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АНОТАЦІЯ 

Максим ПІДГУРСЬКИЙ. «Реакційний синтез біосумісних керамік системи 

Al2O3-hBN»  

Кваліфікаційна робота магістра за спеціальністю 104 Фізика та 

астрономія, освітня програма «Фізика наносистем». – Київський 

національний університет імені Тараса Шевченка, фізичний факультет, 

кафедра фізики металів. – Київ – 2022. 

Науковий керівник: доктор фіз-мат наук, доцент кафедри фізики металів, 

Олексій ПОПОВ. 

 

Біосумісна кераміка Al2O3 -

 hBN спечена з AlN і B2O3, методом реакційного гарячого пресування при 17

50 °C і 30МПа протягом 8 хв. Порівнювали реакційнопресовану кераміку з 

нереактивною (NR), синтезованою з Al2O3 і BN при тих же умовах. Кераміка 

NR володіє 9% пористістю порівняно з 2% поруватістю 

після реакційного пресування. Реакційно спечена кераміка має 

тріщиностійкість в області 5,0 ± 0,1 МПа-м
1/2

, що на 20% вище, ніж в чистих 

Al2O3 чи Al2O3-hBN синтезованих без участі реакції. Більш висока кількість 

hBN в розробленному матеріалі Al2O3-hBN (27 %) сприяє зниженню 

твердості до 6 ГПа, яка ближча до твердості кістки і робить кераміку більш 

придатною до обробки. Реакційне спікання композитів Al2O3-hBN відкриває 

нову область для створення і формування зносостійких Al2O3-hBN 

біосумістних імплантів.  

Ключові слова: біосумісна кераміка, оксид алюмінію, нітрид 

бору, реакційне гаряче пресування. 
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SUMMARY 

Massimo Pidgurskiy.  “Reaction sintering of biocompatible Al2O3-hBN 

ceramics” 

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

program «Physics of nanosystems». – Taras Shevchenko National University of 

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

Research supervisor:  Doctor of Physical and Mathematical Sciences, Associate 

Professor of Metal Physics Department, Popov Alexey Yurievich 

 

Biocompatible Al2O3 - hBN ceramics were sintered from AlN and B2O3 by 

reactive hot pressing at 1750 °C and 30 MPa for 8 min. It was equaled with non-

reactive ceramics (NR) sintered from Al2O3 and BN under the same sintering 

conditions.  Reaction sintered ceramics has fracture toughness in the region of 5,0 

± 0,1 MPa-m1/, which is 20 times higher than in non-reaction sintering. The higher 

amount of hBN in the rossified material Al2O3 - hBN (27 contributes to decrease 

of hardness to 6 GPa, which is closer to bone hardness and makes the ceramics 

more suitable for machining. Reactive sintering of Al2O3 - hBN composites opens 

a new area for obtaining and forming load-bearing ceramic Al2O3 - hBN bio-

ceramics. 

Key words:  Biosumption ceramic, sintering, hot pressing. oxide of aluminium, 

reactionary hot pressing. 
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ВСТУП 

Для багаточисленних видів інструментальної кераміки, основою є оксид 

алюмінію. Має високу твердість, особливо при підвищених температурах, 

хімічну інертність, високу зносостійкість. До 20-их років оксидна кераміка 

використовувалася в незначних об’ємах, але ситуація змінилася завдяки ряду 

технічних вдосконалень на базі гарячого пресування і використанням 

субмікронних порошків, які дозволили сформувати більш щільну 

мікрокристалічну структуру й тим самим підвищити механічні 

характеристики матеріалу.  

Перший серйозний успіх оксидної інструментальної кераміки звязано з 

розробкою змішаної або «чорної» кераміки типу Al2O3-TiC, яка підвищувала 

різке розширення областей застосування та експлуатаційних характеристик, 

складається з добавок 40% карбіду та нітриду титану, оксиду цирконія і 

гафнія. «Білу» оксидну кераміка, складається з оксиду алюмінія та легуючих 

добавок (Mg та Zr). 

