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АНОТАЦІЯ 

   Овчаренко А. О. Особливості реакційного синтезу 

надвисокотемпературної кераміки системи  HfB2-SiC-C із підвищеною 

стійкістю до термоудару. 

   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 – 2021. 

   Науковий керівник: доктор фіз.-мат. наук, доц. Попов О. Ю., доц. каф. 

фізики металів. 

   Показано, що гаряче пресування суміші карбідів гафнію та бору в 

присутності кремнію при температурі 1850℃ під тиском 27МПа протягом 4 

хвилин призводить до формування нових фаз дибориду гафнію та карбіду 

кремнію та виділення надстехіометричного вуглецю у вигляді субмікронних 

графітових включень. Вказану взаємодію використано для одержання 

надвисокотемпературних керамічних матеріалів системи Hf   - хSiC - (3-х)C, 

де х = 0; 0,5; 1; 1,5; 2,5. Після шліфування виготовлених зразків визначено 

їхню густину, поруватість, мікротвердість, тріщиностійкість та стійкість до 

різкої зміни температур. Показано, що підвищення вмісту карбонових 

включень істотно покращує стійкість одержаних керамік до термоудару. 

Тріщиностійкість та мікротвердість синтезованих матеріалів також залежать 

від вмісту графіту  та досягають відповідно 7 МПа‧м
1/2

 та 21 ГПа. 

   Ключові слова: диборид гафнію, термошок, реакційне пресування, 

тріщиностійкість. 

SUMMARY 

   Ovcharenko A. O. Peculiarities of reaction synthesis of ultrahigh-temperature 

ceramics of HfB2-SiC-C system with improved thermal shock resistance. 

   Master`s qualification work on a specialty 104 Physics and astronomy, the 

educational program "Physics of nanosystems". - Taras Shevchenko National 
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University of Kyiv, Faculty of Physics, Department of Metal Physics. - Kyiv - 

2021. 

   Scientific adviser: Doctor of Physical and Mathematical Sciences, as. prof. 

Popov O. Y., as. prof. of Department of Metal Physics. 

   It is shown that hot pressing of powder mixture of hafnium and boron carbides in 

the presence of silicon at a temperature of 1850 ℃ under a pressure of 27 MPa for 

4 minutes leads to formation of new phases of hafnium diboride and silicon carbide 

and the release of superstoichiometric carbon in the form of submicron graphite 

inclusions. This interaction was used to obtain ultra-high-temperature ceramic 

materials of Hf   - хSiC - (3-х)C system, where x = 0; 0.5; 1; 1.5; 2.5. After 

grinding of the manufactured samples, their density, porosity, microhardness, 

fracture toughness, and thermal shock resistance were evaluated. It is shown that 

the increasing of carbon inclusions content significantly improves the resistance of 

the obtained ceramics to thermal shock. Toughness and microhardness of the 

synthesized materials also depend on the graphite content and reach 7 MPa‧m
1/2

 

and 21 GPa  respectively. 

   Key words: hafnium diboride, thermal shock resistance, reaction hot pressing, 

fracture toughness. 
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ВСТУП 

 

Висока твердiсть, вiдмiнна зносостiйкiсть та високi температури 

плавлення за рахунок ковалентних зв’язкiв – визначальнi якостi боридiв та 

карбідів. Вже з 1970-х рокiв почалося активне дослiдження їх евтектичних 

фаз, а кожен новий композитний матеріал (КМ) розглядається як 

потенційний матеріал для структурного і функціонального застосування, 

завдяки його унікальним термоелектромеханiчним властивостям. 

          На сьогоднi важко переоцінити актуальність надвисокотемпературної 

кераміки. Її активне застосування у виробництві кромок крил, носових 

обтічників та сопел реактивних двигунів допомагає долати все нові 

швидкісні пороги. Використання деталей, здатних працювати при високих 

температурах, покращують ККД двигунiв внутрiшнього згоряння.  Окрім 

того, використання надвисокотемпературної кераміки в якості 

світлоприймачів в концентрованій сонячній енергетиці дає можливість 

істотно підвищити рентабельність екологічної електроенергії. 

Проте данi жаростiйкi матерiали мають низькi трiщиностiйкiсть та 

стiйкiсть до термоудару, а також високу собівартість виготовлення. Окрім 

того, їх майже неможливо оброблювати після синтезу матеріалу.    

