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Анотація 

Мудрук В.І.    Вплив графітових включень на оброблюваність та стійкість до 

термоудару боридної кераміки. 

Кваліфікаційна робота магістра за спеціальністю 6.040203 – фізика, 

спеціалізація «фізика металів». – Київський національний університет імені 

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

2020. 

Науковий керівник: доктор фізико-математичних наук Попов Олексій 

Юрійович. 

   Досліджувалися механізми зміцнення керамічних матеріалів на основі 

системи 𝑇𝑖𝐵2−SiC−C. Було встановлено, що механічні властивості 

синтезованої кераміки істотно залежить від вмісту графітових включень, 

маючи максимум на 15 – 20% м’якої фази. Мікротвердість кераміки 

зменшувалася зі збільшенням вмісту вуглецю, а тріщиностійкість залишається 

постійною, росла стійкість до термоудару і оброблюваність. 

Ключові слова: гаряче пресування, гетеромодульна кераміка, твердість, 

тріщиностійкість, оброблюваність, термостійкість. 

     

Summary 

Mudruk V.I. Investigation of the impact of low-modulus inclusions on 

machinability and heat transfer characteristics of ceramics. 

Master's qualification work in the specialty 6.040203 - physics, specialization 

"metal physics". - Taras Shevchenko National University of Kyiv, Faculty of Physics, 

Department of Metal Physics. - Kyiv, 2020. 

Scientific adviser: Doctor of Physical and Mathematical Sciences Popov Alexei 

Yurievich. 
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Mechanisms of strengthening of ceramic materials on the basis of 

𝑇𝑖𝐵2−SiC−C system were investigated. The mechanical properties of the 

synthesized ceramics were found to be significantly dependent on the content of 

graphite inclusions, having a maximum of 15 - 20% soft phase. The microhardness 

of the ceramics decreased with increasing carbon content, and the fracture toughness 

remained constant, increasing the heat resistance and machinability. 

Key words: hot pressing, heteromodulus ceramics, hardness, crack resistance, 

machinability, thermal shock resistance. 
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Вступ 

Основною проблемою для керамічних структур є їх крихкість, що 

призводить до низької міцності та низької стійкості до термічного удару . Це 

також призводить до слабкої оброблюваності  і обмежує практичне 

використання таких матеріалів[1].  Оброблюваність кераміки – це 

характеристика ,що визначає можливість зміни форми керамічної заготовки за 

допомогою металообробного інструменту. Якість оброблювання матеріалу 

залежить від швидкості свердління зразка. 

Для виготовлення кераміки необхідно усунути такі проблеми – високу 

крихкість та необхідність підтримання надзвичайно високих (більше 

2000ºС)[2] температур протягом кількох десятків хвилин для виготовлення 

компактного керамічного матеріалу. 

 Керамічні матеріали мають високу твердість ,  також велику чутливість 

до наявності в них незначних подряпин або внутрішніх двовимірних дефектів, 

які можуть  призвести до виникнення магістральної тріщини та 

катастрофічного руйнування зразка при навантаженнях[3]. Іншим проявом 

крихкості керамік є відносно малі ударні навантаження, які не можуть 

спричинити ніяку шкоду металам, але можуть повністю знищити навіть 

високоякісний керамічний виріб. 

Виготовлення кераміки методом гарячого пресування[4] забезпечує 

високі механічні властивості матеріалів. Суть гарячого пресування полягає в 

розігріванні порошків до температур, які становлять 0.7 – 0.9 від їх 

температури плавлення та під тиском 100 і більше атмосфер в прес-формах. 

Це означає, що другою серйозною перешкодою у створенні 

конкурентоспроможних керамічних виробів є надзвичайно висока 

собівартість виготовлення відповідних матеріалів. 

Основним способом підвищення тріщиностійкості кераміки є 

виготовлення композитів. Щоб перешкодити рух тріщин, необхідно  об’єднати  

декілька фаз в один керамічний матеріал з різними структурами[5]. 
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Диборид титану (𝑇𝑖𝐵2) - один із боридів перехідного металу - отримав 

широку увагу через високу температуру плавлення, високу твердість і модуль 

Юнга(Е), високу хімічну стійкість а також тепло- та електричну 

провідність[6]. Ця комбінація властивостей робить його найкращим 

матеріалом для ріжучих інструментів, ущільнення броні та тиглі, а також для 

високо-температурних застосувань. 