Інтерес до кераміки не вгасає і досі, через її актуальність в медичному 

протезуванні, використанні  та створенні найнадійніших на наш час кістних 

фіксаторів.  

Сплави металів є переважним вибором для ортопедичних імплантатів, 

демонструють оптимальні механічні властивості з точки зору перенесення 

навантаження і трибології. Проте недавні відгуки про пристрої, що 

імплантуються, тотальні ендопротези тазостегнового суглоба "метал на 

металі", висвітили проблему гіпертоксичності у значного числа пацієнтів до 

присутності іонів металів. Спостерігається ушкодження поверхні і утворення 

підповерхневих тріщин, а також відзначаються короткі періоди сильного 

зносу із-за корозії, що виникає в період обкатки. Кераміка в цілому більш 
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біостабильна і показала відмінні властивості в ортопедичних застосуваннях, а 

також має хороший досвід використання в системах з ковзними поверхнями.  

Додавання hBN (гексагонального нітриду бору) є сталим підходом до 

підвищення жорсткості оксид алюмінія при збереженні біосумісності 

матеріалу. Низькомодульні і м'які графітоподібні включення нітриду бору 

запобігають розвитку тріщин за рахунок притуплювання кінчика тріщини.  

В'язкість Al2O3 підвищується при вмісті hBN до 30%. Проте слід зазначити, 

що наявність тугоплавкої м'якої фази hBN перешкоджає достатньому 

спіканню матеріалу. 

Розроблений підхід реакційного гарячого пресування для виготовлення 

графітовмісної гетеромодульной кераміки. Підхід ґрунтований на 

одностадійній процедурі швидкого (декілька хвилин) гарячого пресування 

подрібненої порошкової суміші прекурсорів. Керамічні композитні фази 

формуються під час консолідації матеріалу. Показано, що консолідація 

істотно посилюється за рахунок викликаної реакцією рухливості атомів і 

додаткового тепла, яке виділяється в ході екзотермічних реакцій in situ. 

Показано що графітова фаза, що утворюється в ході реакцій, зароджується у 

вигляді наноструктурних пластинок. Було показано, що ці пластинки 

ефективно підвищують опір руйнуванню кераміки. Робота є розширенням 

розробленого підходу до виробництва композиту Al2O3 - hBN за рахунок 

спрощення підготовки зеленого тіла (порошковій суміші перед спіканням) і 

самого процесу спікання. 
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1. Переваги кераміки та можливі напрямки її використання 

Сучасні керамічні вироби для реконструктивно-відновлювальної хірургії 

можна умовно розділити на кілька груп за критерієм відгуку організму на 

матеріал: Біоінертні, біосумісні та остеокондуктівную кераміку. 

До Біоінертні кераміці можна віднести вироби на основі оксиду цирконію або 

алюмінію для навантажених імплантатів. Біосумісною і остеокондуктивних 

керамікою є кальцій-фосфатні матеріали. При їх використанні матеріал є 

остеокондуктором, тобто навколо нього по поверхні утворюється кісткова 

тканина, а сам матеріал не капсуліруется, як у випадку Біоінертні 

кераміки[1]. В ідеалі через певний час на його місці утворюється нативная, 

тобто власна, тканину пацієнта. 

Припустимо, що у людини є дефект кісткових тканин, в нього 

поміщають кальцій-фосфатну кераміку, яка є будівельним матеріалом[4]. 

Простіше кажучи, біосумісний матеріал остеоінтегріруется (зростається) з 

навколишніми тканинами, прискорює природну регенерацію і поступово 

Біодеградуючі[3] (розчиняється) без сліду, з утворенням власної тканини 

пацієнта. У цьому її відмінність від Біоінертні кераміки [2], яка 

біостабільності і не викликає інтеграційного відгуку від організму, і він її в 

кінцевому рахунку може відторгнути. 