Основною метою моєї роботи було дослідження  можливості гарячого 

пресування надвисокотемпературних керамік  на основі системи HfB2-SiC із 

підвищеною стійкістю до термоудару. 
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1.ЛІТЕРАТУРНИЙ ОГЛЯД 

1.1 Переваги кераміки та можливі напрямки її використання 

Всi основнi характеристики керамiки визначаються ковалентним 

характером міжатомних зв’язків. Першою з них, що використовувалася 

людством, була жаростiйкість. Матерiали втрачають міцність при нагріванні, 

тож коли ми кажемо про «вищу жаростійкість», ми, здебiльшого, маємо на 

увазі матеріал, характеристики якого при пiдвищеннi температури 

знижуються більш повільно.  

Керамiка може змiцнюватись при пiдвищеннi температури. Цей факт 

пояснюється з огляду на природу руйнування матерiалiв. В той час, як 

метали та полiмери руйнуються в результатi iнтенсивного перемiщення 

дислокацiй, рухливiсть яких зростає при нагрiваннi, найбільш небезпечними 

для керамiки об’єктами є мiкротрiщини, якi затуплюються, коли дислокацiї 

починають рухатися. Таким чином можна стверджувати, що температури 

холоднокрихкостi керамiчних матерiалiв iстотно вищi за кiмнатну, при якiй 

пластична деформацiя вiдповiдних зразкiв не спостерiгається. В наслiдок 

цього така видатна жаростiйкiсть робить керамiки чудовим конструкцiйним 

матерiалом для печей [1] сопел та iнших частин реактивних двигунiв [2].  

Надзвичайно висока твердiсть - iнша особливiсть керамiчних 

матерiалiв, що також базується на характерi мiжатомних зв’язкiв. Наприклад, 

мiкротвердiсть кубiчного нiтриду бору становить 70ГПа, в той час як 

вiдповiдна характеристика для залiза не перевищує 0.6ГПа [3]. Таким чином, 

керамiки використовують в якостi металорiзального iнструменту та абразивiв 

[4], [5], [6], [7], [8], так само, як i для виготовлення зносостiйких деталей [2]. 

Високi значення твердостi взаємопов’язанi iз вiдсутнiстю пластичної 

деформації, що зумовлює надзвичайно високу крихкiсть керамiчних зразкiв. 

Quinn et al [9] запропонував оцінювати рівень крихкостi матерiалу за 

формулою: 

  
   

   
 ,                                                    (1.1) 
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де HV , E та K1C є мiкротвердiсть, модуль Юнга та трiщиностiйкiсть 

вiдповiдно. Розрахунок, проведений за формулою показує, що, в порiвняннi 

iз залiзом, вищезазначений кубiчний нiтрид бору є у 10000 бiльш крихким, а 

така висока крихкiсть робить керамiчнi матерiали надзвичайно чутливими до 

навiть дрiбних дефектiв та ударних навантажень, що ускладнює практичне 

використання вiдповiдних виробів. Але iснує i такий напрямок застосування, 

де крихкiсть керамiки стає перевагою. Мова йде про бронепластини: з одного 

боку тверда керамiчна пластина швидко руйнує кулю, з iншого боку i сама 

пластина руйнується шляхом виникнення величезної кiлькості мiкротрiщин, 

тож енергiя кулi витрачається на формування нових поверхонь всерединi 

елементу броні.  

На сьогоднiшній день iснують i iншi перспективнi напрямки 

застосування керамiчних матерiалiв. Бор мiсткi керамiки, такi як карбiд бору 

та дибориди перехiдних металiв, можуть застосовуватись як поглиначі 

нейтронного випромiнювання [10], та разом iз поглинальною здатнiстю 

зростає проблема радiацiйного пошкодження матеріалу. Оксиднi кераміки є 

матерiалами для твердооксидних паливних елементiв екологiчно чистих 

енергетичних систем [11]. Напiвпровiдниковi матерiали на основi карбiду 

кремнiю та дисилiциду молiбдену можуть бути перспективними 

термоелектриками для роботи в умовах високих температур та агресивних 

середовищ [12], [13]. 

 

1.2. Проблеми, пов’язані із використанням матеріалів на основі 

ковалентних сполук 

Спiкання - основний метод виготовлення керамiки, пiд час якого слiд 

нагрiти відповiдний порошок до температури, що становить 60 – 90% вiд 

його температури плавлення та витримати протягом декiлькох годин задля 

ущiльнення шихти. Таким чином температури спiкання в більшості випадкiв 

набагато перевищують 2000℃. Виготовлення аналогiчних матерiалiв без 

прикладання тиску потребує суттєвого (в декiлька разiв) збiльшення часу 
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iзотермічної витримки. Зрозумiло, що пiдтримання настiльки високих 

температур протягом декiлькох годин потребує не тiльки спецiального (i 

досить дорогого) обладнання, але й надзвичайно високих енергетичних 

витрат, що зумовлює високу собiвартiсть керамiчних виробiв. 