 За останні роки значний прогрес досягнуто в покращенні агломераційної 

здатності та механічних властивостей кераміки ТіВ2. Металеві агломераційні 

добавки, такі як: нікель, кобальт, залізо і хром - використовують для 

зменшення температури спікання, що сприяє кращому ущільненню кераміки 

ТіВ2 при гарячому пресуванні [7].  

Поєднання високої твердості та в'язкості руйнування можна отримати 

при застосуванні відповідної кількості неметалічних агломераційних добавок. 

Різні неметалічні агломераційні добавки, такі як: AlN[8], 𝑆𝑖3𝑁4[9], TiC[10] та 

SiC[11] -  застосовуються для поліпшення механічних властивостей кераміки 

ТіВ2. Серед них - SiC, що є одним із дієвих кандидатів для вдосконалення 

спікання та механічних властивостей кераміки ТіВ2. 

 Мета роботи: дослідити оброблюваність гетеромодульної 

кераміки та вплив вмісту SiC та С на час спікання, мікроструктурні і механічні 

характеристики. 

Для реалізації мети роботи було поставлено таку задачу: 

Синтезувати керамічні композити ТіВ2–SiC з різними вмістами SiC та С 

методом реакційного гарячого пресування при температурі 1700 °C та при 32 

МПа тискові. 

 

 

 

 

https://translate.googleusercontent.com/translate_f#8
https://translate.googleusercontent.com/translate_f#8
https://translate.googleusercontent.com/translate_f#8
https://translate.googleusercontent.com/translate_f#8
https://translate.googleusercontent.com/translate_f#8
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РОЗДІЛ 1. ЛІТЕРАТУРНИЙ ОГЛЯД 

1.1. Основні проблеми використання керамічних матеріалів 

Перш ніж говорити про властивості, слід визначити, що таке 

кераміка[12]. У літературі є багато визначень кераміки, однак в межах цієї 

роботи кераміка розглядається як матеріал на основі ковалентних сполук, 

виготовлений методами порошкової металургії [12-13].  

Як основний матеріал в техніці, кераміка ТіВ2 і SiC характеризуються 

високою температурою плавлення, високою твердістю, відмінною хімічною 

стійкістю і відносно низькою густиною[14]. Проте низька стійкість до 

окислення ТіВ2 і помірна міцність SiC обмежують їх широке застосування.  

Цю проблему можна подолати шляхом рекомбінації ТіВ2 і SiC. 

Підтверджена стійкість до окислення ТіВ2 може бути покращена додаванням 

SiC. 

Таким чином можна створити композити  ТіВ2-SiC з високими 

механічними властивостями. Ці переваги можуть покращити синтез та 

механічні властивості композитів ТіВ2–SiC. Сьогодні композити ТіВ2–SiC 

виготовляють за допомогою in-situ реакції з системами SiC–TiN–B/BN, SiC–

TiО2–В4C–C, Ti–Si–BN–В4C, В4C–Ti/TiN–Si або TiN–B–SiC [14-16]. Однак у 

таких системах реакцій все ж є певні недоліки. Наприклад, деякі реакції 

виділяють гази: 𝑁2, Н2 або СО, що негативно впливає на ущільнення. Інші 

реакції виробляють багато побічних продуктів через складні реакційні 

процеси, що знижують механічні властивості композитів на основі ТіВ2–SiC. 

Найпопулярніший спосіб виготовлення керамічних матеріалів - 

реакційний синтез гарячого пресування. Специфіка і суть вище зазначеного 

методу описана в Розділі 2.1.  

Великою проблемою спікання кераміки є високі температури, які в 

більшості випадків перевищують 2000℃. Для спікання таких же матеріалів без 

тиску[18] необхідно забезпечити  суттєве  збільшення часу ізотермічної 

https://translate.googleusercontent.com/translate_f#4
https://translate.googleusercontent.com/translate_f#4
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витримки. Внаслідок цього виникають проблеми у високих енергетичних 

затратах та спеціального обладнання, що зумовлює високу собівартість 

синтезованої кераміки.  