Застосований матеріал не повинен бути токсичним, викликати 

відмирання навколишніх тканин, повинен мати нейтральне значення рН і 

розчинятися з утворенням нової тканини. Перспективним для цих цілей є 

використання кальцій-фосфатної кераміки, оскільки мінеральна складова 

кісткової тканини представлена в основному біологічним апетитом кальцію 

(Ca, Na, Mg) 10 (PO4, HPO4, CO3) 6 (OH, F, Cl) 2. Важлива перевага кальцій-

фосфатних матеріалів [5] - це відсутність побічних ефектів. Багато в чому це 

пов'язано зі складними біохімічними процесами локального зв'язування і 

вивільнення іонів кальцію і фосфору з участю міжтканинних рідин і 

ферментів. 
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Вибір, яку саме кераміку використовувати, завжди залежить від 

конкретного пацієнта і конкретного дефекту, тобто вибір завжди 

персоналізований. 

Синтетичний гідроксиапатит (Са10 (РО4) 6 (ОН) 2) - найменш 

розчинний при фізіологічних умовах фосфат кальцію. Серед інших фосфатів 

кальцію, які мають відносно високі остеокондуктівнимі потенціями, 

регульованою кінетикою біодеградації - розчинність, найбільшу увагу 

привертають трехкальциевого фосфат, матеріали на основі октакальціевого 

фосфату і інші, які характеризуються відносно високою інтеграцією з 

кістковою тканиною і швидкістю розчинення, достатньої для утворення 

нативной тканини. Так, розчинення трехкальциевого фосфату в рідини 

організму сприяє процесу мінералізації. Вибір октакальціевого фосфату 

пов'язаний з тим, що освіта стабільної в організмі фази - біологічного апатиту 

- відбувається через стадію утворення проміжної метастабільною фази - 

октакальціевого фосфату. 

Застосування кальцій-фосфатної кераміки в якості матеріалу для 

імплантатів, що несуть механічні навантаження, часто неможливо через 

недостатні міцності. Природна кісткова тканина є композиційним 

матеріалом, що складається з біологічного апатиту, колагену та інших білків. 

Тому принцип формування композиційних структур має значні перспективи 

для підвищення механічних властивостей кераміки, призначеної для 

виготовлення кісткових імплантатів. Введенням відповідних добавок в 

кераміку можна поліпшити механічні характеристики, але при цьому повинні 

зберігатися її біологічні властивості і в першу чергу биосовместимость з 

тканиною живого організму. 

В цілому підхід в тканинної інженерії базується на двох складових: сам 

матеріал і остеогенні фактори, до яких відносяться, наприклад, клітини, гени 

і морфогенетические протеїни. Щоб створити тканеінженерной конструкцію, 

яка могла б замістити якийсь певний дефект в організмі, вчені намагаються 

об'єднати ці складові. 
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Рис.1 Зображення зразків R222454C2 в вигляді зразків та фіксуючої 

пластини 

Як приклад винахід 222454C2[3] що відноситься до виробництва 

керамічних матеріалів медичного призначення. Керамічний матеріал і виріб з 

нього виготовлені на основі оксиду алюмінію, що містить не менше 93% 

Оксиду алюмінію в альфа-фазі. Керамічний матеріал містить не менше 98,0 

мас.% Оксиду алюмінію, 0,15-0,4% Оксиду магнію, не більше 0,1 мас.% 

Оксиду кремнію, не більше 0,1% Суми оксидів натрію і калію в перерахунку 

на оксид натрію і не більше 0,05 % оксиду заліза, має температуру плавлення 

2040 oС, середній розмір зерна корунду 0,5-15,0 мкм. Матеріал і вироби [3] з 

нього виготовляють шляхом розмелювання оксиду алюмінію в водному 

середовищі, приготування керамічної суспензії, формування, спікання-

карбонізації в окислювальному середовищі при 1150-1250 oС і випалу в 

окислювальному середовищі при 1750-1790oС. Одержуваний керамічний 

матеріал, вироби з якого мають високо якісний потенціал.  
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II. МЕТОДИКА ДОСЛІДЖЕНЬ 