  

Таблиця 1.1. Мiцнiсть, трiщиностiйкiсть, твердiсть за Вiккерсом, модуль 

Юнга та температура плавлення деяких матерiалiв 

 

Окремою проблемою синтезу керамiк є чутливiсть кiнетики 

ущiльнення до забруднень, а тривалий вiдпал матерiалу не може не 

позначитися на його структурi та фiзико-механiчних характеристиках. Так, 

наприклад, отриманий безпоруватий матерiал при 1800℃ та 30МПа протягом 

60 хвилин мав монотонно зростаючу iз температурою та часом виготовлення 

трiщиностiйкiсть, але мiцнiсть матерiалу мала чiткий максимум [14]. Для 

досягнення високої міцностi необхiдно одержати щiльний матерiал iз 

якомога меншим розмiром зерна. Пiдвищення тиску сильнiше впливає на 

ущiльнення, нiж на рекристалiзацiю. Мiцнiсть хiмiчних зв’язкiв пропорцiйна 
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до такої макроскопічної характеристики матерiалу, як модуль пружностi, тож 

теоретична мiцнiсть матерiалу вважається десятою частиною модуля Юнга.  

Добре вiдомо, що мiцнiсть кращих металiв досягає 2ГПа, що є 

приблизно 0.01Е. Таким чином, на сьогоднiшнiй день людство використовує 

лише 10% ресурсу металiчного зв’язку, що пояснюється наявнiстю 

дислокацiй, рух яких призводить до пластичної деформацiї та руйнування 

матерiалу за навантажень iстотно менших, нiж теоретична мiцнiсть. Однак з 

керамiками ситуацiя не набагато краща. Мiцнiсть керамiк майже нiколи не 

перевищує 600МПа, i це при значеннях модуля Юнга 400 – 770ГПа. Це 

означає, що реальна «вигода», яку ми маємо з цих надтвердих жаростiйких 

матерiалiв не перевищує 1% вiд потенцiалу хiмiчних зв’язкiв. Отже, для 

ефективного використання керамiчних матерiалiв нам слiд вирiшити двi 

основнi проблеми: витратне виробництво та низьку трiщиностiйкiсть. 

1.3. Фізичні властивості карбіду кремнію 

Карбiд кремнiю (хiмічна формула SiC) зустрiчається у природi у виглядi 

надзвичайно рiдкiсного мiнералу – муссанiту. Порошкоподiбний карбiд 

кремнiю вперше був отриманий в 1983. На сьогоднi цей матерiал 

використовується як абразивна речовина, напiвпровiдниковий кристал, чи як 

штучний дорогоцiнний камiнь [15]. Відомо близько 250 кристалiчних форм 

карбiду кремнiю (полiморфних форм). Всi полiтипи SiC – це варiації однiєї й 

тiєї ж хiмiчної сполуки SiC, що iдентичні у двох вимiрах, але вiдрiзняються у 

третьому.  

Серед фiзичних властивостей карбiду кремнiю видiлимо наступнi: 

густина зерен кристалу з карбiду кремнiю ~3.20г/мм
3
, щiльнiсть абразивiв з 

SiC становить 1.2-1.6 г/мм
3
 (в залежностi вiд розмiрiв зерен, розкиду за 

розмiром частинок та їх форми). Твердiсть карбiду кремнiю дорівнює 9,2 за 

шкалою Мооса, або 2800-3300 кг/мм
2
 за Вiкерсом. Цi значення є вищими, нiж 

для корунду i поступаються лише алмазу та кубiчному нiтрид бору. Щодо 

теплових властивостей, то карбiд кремнiю володiє високою 

теплопровiднiстю, низьким коефiцiєнтом теплового розширення та високою 
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стiйкiстю до термiчного удару. Тобто SiC за описаними ознаками 

вiдноситься до високоякiсних вогнетривких матерiалiв.  

З точки зору електричних властивостей карбiд кремнiю при кiмнатнiй 

температурi є напiвпровiдником. Ширина забороненої зони SiC варiюється з  

температурою i для конкретного полiтипу може змiнюватися в певному 

дiапазонi в залежностi вiд невизначеностi краю оптичного поглинання або 

умов вимiрювання в рiзних лабораторiях. Для карбiду кремнiю притаманною 

є електролюмiнесценцiя. 