Стійкість до термоудару – одна з головних властивостей  кераміки, яку 

людство давно використовує. Ця особливість пояснюється ковалентним 

характером міжатомних зв’язків. Усі матеріали можуть сильно деградувати 

при нагріванні, тому, говорячи про стійкість до термоудару[20], ми маємо на 

увазі матеріал, фізико-механічні властивості якого зменшуються набагато  

повільніше при збільшенні температури.  

Оцінюючи мікромеханічні властивості керамічних матеріалів, можна 

сказати, що: 

1. Завдяки великій мікротвердості – кераміку можна використовувати 

для різання та обробки гірських порід та металів. 

2. Висока в’язкість та мала густина дає змогу застосовувати її в броні. 

3. Стійкість до термоудару дозволяє використовувати керамічні 

матеріали в екстремальних умовах надвисокої температури. 

4. Інтенсивне поглинання боридами нейтронів та γ-квантів робить їх  

перспективними конструкційними матеріалами, призначеними для 

збереження ядерного палива та радіоактивних відходів. 

Отже, кераміка володіє чудовими механічними характеристиками, але 

для ефективного використання слід вирішити проблему низької 

тріщиностійкісті та виготовлення матеріалу.  
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1.2. Фізико-механічні характеристики гетеро-модульної кераміки 

Термін "Гетеро-модульна  кераміка" (ГМК) [22]  набуває широкого 

застосування в фізиці твердого тіла. Слід зазначити, що згадана вище ГМК 

набула здатності до термоудару та оброблюваності, при цьому неминуче 

втрачалася твердість, але їх високотемпературні характеристики не 

знижувалися, оскільки нітрид бору та точки плавлення графіту перевищують 

3000 ° С. Можна передбачити, що в'язкість і міцність зменшуються за рахунок 

включення "м'якої" фази,  що експериментально показано для h-BN  ГМК з 

різними матрицями: 𝐵4𝐶, ZrC , 𝐴𝑙2𝑂3 і 𝑆𝑖3𝑁4[23-25]. 

    Тим не менш, є деякі зразки з подібними композитами, що 

демонструють  високу міцність і також тріщиностійкість [26] при 5-10 

об'ємних % м'якої фази. Єдина істотна відмінність останнього набору кераміки 

полягає в наномасштабних включеннях нітриду бору, які вони містять. 

Внаслідок цього можна передбачити шлях забезпечення належної складової 

дисперсії та  поліпшення як механічної твердості, так і тріщиностійкості. 

Температура спікання кераміки значною мірою залежить від початкової 

точки плавлення порошку, тому очікується, що процес агломерації ГМК  

вимагає нагрівання до надвисоких температур. Ентальпія цих реакцій може 

сприяти зниженню температури спікання, і ми зуміли оптимізувати умови 

спікання композитного складу TiC-𝐵4𝐶-Si до 1900 ° С за 16 хвилин, 

використовуючи реакцію між ТіС і В4С при консолідації заряду. Твердість 

розриву спечених композитів залежить від графітових включень, що має 

максимум  при 15-20 об'ємних відсотків м'якої фази [26]. 

     Основна мета цієї роботи полягає у дослідженні впливу параметрів 

реакцій ТіС-В4С-C та параметрів синтезу на кінетику консолідації та 

структуру TiC-𝐵4𝐶-Si. Та оцінка зв’язку мікротвердості, тріщоностійкості з 

оброблюваністю спечених зразків. 
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Отже, завдяки включенням більш м’яких фаз в композит ми можемо 

поліпшити механічні характеристики кераміки. 
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1.3. Особливості стійкості кераміки до термоудару 

Один з основних факторів виготовлення керамічних матеріалів є їх 

корисність при високих температурах. Висока стійкість до термоудару є 

вигідною для  використання матеріалів при високих температурах, що 

передбачає швидке нагрівання і охолодження. Теплові ударні властивості 

матеріалу залежать від багатьох параметрів: розтяг на міцність, міцність на 

руйнування, модуль Юнга та коефіцієнти теплового розширення. На додачу 

до цих властивостей матеріалів, мікроструктурний характер також має 

значення і впливає на термоударну поведінку матеріалу. 

Через безліч параметрів, що впливають на тепловий удар, поведінку 

матеріалів, складно моделювати, особливо для композитних матеріалів. 