2.1 ПРИГОТУВАННЯ ВИХІДНИХ ПОРОШКОВИХ СУМІШЕЙ 

 

Завчасно розраховуємо теоретичну масу складових (Al2O3,B2O3,AlN),  

потім зважену суміш засипаємо до цирконієвого контейнера з 18-тю 

цирконієвими шарами (масою 47,70 г) та завантажуємо контейнер до 

планетарного млина [6].   

Шихта потрібної нам суміші (Al2O3+AlN+B2O3) подрібнювалася в 

планетарному млині протягом 10 хв при 7000 оборотах за хвилину. Робочий 

об’єм нашої установки  близько 1 см
3
, тому потрібну кількість суміші для 

спікання обчислювали та зважували перед поміщенням до робочої зони.  

Початковими матеріалами використовувалися комерційно доступні 

порошки B2O3 (2-10 мм), α- Al2O3 (∼30 мкм), hBN (∼10 мкм) і AlN (∼50 мкм) 

виробництва Донецького реактивного заводу, Україна. Чистота матеріалу, 

заявлена виробником, складала близько 99,00 атомних Порівняно великі 

(міліметрового розміру) кристали оксиду бору подрібнювалися вручну до 

розміру часток близько 100 мкм перед змішуванням з іншими компонентами. 

 

 

 

 

 

 

2.2 Виготовлення дослідних зразків 
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Рис.2 Блок-схема установки для гарячого пресування матеріалів порошкових. 

 

Початкові склади зеленого тіла були вибрані так, щоб відповідати 

стехіометрії першої реакції (див. таблицю. 1). Для порівняння маршрутів 

гарячого пресування з реакцією і без реакції, порошки фази продукту також 

змішувалися в молярному співвідношенні Al2O3/BN - 3:2.[7] 
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Таблиця 1. Склад вихідних шихт виготовлених зразків. 

# 

AL2O3(м

аса%\об

ьєм%) 

BN 

(маса%\о

бьєм%) 

AlN 

(маса%\о

бьєм%) 

ρ 

(г\см3)
) 

ρa(г\см3)
) P(%) HV(ГПа) 

R1 
87.4/ 

80.2 

8.9/15.6 

 
3.7/4.2 3.58 3.66 2 12.5 

R2 
80.7/ 

70.1 
13.7/22.8 5.6/6.1 3.44 3.51 2 10.6 

R3 
76.6/ 

65.8 
16.6/27 6.8/7.2 3.35 3.43 2 6.7 

N

R 

86/ 

76.5 
14/23.5 0 3.21 3.55 9 2.6 

 

*a - оцінюється відповідно правої частини Рівняння 2 

 

Шихта потрібної нам суміші (Al2O3+AlN+B2O3) подрібнювалася в 

планетарному млині протягом 10 хв при 7000 оборотах за хвилину. Робочий 

об’єм нашої установки  близько 1 см
3
, тому потрібну кількість суміші для 

спікання обчислювали та зважували перед поміщенням до робочої зони. Ця 

установка має 2 роздільних електриних кола [8]. Струм у  назріваючому колі 

проходить через графітову матрицю нагріваючи її.  

Максимум температури, що досягається в нагріваючому колі становить 

приблизно .  Коло зі зразком складається зі зразка, графітових та сталевих 

пуансонів, мідних дротів, що під’єднуються до трансформатору, амперметру 

та вольтметру. До зразка можна прикладати окрему напругу до 200 В(50 Гц) 
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із максимальною можливою силою струму в 100 А. Коло зі зразком відділене 

від назріваючого кола шаром нітриду бора для ізоляції електричних кіл, одне 

від одного. 