Таблиця 1.2. Фiзико-механiчнi властивості SiC 

Властивiсть Значення 

Густина (г/см
3
) 3,1 

Мiцнiсть на згин (МПа) 550 

Модуль пружності (ГПа) 410 

Коефiцiєн Пуассона 0,14 

Мiцнiсть на стиск (МПа) 3900 

Твердiсть (кг/мм
2
) 2800 

Трiщиностiйкiсть (МПа/м
1/2

) 4,6 

Максимально робоча температура (С) 1650 

Коефiцiєнт теплопровiдностi 

(Вт/(м*К)) 

120 

Питома теплоємнiсть (Дж/(кг*К)) 750 

 

 

1.4. Інтенсифікація процесу ущільнення керамічного матеріалу  

шляхом прикладання зовнішнього тиску 

В даному випадку розглядається саме Тi, так як вiн є подiбним за своїми 

властивостями до Zr та Hf, цi елементи знаходяться в однiй групi таблицi 

Мєндєлєєва, всi вони являються перехiдними металами.   
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Рушiйну силу ущiльнення шихти можна легко пiдвищити за рахунок 

прикладання зовнiшнього тиску, переходячи до технологiї гарячого 

пресування. На сьогоднi є безлiч прикладiв одержання компактної керамiки 

за допомогою цього методу. Наприклад, в роботi Wang et al [14] створено 

безпоруватий диборид титану при 1800℃ пiд тиском 30МПа протягом 60 

хвилин, що є абсолютно неможливим без прикладання тиску, адже тодi 

необхiдно пiдтримувати ще вищу температуру для подiбної реакцiї. 

Очевидно, що вплив зовнiшнього навантаження пiдвищується при його 

збiльшеннi. Так Koѐnigshofer зi спiвавторами [16] проiлюстрували, що 

вiдносна густина дибориду титану, синтезованого за аналогiчних умов 

(1800℃, 60 хвилин) пiдвищилась iз 85% до 99.5% iз збiльшенням 

прикладеного тиску вiд 14 до 45МПа. 

      Крiм виготовлення тугоплавких матерiалiв технологiя гарячого 

пресування може бути одним iз способiв введення керамiчних частинок в 

металiчну матрицю. Перевагою такої методики є порiвняно низька 

температура створення матерiалу, яка може бути важливою у випадку, коли 

керамiчнi частки можуть розпастися за рахунок взаємодiї iз матрицею пiд час 

плавлення останньої. Прикладом такого пiдходу може бути синтез матерiалу 

iз залiзною матрицею та нановключеннями оксиду iтрiю, представлений в 

роботах [17] та [18], де показано, що гаряче пресування порошкової сумiшi 

карбонiльного залiза iз оксидом iтрiю при 1000°С та 27МПа протягом 30 хв 

призводить до формування композиційного матерiалу з ферит-перлитною 

структурою та нановключеннями оксиду iтрiю. Аналогiчнi результати iз 

гафнiєвою матрицею наданi в [19]. 

Розмiр зерен вихiдного порошку неоднозначно впливає на кiнетику 

ущiльнення. Наприклад, шихти TiB2 iз середнiм розмiром зерен 1.6, 3.1 та 

5.5µм були ущiльненi авторами [16] за однакових умов до 97.4, 99.5 та 98.8% 

вiдповiдно. Останнє може бути пов’язане iз протилежним впливом розмiрiв 

кристалiтiв на рiзнi транспортнi механiзми: близькiсть мiжзеренної границi 

покращує дифузiю, бувши ефективним стоком вакансiй, але перешкоджає 
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руховi дислокацiй (а отже протiканню пластичної деформацiї), як i будь-якi 

дефекти кристалiчної ґратки. 

Найбiльш важливою проблемою гарячого пресування є висока вартiсть, 

що здебiльшого спричинена деградацiєю матерiалiв робочої зони (як 

правило, мова йде про графiт, який використовують для виготовлення 

матриць та пуансонiв) в результатi окислення та сублiмації. Обидва процеси 

залежать лiнiйно вiд часу та експоненцiйно вiд температури. З iншого боку, 

рiст зерен, що iстотно погiршує характеристики матерiалiв, також 

прискорюється при нагрiваннi. Отже, придатнiсть гарячого пресування з 

точки зору створення високоякiсних виробiв залежить вiд можливостi 

зменшення температури та часу виготовлення матерiалiв. 