Кераміка на основі системи TiC-В4С–Si розглядається як перспективний 

матеріал для структурних застосувань в авіа- та машинобудуванні за  їх 

унікальне поєднання високої температури плавлення, високої міцності та 

високого термоудару [28], що привертало увагу багатьох дослідників.  

Пошкодження тепловим ударом або ідентування - гартуванням [28-29] є 

одним з основних режимів відбору кераміки надвисокої температури (UHTC), 

що застосовується в аерокосмічній та космічній галузях, і термоудар є 

важливою оцінкою UHTC в цих програмах [29]. Оцінювання термоудару в 

кераміці визначається методом ідентування-гартуванням . 

Метод ідентування-гартування [29] (або в іншій літературі - гасіння 

тріщин) використовується для оцінки термоудару кераміки протягом останніх 

тридцяти років. У 1996 р. Андерссон та Роукліфф [30] розробили новий метод 

ідентування-гартування для оцінки термоудару по зростанню відсотків 

тріщини проти гартування температурної різниці.  

Зразки нагрівають у стійкій печі та згодом гартують в охолодженому 

середовищі. Потім вимірюється ріст тріщин, які утворюються при нагріванні 
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зразків. Так повторюють до вибраної температури декілька разів. Критична 

різниця температур визначається як точка, в якій виникає тимчасове 

нестабільне зростання тріщини. Метод ідентування-гартуванням  дозволяє 

використовувати один і той же зразок у ряді температур. Тому вартість 

зменшується, а статистика покращується. Стійкість до термоудару кераміки на 

основі  TiC-В4С -Si досліджувалася багатьма науковцями, в основному за 

допомогою методу ідентування-гартуванням.  
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1.4. Синтез керамічних матеріалів методом реакційного гарячого 

пресування 

Виготовлення зразка з керамічного матеріалу відбувається методом 

спікання порошку (Рис.1.1.) з тугоплавкої суміші. Користуючись посиланням 

[31] спікання - це активована трансформація системи контактуючих твердих 

тіл та порожнин в більш термодинамічно рівноважний стан шляхом 

зменшення площі вільної поверхні. Спікання  супроводжується усадженням 

зразка, еволюцією структури та фізико-механічних характеристик шихти в 

напрямку безпоруватого твердого тіла. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.1. Вигляд порошку ТіВ2 та SiC. 
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Ущільнення шихти можна підвищити за рахунок застосування 

зовнішнього тиску[32]. Для зниження поруватості застосовують рідку фазу під 

час спікання. 

Для отримання всіх переваг спікання необхідне виконання таких умов: 

- тверда фаза повинна бути розчиною в рідкій; 

- рідка фаза має змочувати тверду. 

Саме тоді капілярні сили забезпечують транспортування рідини по 

поверхні твердих зерен. Внаслідок цього формування шийки проходить 

миттєво. На основі цього методу існує безліч прикладів виробництва 

компактної кераміки. Окрім виробництва тугоплавких матеріалів, технологія 

гарячого пресування може бути одним із способів введення керамічних 

частинок у металеву матрицю. Перевагою цього способу є відносно низька 

температура утворення матеріалу, що є важливим у тому випадку, коли 

керамічні частинки можуть розпадатися через взаємодію з матрицею під час її 

плавлення. 

Найважливішою проблемою гарячого пресування є висока вартість, яка 

в основному викликана деградацією матеріалів у робочій зоні (зазвичай 

графіт, який використовується для виготовлення пуансонів і матриць).  

  Отже, придатність гарячого пресування залежить від можливості 

зменшення температури та часу виготовлення матеріалів для створення 

високоякісних виробів з кераміки. 
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РОЗДІЛ 2. МЕТОДИКА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 

 

2.1. Спікання дослідних зразків 

У якості вихідних матеріалів використовували порошки TiC, Si та B4C 

(Рис. 2.1. та Рис.2.2.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.1. Вигляд порошку ТіС . 
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Порошкові компоненти (Табл.2.1.) розмелювали в планетарному млині 

протягом 15 хвилин.  

 

 

 Рис.2.2. Вигляд порошку  B4C. 

Наступний етап – спікання при температурах 1800 – 1950℃ та при 30 

МПа тиску протягом 16 хвилин в установці (Рис. 2.2.)  