Заздалегідь всі можливі місця контакту зразку з конструкційними 

деталями установки ретельно змазувалися тонким шаром нітриду бору для 

подальшої можливості зручного вилучення зразка з графітової матриці. 

Спікання зразків відбувалося методом гарячого пресування при стабільному 

тиску в 27 МПа. Після цього зі спеченого зразка знімався м’який верхній шар 

(близько 1мм).[9]  
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2.3 Рентгенофазовий аналіз виготовлених зразків 

Ідентифікація основних і другорядних окремих або декількох фаз в 

невідомому зразку є основним застосуванням класичної  рентгенівської 

дифракції. Фаза - це кристалічне тверде тіло з регулярним тривимірним 

розташуванням атомів. Виміряні положення і інтенсивність дифракційних 

піків є відбитками пальців конкретної кристалічної фази. Ідентифікація 

здійснюється шляхом порівняння виміряної картини із записами в довідкових 

базах даних за допомогою алгоритму пошуку.  

   Важливим є індетифікація застосуванням рентгенівської  дифракції 

(XRD або XRPD). XRPD застосовується не лише до порошкових зразків, але і 

до полікристалічних твердих тіл, суспензій і тонких плівок. Неорганічні 

порошкові зразки найчастіше вимірюються в класичній геометрії 

відображення Брэгга-Брентано. З іншого боку, для органічних матеріалів 

(наприклад, фармацевтичних препаратів і полімерів), рідкокристалічних 

матеріалів і суспензій зазвичай переважна геометрія пропускання.  

В роботі застосовувався дифрактометр рентгенівських променів 

Shimadzu XRD - 7000.[9] 
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Рис.3 Схема дифрактометра 

Рентгенівський дифрактометр Shimadzu XRD - 7000 є компактним 

рентгенівським дифрактометром загального призначення, який ма 

вертикальним гоніометром, і є системою для проведення широкого спектру 

аналізів в області рентгенівської дифрактометрії. 

Застосування високоточного вертикального гоніометра дозволяє 

проводити аналіз різних зразків, таких як порошки, тонкі плівки, важко 

розчинні і легкоплавкі зразки. 

Увесь контроль за роботою устаткування здійснюється за допомогою 

комп'ютера. Можливий одночасний вимір і обробка. 

Етапи роботи з апаратурою: 

1. Приготувати зразок для зйомки і запресувати його утримувач зразка. 

2. Встановити утримувач в дифрактометр. 

3. Скласти програму зйомки. 
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3. По закінченню програми дифрактометр автоматично відключиться, і 

запише ці зйомки. 

 

2.4 Визначення густини та механічних характеристик 

Для досліджень на твердість, тріщиностійкість та стійкість до 

термоудару необхідно ще провести шліфовку та поліровку поверхні 

використовуючи диски з різним розміром абразивних частинок. Зразки 

полірують до блиску зі зменшенням зернистості від 9 до 1 мкм. до стану 

дзеркальної поверхні.[10] 

Густина зразка визначається за допомогою гідростатичного зважування. 

Гідростатичне зважування , метод виміру густини рідин і твердих тіл, 

заснований на законі Архімеда. Густину твердого тіла визначають його 

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

відома (зазвичай у дистильованій воді). 

ПЃ
𝑆

=
ПЃ

𝐿

(1 −
𝑚

2

𝑚
1

)

 

Де ПЃ
𝑆

, ПЃ
𝐿
 – густина зразка і рідини відповідно, 𝑚1, 𝑚

2
 – маса зразка 

до(1) та після(2) занурення у воду. 

Також, на отриманих зразках можна проводити виміри інших 

механічних властивостей, таких як твердість та тріщінностійкість. 
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Рис.4 Прилад для вимірювання густини (питомої ваги) твердих тіл і рідин, 

являє собою механічний пристрій, який дозволяє ефективно здійснювати 

вимірювання маси предметів в повітрі і при зануренні в рідину. 

 

Твердість здатність матерiалiв чинити опір пружно - пластичному 

деформуванню або крихкому руйнуванню при локальному навантаженнi. 