Одним з природнiх способiв зниження параметрiв синтезу є 

використання невеликих домiшок другої фази iз нижчою, нiж у основного 

матерiалу, температурою плавлення. Наприклад, вдосконалення режимiв 

виготовлення TiB2 було досягнене в роботах [20], [21], [22], [23] шляхом 

додавання нiкелю, залiза або кобальту в кiлькостi, не бiльшій за 2%. Цi 

домiшки реагували iз диборидом титану iз утворенням легкоплавких боридiв, 

що призводило до виникнення рiдкої фази пiд час гарячого пресування. 

Схожi результати отримано в [24], [25] iз використанням титану та алюмiнiю 

як металiчних активаторiв спiкання карбiду бору. Наявнiсть рiдкої фази 

покращувала транспорт атомiв, що, як було показано вище, прискорює не 

тiльки консолiдацiю, але й рекристалiзацiю. Крiм того, високотемпературнi 

характеристики виготовлених матерiалiв iстотно погiршувались [21], [22]. 

Неметалiчні домiшки [21], [27], [26], [68] також можуть покращувати 

спікання тугоплавких фаз. Так, Koval’chenko iз спiвавторами [14] зменшили 

температуру гарячого пресування ТіВ2 на 200℃ шляхом додавання 5% 

багатокомпонентної системи CaSi2-FeSi2-SiC-Si. Raju та Basu [21] описали 

виготовлення матерiалу системи TiB 2-5% TiSi2 при 1650°C та 30 MПa 

протягом однiєї години. Sun et al [27] представили пiдвищення густини B4C 

при температурi 1950°C та тисковi 20 MПa протягом 40 хвилин від 92.5% до 
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98% шляхом додавання 4% CeO2 . Zhang et al. виготовив компактний 

матерiал складу 95% TiB2 та 5% MoSi2 шляхом 60-хвилинної витримки при 

лише 1700℃ та 30 МПа [29]. Мiкротвердiсть та трiщиностiйкiсть такої 

керамiки досягали 32 ГПа та 5.7 МПа‧м
1/2

  вiдповiдно. Подальше зниження 

температури гарячого пресування було досягнене шляхом додавання 5% 

дисилiциду титану [30], яке дозволило досягти ущiльнення композиту TiB2 -

TiSi2 до 99% через лише 10 хвилин при 1500°С. Трiщиностiйкiсть на рiвнi 

5MПa∙м
1/2

 та мiкротвердiсть 31ГПа показують перспективнiсть цієї 

низькотемпературної керамiки для впровадження в виробництво. 

Пiдвищення вмiсту неметалiчної фази більше, ніж 5% потребує 

розглядати вiдповiдний матерiал як керамiчний композит. Як показано 

Murthy et al [31], Mukhopadhya et al [28] та Sonber et al [32], подальше 

збiльшення вмiсту вiдносно легкоплавких фаз TiSi2 and MoSi2 дозволяє 

покращити параметри синтезу не бiльше, нiж на 3 – 5%, однак механiчнi 

характеристики при кiмнатній температурi, так сам як i (в деяких випадках) 

характеристики стiйкості до високотемпературного окислювання досягають 

максимальних значень при вмiстi другої фази на рiвнi 10 – 20%. 

Фактично, щоб зробити композит для високотемпературного 

використання (що часто є єдиною розумною метою отримання керамiчного 

матеріалу), слiд уникати використання легкоплавких фаз, оскiльки навiть 

невеликий їх вмiст може значно знизити високотемпературнi 

характеристики. Як показано в роботах [24], [33], [34], [35], [36], додавання 

тугоплавких компонентiв також може сприяти покращенню режиму синтезу. 

Одним з можливих пояснень цього факту, представленим Yamada et al [34] 

може бути евтектичне контактне плавлення, що має мiсце на міжфазнiй 

границi, покращуючи зернограничне проковзування i, отже, ущiльнення. 
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2.Методика досліджень 

2.1. Виготовлення дослідних зразків 

Пiдготовка шихти та виготовлення експериментальних зразкiв 

здiйснювались за загальноприйнятою методикою порошкової металургiї. 

 

Рис. 2.1. Блок-схема установки для гарячого пресування порошкових 

матеріалів 

   Для спiкання та гарячого пресування дослiдних зразкiв використовувалася 

установка, створена на кафедрі фiзики металів, схема якої представлена на 

(Рис.2.1). Нагрiвання шихти відбувалося шляхом пропускання електричного 

струму через графiтову матрицю, яка за прикладання тиску вiдiгравала роль 

форми для пресування. Всi зразки були спеченi без пiдтримання вакууму або 

спецiальної захисної атмосфери. Температура, тиск та час iзотермічної 

витримки обирались у вiдповідностi з поставленими задачами. Зразки мали 

форму дискiв дiаметром 10мм i висотою 4 мм. 
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На внутрiшню поверхню прес-форми було нанесено порошок 

гексагонального нітриду бору задля запобiгання утворенню мiцного 

зчеплення зразкiв з графiтовою матрицею пiд час гарячого пресування,. 