№ 

 

зразка 

 

Початковий склад, мас.% 

 

Кінцевий склад, об.% 

 

 

TiC 

 

B4C 

 

Si 

 

TiB2 

 

SiC 

 

С 

TS03 30 28 42 48 48 4 

TS04 36 33 31 50 41 9 

TS05 39 36 25 54 32 14 
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Таблиця 2.1. 

                    Співвідношення компонентів в порошку до та після спікання 

                                                                                                                   

Під час підготовки та спіканні дослідних зразків підтримувалися основні 

принципи порошкової металургії. Зразки спікалися в  установці, схему якої 

представлено на (Рис. 2.1.).  Установку було створено на кафедрі фізики 

металів для проведення експериментів.  

Шихту нагрівали струмом, який проходив по графітовій матриці, а сама 

матриця відігравала роль прес-форми. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TS06 43 39 18 57 23 20 

TS07 47 44 9 61 12 27 
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Рис. 2.2. Блок-схема установки для гарячого пресування порошкових 

матеріалів. 

На внутрішню поверхню матриці наносили гексагональний порошок 

нітриду бору для запобігання сильного зчеплення порошку з самою матрицею 

під час гарячого пресування. 
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 2.2. Визначення мікротвердості 

Згідно з твердженням [31] твердість – здатність матеріалу чинити опір 

пружно-пластичному деформуванню або крихкому руйнуванню при 

локальному навантаженні.  

Мікротвердість спечених зразків було вимірено на приладі ПМТ-3[32]. 

Принцип роботи методу полягає у вдавлюванні в поверхню зразка – індентора 

у вигляді правильної чотиригранної піраміди з кутом між протилежними 

гранями 136°. 
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Рис. 2.3. Приклад індентування на зразку. 

 

Твердість рахували за формулою 

 

                               𝐻𝜈 = Psinθ/d2 ,                                                                      (2.1) 

 

де θ - кут між поверхнею індентора і напрямком прикладання навантаження,  

d – діагональ відбитка, Р - навантаження.  

Cхема відбитка представлена на Рис. 2.4. 

 

Рис. 2.4. Схема відбитка на зразку . 

 

 

Враховуючи, що θ = 136 °, отримаємо:  

 

                                                𝐻𝜈 = 18,544P/d2 ,                                                       (2.2) 
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2.3. Визначення тріщиностійкості 

Керуючись висловленням [33], критичний коефіцієнт інтенсивності 

напружень у вершині тріщини першого роду (К1С) – величина, яку ще 

називають в’язкістю руйнування, або тріщиностійкістю. Вона визначає 

здатність чинити опір поширенню в ньому тріщини нормального відриву. 

Визначення тріщиностійкості надтвердих матеріалів проводять 

мікромеханічними методами дослідження - це все обумовлено через малі 

розміри зразків та складність їх обробки. Ці методи базуються на явищі 

утворення радіальних тріщин [34] з кутів відбитка Вікерса в крихких 

матеріалах. 

К1С  (тріщиностійкість) пов’язано з довжиною радіальних тріщин (С), які 

розвиваються з кутів відбитка твердості в крихких матеріалах, та визначається 

такою      формулою: 

 

                           К1С𝜃/𝑎0,5𝐻𝑉=0,48/(𝐶/𝑎)1,5  ,                                                       (2.3) 

 

де 𝜃 – стала Марша (≈3); 𝐻𝑉 – твердість за Вікерсом; 𝑎 – половина діагоналі 

відбитка. 

          У моїй роботі тріщиностійкість визначається шляхом мікромеханічних 

випробувань за методом Вікерса на приладі ПМТ–3 і обґрунтовується 



22 
 

залежністю критичного коефіцієнта інтенсивності напружень у вершині 

тріщин від нормованої на розмір відбитка довжини радіальних тріщин, 

утворених в області контакту індентор – зразок (Рис. 2.4). 

 

Рис. 2.4. Відбиток твердості і тріщина при ідентуванні. 

Спершу вимірюємо довжину тріщини с, а далі половину діагоналі 

відбитку а = d/2. 