Пiсля охолодження зразки пiддавались наступнiй механiчнiй обробцi. 

Спочатку за допомогою шлiфувальних кругiв було знято поверхневий шар, 

збагачений графiтом та нiтридом бору, товщиною до 1 мм. Потiм поверхня 

зразкiв полiрувалась з використанням алмазних паст iз дисперсністю 10, 5 – 

3, та 0,7 – 0,2 мкм. 

2.2. Визначення мікротвердості 

Твердiсть характеризує здатнiсть матерiалiв чинити опiр пружно-

пластичному деформуванню або крихкому руйнуванню при локальному 

навантаженнi. Саме вимiрювання твердостi та мiкротвердостi є 

унiверсальним способом визначення механiчних властивостей матерiалiв. 

 При вимiрюваннi мiкротвердостi синтезованих зразкiв 

використовувався прилад ПМТ-3. Основна iдея методу полягає у 

вдавлюваннi при рiзних навантаженнях iндентора заданої форми в поверхню 

дослiджуваного зразка. В данiй роботi використовувався iндентор у виглядi 

правильної чотиригранної пiрамiди з кутом мiж протилежними гранями 136°. 

Твердiсть розраховувалась за вiдношенням навантаження на iндентор до 

площi вiдбитку: 

Hv = Psinθ/d
2
 ,                                           (2.1) 

де θ - кут між поверхнею iндентора i напрямком прикладання навантаження, 

d – дiагональ вiдбитка. Величина навантаження варiювалася вiд 50 до 1200 Н. 

Враховуючи, що θ = 136 °, отримаємо [37] 

Hv = 18,544P/d
2
.                                         (2.2) 

Множник наведено з урахуванням того, що при пiдстановцi значення 

навантаження в грамах i розмiру дiагоналi в мiкрометрах отримане значення 

мiкротвердостi буде вимiрюватися в ГПа. 
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2.3. Визначення тріщиностійкості 

Важливим механічним параметром крихких матеріалів є критичний 

коефіцієнт інтенсивності напружень у вершині тріщини першого роду (К1С). 

Ця величина також називається в’язкістю руйнування, або тріщиностійкістю. 

За допомогою даного параметру можна охарактеризувати опір матеріалу 

поширенню в ньому тріщини нормального відриву. Для вимірювання 

тріщиностійкості надтвердих матеріалів застосовуються мікромеханічні 

методи досліджень через малі розміри зразків та складність їх обробки. Вони 

базуються на явищі утворення радіальних тріщин з кутів відбитка Вікерса в 

крихких матеріалах. 

 

Рис. 2.2. Відбиток твердості і тріщини при мікровдавлюванні 

В роботі Evans та Charles [118] вперше було пов’язано К1С з довжиною 

радіальних тріщин (С), які розвиваються з кутів відбитка твердості в крихких 

матеріалах: 

K1C θ/𝑎0,5
 𝐻𝑉 = 0,48/(𝐷/𝑎)

1,5
,                              (2.3) 

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

діагоналі відбитка. 
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   В моїй роботі тріщиностійкість визначається шляхом мікромеханічних 

випробувань за методом Вікерса на приладі ПМТ–3 і обґрунтовується 

залежністю критичного коефіцієнта інтенсивності напружень у вершині 

тріщин від нормованої на розмір відбитка довжини радіальних тріщин, 

утворених в області контакту індентор – зразок (рис. 2.2). 

2.4. Дослідження на стійкість до термоудару 

    Термоудар (термошок) – одноразова високошвидкісна і неоднорідна зміна 

температури тіла (можна вважати як різке нагрівання, так і охолодження).  

    В моєму випадку різке охолодження зразків відбувалося шляхом падіння 

до камери з водою, схема установки наведена на Рис. 2.3. 

 

Рис. 2.3. Схема установки для дослідження зразків на стійкість до 

термоудару. 

    Зразок було зафіксовано стопорним елементом в трубці, котра знаходилася 

в нагрівній камері. Контроль температури здійснювався за допомогою 
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термопари, при досягненні потрібної температури стопорний елемент 

вилучався з системи та зразок падав до камери з водою кімнатної 

температури. 

    Після цього проводилися повторні виміри довжини відповідних тріщин та 

отримувалися значення збільшення довжин тріщин, котрі можна 

проілюструвати у відсотковому відношенні.  

    Дослід проводився повторно з поступовим збільшенням температури до 

стадії руйнування зразка, у нашому випадку до його розтріскування, коли 

вже неможливо заміряти довжину тріщин. 

3.Результати та їх обговорення 

3.1. Процес спікання системи  HfB2-SiC-C 

  Рівняння експериментальної реакції:  

HfC+B4C+хSi → HfB2+хSiC+(3-х)C,                          (3,1) 

де х = 0; 0,5; 1; 1,5; 2,5 

  Методом гарячого пресування було виготовлено ряд зразків за температури 

1850°С. Час спікання становив 4 хв. На графіках нижче проілюстровано 

залежності ущільнення та температури від часу спікання. 

 

Рис.3.1. Графік зміни об’єму та температури зразка HBC_01 
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Рис.3.2. Графік зміни об’єму та температури зразка HBSC_02 

 

Рис.3.3. Графік зміни об’єму та температури зразка HBSC_03 
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Рис.3.4. Графік зміни об’єму та температури зразка HBSC_04 

 

Рис.3.5. Графік зміни об’єму та температури зразка HBSC_05 
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   В характері зміни нахилу кривих ущільнення можна виділити декілька 

характерних точок. Перша з них відображує першу «хвилю» ущільнення, яка 

притаманна сполукам із вмістом карбіду бору B4C. Саме при досягненні 

системою температури вище 1250°С карбід бору починає взаємодіяти з Hf та 

Si і утворювати HfB2 з SiC, в цей момент бор переходить до газової фази. 

Наступна ж друга «хвиля» ущільнення після 1500°С ілюструє основний 

процес спікання нашої шихти. 

   Для порівняння з реакційно виготовленими зразками було виготовлено ще 

3 зразки із вмістом Si кількістю 0; 1,5; 2,5 безреакційним гарячим 

пресуванням. 

 

Рис.3.6. Графік зміни об’єму та температури зразка HBSC_06* 
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Рис.3.7. Графік зміни об’єму та температури зразка HBSC_07* 

 

 

Рис.3.8. Графік зміни об’єму та температури зразка HBSC_08* 

  Проаналізувавши та порівнявши криві реакційного та безреакійного 
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ущільнення, так як в первинній шихті був відсутній карбід бору, а також в 

безреакійному випадку ущільнення йде значно довше та починається вже 

близько 1450-1500°С.    

   Після первинної обробки поверхні помітна також і значна відмінність в 

значеннях виміряних густин для відповідних складів зразків виготовлених 

різними методами . Значення зведено в Табл.3.1. Густини вийшли близькими 

до теоретичних, тому зразки можна вважати безпоруватими. Номери зразків 

позначені зірочкою «*» позначають безреакційно виготовлені.  

    Таблиця 3.1. Теоретично розрахована густина та практично отримана 

густина синтезованих зразків 

Зразок ρтеор., г/см
3
 ρпракт. , г/см

3
 

HBC_01_02 8,32 9,54 

HBC_01_02 9,45 

HBC_06_01* 8,32 

HBSC_02_01 8,03 9,06 

HBSC_02_02 9,06 

HBSC_03_01 7,77 8,88 

HBSC_03_02 8,91 

HBSC_04_01 7,55 8,73 

HBSC_04_02 8,98 

HBSC_04_03 8,47 

HBSC_07_01* 7,91 

HBSC_05_01 7,17 8,07 

HBSC_05_02 7,91 

HBSC_08_01* 7,13 

 

  З отриманих даних видно, що практичні густини вийшли дещо більшими за 

розраховані теоретичні, і це дещо дивно. Можливо, це пов’язано з 

вилітанням бору в газовій фазі з робочої камери, можливі також і невеликі 
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втрати графіту при проходженні реакції. Також ми схильні вважати, що 

можливе існування певних домішок в початкових порошках.  

3.2. Рентгено-структурний аналіз зразків 

  Після рентгено-структурного аналізу співставивши піки рентгенограми 

наведеної на Рис.3.9 ми отримуємо підтвердження, що реакція при гарячому 

пресуванні з початковими карбідом гафнію та карбідом бору дійсно 

проходить: 

2HfC+B4C+1,5Si → 2HfB2 + 1,5SiC + 1,5C.                     (3,3) 

  А вже на знімках скануючої електронної мікроскопії на Рис.3.10 можна 

помітити включення графіту (мають найтемніший колір), детально збільшена 

така ділянка на Рис. 3.11. 