 К1С обчислювали за формулою: 

 

                                          К1С =
𝑌𝐻v  √𝑎

103Ф 
(

ФЕ

Нv 
)

0,4
    ,                                                    (2.4) 

 

Величина Y виразу:  

 

                                       𝑌 =
К1СФ

𝐻v   √𝑎
(

Нv 

ФЕ
) 0,4  × 103    ,                                                  (2.5) 
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Параметр Ф можна знайти за допомогою співвідношення:  

 

          Ф = Нv/σy= 0,6ln(Е/ σy) + 0,28 + 0,6ln(3/(4+ν)),                                              (2.6) 

 

 де Е – модуль Юнга, ν – коефіцієнт Пуассона, Нv – мікротвердість.  

Тріщиностійкість дослідних зразків була виміряна методом 

індентування матеріалу при навантаженні 127Н. 
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2.4. Оцінка термоудару методом ідентування-гартування 

Зразки для ідентування-гартуванням мають дискову форму, діаметром 

10 мм і товщиною 5 мм, з паралельними 1 мм полірованими поверхнями.  

Суть методу полягає в наступних кроках: 

1. Чотири відбитка виготовляються рівномірно, використовуючи 

навантаження 49 Н, на полірованих поверхнях кожного зразка.  

 

         2. Час витримки кожного відбитку становить 10 с, а інтервал між 

послідовними відступами становить 180 с. У кожному відбитку утворюються 

чотири тріщини (рис. 2.5), так що на кожному зразку ініціюється всього 16  

тріщин.  
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Рис. 2.5. Відбиток після ідентування. 

 

3. Гартування виконують шляхом нагрівання зразків при вибраній 

температурі в печі з атмосферою повітря протягом 10 хв, а потім охолодження 

їх на водяній бані кімнатної температури (20 ° C).  

4.  Довжина тріщини кожного відбитка вимірюються до та після гасіння 

за допомогою оптичного мікроскопа. 

5. Тоді відсотковий ріст тріщини при кожній різниці температур, 

обчислюється за формулою:  

 

                                                       (с − с0) /с0  × 100 %, 

 

   де с0- довжина початкової тріщини, с- довжина тріщини після гартування. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                             (2.7) 
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2.5. Визначення швидкості свердління 

Оброблюваність керамічних композитів з різною масовою часткою 

м’якої фази оцінювалися за допомогою свердління , з використанням свердл  

для бетону з діаметром 4 мм . Швидкість обертання 1000 оборотів за хвилину 

і сила навантаження 98,0665Н. Швидкість свердління V була розрахована у 

відповідності з таким рівнянням : 

 

                                                           𝑉 =
𝐻

𝑡
 ,                                                      (2.8) 

 

де Н-глибина свердління, t-час свердління. 
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Рис. 2.6. Блок-схема свердлильного станка: 1-зразок,2-свердло,3-

навантження. 

 

2.6. Методика визначення густини зразків 

В цій роботі я використав метод гідростатичного зважування для 

визначення густини отриманих зразків. Цим методом вимірюють густину тіл 

неправильної форми, без обчислення об'єму. 

     Маса зразка на повітрі порівнювали з масою зразка в рідині відомої густини 

(в нашому випадку – води). 

     Густину обчислював за такою формулою:     

 

                  𝜌 = 𝜌рідини
𝑚сух

𝑚сух−𝑚вол
   ,                                                                              (2.9) 

 

де 𝜌рідини - густина рідини, 𝑚сух - маса зразку у повітрі, 𝑚вол - маса зразку в 

рідині.  

Формула для теоретичного обрахунку густини зразка має вигляд:  

 

 

          𝜌 =
𝜌1𝜌2𝜌3

𝜇1𝜌2𝜌3+𝜇2𝜌1𝜌3+𝜇3𝜌1𝜌2
 ,                                                                                    (2.10)  

 

де 𝜌1, 𝜌2, 𝜌3 – густини компонентів, 𝜂1, 𝜂2, 𝜂3 – масові частки компонентів. 
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РОЗДІЛ 3.  ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ  РЕЗУЛЬТАТИ ТА 

ОБГОВОРЕННЯ 

Керамічний зразок отримав застосовуючи порошкову суміш, спечену 

гарячим пресуванням при температурі 1800 °С і 30 МПа в графітовій матриці. 

Матрицю нагрівав змінним струмом  (50 Гц)  із застосуванням обладнання для 

гарячого пресування, описаного в розділі 2.1. Зразки після гарячого 

пресування були у вигляді дисків з діаметром 10 мм (Рис. 3.1.). 