 

Рис. 3.9. Рентгенограма зразка HBC_04 (2HfB2 + 1,5SiC + 1,5C) 

 

Рис. 3.10. Електронно-мікроскопічні зображення поверхні зразка HBSC_04 

(2HfB2 + 1,5SiC + 1,5C) 
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Рис. 3.11. Скануюча електронна мікроскопія (вторинні електрони) 

графітового включення в матриці Hf  - SiC 

 

3.3. Дослідження мікротвердості, тріщиностійності та дослідження на 

стійкість до термоудару 

  З експериментально отриманих параметрів відбитків на зразках (по 4 на 

відбитки на кожному зразку) було розраховано величини мікротвердості  Нv 

та тріщиностійкості К1С, котрі зведені нижче до Таблиці 3.2. Також вказано 

модуль Юнга, який використовувався для обрахунку параметрів кожного із 

зразків, зважаючи на їх без порувату структуру. 

Таблиця 3.2. Масовий відсоток карбону в зразках, модуль Юнга, 

мікротвердість та тріщиностійкість зразків. 

Зразок С, % Е, ГПа Нv , ГПа К1С , МПа‧м
1/2

 

HBC_01_01 29 396 

 

12,72 5,54 

HBC_01_02 9,6 5,87 

HBC_06_01* 7,49 5,2 
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Продовження таблиці 3.2. 

  

 З графіка на Рисунку 3.12 можна бачити, що як для реакційно, так і 

безреакційно пресованого матеріалу зі збільшенням вмісту графіту 

(зменшенням вмісту кремнію) падає мікротвердість. За вмісту вуглецю 4% 

показник мікротвердості у безреакційно пресованого зразка дещо кращий за 

реакційний аналог, але для всіх інших складів ситуація протилежна.  

HBSC_02_01 23 416 

 

15,39 5,04 

HBSC_02_02 14,9 5,38 

HBSC_03_01 17 437 

 

19,15 5,08 

HBSC_03_02 13,12 6,98 

HBSC_04_01 12 454,5 

 

20,93 5,51 

HBSC_04_02   

HBSC_04_03 14,22 6,05 

HBSC_07_01* 16,13 6,26 

HBSC_05_01 4 481,5 

 

  

HBSC_05_02 14,02 6,86 

HBSC_08_01* 19,88 6,75 
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Рис. 3.12. Порівняльний графік залежності мікротвердості Hv від % вмісту 

вуглецю в реакційно та безреакійно пресованих зразках. 

  Тріщиностійкість також всупереч нашим очікуванням зменшується зі 

збільшенням відсоткового вмісту карбону в системі HfB2-SiC-C (Рис. 3.13) і, 

в цілому, спад тріщиностійкості не перевищує 15% й майже входить в межі 

похибки, чого не можна сказати про стійкість до термоудару (Рис.3.14). 

 

Рис. 3.13. Порівняльний графік залежності тріщиностійкості К1с від % вмісту 

вуглецю в реакційно та безреакійно пресованих зразках. 
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Рис. 3.14. Графік залежності зміни довжини тріщин від температури 

гартування зразків з різним відсотковим вмістом карбону. 

   Найкраще себе проявили реакційний та безреакційний зразки із 

найбільшим вмістом  карбону (29%), вони витримали гарт за температури 

700°С. З іншими ж зразками спостерігалася така тенденція, що зі 

зменшенням вмісту вуглецю вони розтріскувалися все більше при кожному з 

кроків їх дослідження термошоком. Варто зазначити, що тріщини гірше 

росли в безреакційно виготовлених зразках, порівняно з реакційними 

інтенсивність росту була нижча майже вдвічі, що є доволі цікаво.   
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ВИСНОВКИ 

 

1. Показано, що гаряче пресування порошкової суміші 2HfC -   C - хSi 

призводить до утворення Hf     SiC та супроводжується видiленням 

надстехіометричного вуглецю у вигляді пластівчастих включень 

графiту. 

2. Протікання вказаної реакції призводить до істотної інтенсифікації 

ущільнення матеріалу за рахунок підвищення рухливості шихти під час 

зникнення старих фаз та формування нових. 

3. Введення графітових включень в надвисокотемпературну матрицю на 

основі Hf    SiC дещо знижує тріщиностійкість та твердість 

матеріалу, але істотно підвищує його стійкість до термоудару, що 

забезпечуватиме істотне зростання часу життя матеріалу в умовах 

змінних температур.  
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