 

Рис. 3.1. Вигляд зразків після спікання 

Об'ємну густину спеченої кераміки вимірювали за допомогою метода 

Архімеда та теоретичної густину (𝜌теор). Вимірювання твердості Віккерса 

проводили із навантаженням 470 гр протягом 10 с на полірованій поверхні. 

Зростання тріщин при термоударі дослідив методом ідентування-гартуванням. 
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Процес спікання кераміки описано згідно із наступним рівнянням хімічної 

реакції:  

 

  2TiC + В4С+ xSi → 2TiВ2 + xSiC + (3-x)C,                         (3.1) 

 

    де х = 3;2.5; 2; 1.5; 1 та 0.5. 

Зміцнення керамік, отриманих на основі реакції (3.1), домігся шляхом 

введення у вихідні шихти додаткових реагентів, які взаємодіють з вуглецем і 

створюють міцні карбіди при температурах виготовлення зразків. В якості 

такої добавки ми використовували кремній для створення композиційного 

матеріалу на основі диборида титана з включеннями β-SiC. 

Однак, завдяки наявності в початкових порошках ТіС і В4С примісного 

аморфного вуглецю, спостерігається деяке формування SiC в невеликих 

кількостях (приблизно 2-10% по масі). Отримані результати свідчить про те, 

що при даній схемі синтезу (3.1) кераміки основним фактором, що визначає 

весь процес формування матеріалу, є реакція взаємодії карбіду титана з 

карбідом бору, результатом якої є утворення диборида титану і вільного 

вуглецю. Частина цього вуглецю активно реагує з кремнієм, а частина 

залишається у вільному стані. 

Вуглець, що виділяється під час реакції взаємодії карбіда бору і борида 

титану, локалізується, в основному, у вигляді включення на кордоні розділу 

зростаючих зерен TiВ2 і зникаючих зерен TiC (внутрішньо-зерновий вуглець). 

Інша частина вуглецю (менше 30% ат. від звільненого під час реакції) 

зосереджена в області зникаючих зерен В4С, практично в просторі між 

зернами TiВ2 (міжзерновий графіт). Зі збільшенням ступеня перетворення 

реакції окремі зростаючі вуглецеві включення на кордоні розділу TiВ2-TiC 

зливаються, утворюючи протяжні зони графіту, по яким відбувається 

розшарування кристалів диборида і карбіду титану з оголенням графітових 
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ділянок. Розшарування викликають пружні напруги, що виникають через 

невідповідність параметрів решіток TiВ2 і TiC.  

Вуглець під час синтезу існує як би в двох станах: активний 

(межзерновий графіт ), здатний вступати в реакцію з кремнієм, і нейтральний 

(зосереджений всередині зерен), що не взаємодіє в даний момент з кремнієм. 

Нейтральний вуглець стає активним при збільшенні ступеня перетворення 

реакції. Характер просторового розподілу і наступного перерозподілу вуглецю 

в матеріалі під час реакції (3.1) впливає на інтенсивність створення карбіду 

кремнію при отриманні композитів за схемою (3.1). 

У всіх зразках при температурах вище 1950°C відбувається активна 

рекристалізація, що призводить до зростання зерен борида титану і карбіду 

кремнію. 

 

 

 

 

 

Таблиця 3.1. 

 

№ зразка 

                  

                    об.% 

 

  

TS03 TiB2 

 

SiC 

 

С 

TS04 48 48 4 

TS05 50 41 9 
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 Склад 

порошків  

після 

пресування 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Втрата маси шихти протягом гарячого пресування не перевищувала 3%, 

тож ми вирішили за доцільне розрахувати склад синтезованих матеріалів на 

основі збереження маси та повної протіканні взаємодії (3.1). Виходячи з цього, 

синтезовані матеріали мали склад, зазначений в Табл.3.1. 

Вміст різних фаз обчислено виходячи з складу вихідної шихти та з 

міркувань завершення реакції (3.1) протягом синтезу матеріалів. 

 Механічні характеристики композитних керамічних зразків показанні на 

Рис. 3.2., Рис. 3.3., та Рис. 3.4. 

TS06 54 32 14 

TS07 57 23 20 

TS08 61 12 27 
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Досліджувані композити характеризуються матричною структурою 

(матриця- TiВ2, включення-SiC) з високим ступенем дисперсності. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.2. Залежність твердості виготовлених зразків від включення м’якої 

фази. 

Утворення такої дрібнодисперсної структури обумовлено з однієї 

сторони великою кількістю центрів зародження зерен, з другої - залишковим 

вуглецем, який локалізується на кордонах зерен TiВ2 і SiC та послаблює 

рекристалізаційні процеси. 

Спостереженні  високі локальні механічні характеристики синтезованої 

кераміки пов'язані, перш за все, з механізмом дисперсійного зміцнення 

диборидної матриці з включеннями β-SiC. Вплив на механічні характеристики 

матеріалу присутньої в кераміці невеликої кількості вільного вуглецю є 
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позитивним. Його дрібнодисперсні включення в зернах матриці гальмують 

зростання і поширення тріщин. Надтонкі (~ 10 нм) міжзернові прошарки 

призводять до зерномежевої пластичної деформації та підвищення в'язкості 

руйнування. 

 

 

Рис. 3.3. Залежність тріщиностійкості виготовлених зразків від 

включення м’якої фаз. 

Ці м’які графітові прошарки, які з’являються під дією зовнішнього 

тиску, полегшують міжзеренне проковзування [33] та призводять до 

консолідації шихти. Слід також зазначити, що температура 16-хвилинного 

ущільнення (мінімальна температура гарячого пресування, що дозволяє 

досягти безпоруватого матеріалу протягом 16 хвилин) [34]  нижча (1800℃) 

біля стехіометричного складу зразків, що підтверджує, що процес ущільнення 

синтезованих матеріалів істотно залежить від протікання реакції (3.1). 
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Історично, перші спроби додавання м’якої фази були зроблені з метою 

покращення стійкості кераміки до термоудару. Як можна бачити з Рис.3.4, 

додавання м’якої фази завжди підвищує стійкість кераміки до термоудару. 

 

 

Рис.3.4. Середній приріст тріщини при нагріванні синтезованих зразків. 

 

Важливою перевагою «м’яких» керамік є їхня «оброблюваність», що 

визначає можливість зміни форми керамічної заготівки за допомогою 

металообробного інструменту. Найбільш очевидною характеристикою, що 

відображає можливість оброблювання матеріалу є швидкість свердління. 

Експериментальні дані [35] вказують на те, що оброблюваність стає значною, 

коли вміст «м’якої» досягає 20%. Gao et al. [35], дослідивши вплив h-BN на 
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характеристики Si3N4 також стверджували, що 20% включень становить 

своєрідний поріг оброблюваності матеріалу. 

З Рис.3.5. можна бачити, що синтезовані в роботі гетеромодульні 

кераміки із матрицею TiB2-SiC-C мають нижчий фактор оброблюваності, ніж 

матеріал системи Si3N4-BN [33] за однакового вмісту м’якої фази, що 

пов’язано із високою мікротвердістю карбіду бору. Однак, підвищена в’язкість 

руйнування композиції TiB2-SiC-C робить дану систему перспективною щодо 

можливості формування виробів після виготовлення матеріалу. 
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Рис. 3.5. Залежність швидкості свердління при навантаженні 98,0665Н 

виготовлених зразків від включення м’якої фази. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Загальні висновки 

  - Методом реакційного гарячого пресування порошків В4С, Si та ТіС 

синтезовано оброблювані гетеромодульні композиційні матеріали системи 

ТіВ2−SiC−C 

- Мікротвердість одержаних матеріалів монотонно знижується із підвищенням 

вмісту м’якої фази. Тріщиностійкість має максимум при вмісті графіту ~20%, 
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що пов’язано із конкуруючим впливом зниження несучого перерізу зразка та 

затуплення вершини тріщини в ньому 

- Стійкість до термоудару підвищується при додаванні м’якої фази і в деяких 

випадках може підвищуватися в 5-10 разів; таке підвищення стійкості до 

термоудару пов’язане із одночасним підвищенням тріщиностійкості та 

теплопровідності та зниженням модуля Юнга  

- Швидкість свердління стрибкоподібно зростає при вмісті м’якої фази, що 

перевищує 25%, оскільки твердість синтезованих матеріалів стає нижчою за 

твердість свердла 
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