Вимiрювання твердостi та мiкротвердостi є унiверсальним способом 

визначення механiчних властивостей матерiалiв.  

Під час вимiрюваннi мiкротвердостi  зразкiв використовувався прилад 

ПМТ-3. [11] 
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Рис.5 Схема приладу ПМТ-3 для вимірювання мікротвердості: 

а - загальний вигляд; б - схема механізму навантаження; 1 - підстава; 2 - 

рукоятка; 3 - колона; 4 - гайка; 5 - мікрометричний гвинт; 6 - гвинт; 7 - 

окуляр-мікрометр; 8 - тубус; 9 - освітлювальний пристрій; 10 - змінний 

об'єктив; 11- предметний столик; 12, 13 - мікрометричні гвинти; 14 - 

механізм навантаження; 15 - центрувальні гвинт; 16 - алмазний наконечник; 

17 - стрижень; 18 - рукоятка; 19 - гайка; 20, 21 - плоскі пружини 

 

За методом Вікерса, 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°.  
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Твердiсть розраховуємо за вiдношенням навантаження на iндентор до 

площi вiдбитку:    

Hv = Psinθ/d , 

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

d – дiагональ вiдбитка.  

Перед тим як почати вимірювання переконаємося, що зразок достатньо 

відполірований. 

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 . 
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III. РЕЗУЛЬТАТИ ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ 

3.3 Механічні характеристики матеріалів 

Початковими матеріалами використовувалися комерційно доступні 

порошки B2O3 (2-10 мм), α- Al2O3 (∼30 мкм), hBN (∼10 мкм) і AlN (∼50 

мкм).  

 Подрібнений порошок завантажували в циліндричну графітову матрицю 

(внутрішній діаметр 10 мм) в кількості, що дозволяє отримати після спікання 

керамічний диск заввишки 4 мм з 100лотностью.  

Нагрівався змінним струмом (50 Гц) в установці гарячого пресування 

DCS - 0 виробництв НДЦ "Синтез". Швидкість нагріву була приблизно 100 

°C/хв. Були  виготовлені зразки при температурі 1750 °C і тиску 30 МПа з 

витримкою 8 мін при найвищій температурі.  

 

Рис 4. Зразок №1 

Зразок №1 з Al2O3 спікався при температурі близько 1500в„ѓ. Зразок 

отримав добру усадку H=327 ділень. Після шліфування має має мутно 

зеркальну поверхню.   



Стр.  
 

22 

 

Графік 1. Залежність висоти усадки від часу для Зразка №1 

 

 

Рис 5. Зразок №2 

 

Зразок №2 з Al2O3 спікався при температурі близько 1600в„ѓ. Зразок 

отримав  усадку H=1550 ділень. Поки що не має ідеального шліфування та не 

проводилися зняття механічних характеристик. 
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Графік 2. Залежність висоти усадки від часу для Зразка №2 

 

 

 

Рис 6. Зразок №3 

Зразок №3 з 2Al2O3 спікався при температурі близько 1750в„ѓ. Зразок 

отримав добру усадку H=1515 ділень. Після шліфування має мутно 

дзеркальну поверхню.  Спікання пройшло успішне, зразок отриманий без 

дефектів.  
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Графік 3. Залежність висоти усадки від часу для Зразка №3 

 

Об'ємну щільність зразка вимірювали по методу Архімеда, а теоретичну 

густина (ρth) оцінювали за правилом сумішей. Кристалічні фази визначали 

методом рентгенівської дифракції (XRD). Виміри твердості по Віккерсу 

проводилися з навантаженням 147 Н впродовж 20 с на полірованих 

поверхнях. 

 В'язкість руйнування оцінювалася шляхом виміру довжини тріщин, що 

утворюються при втискуванні по Віккерсу. В'язкість (трещиностойкость) 

розраховувалася по формулі Еванса і Чарльза. [12] 

Визначено  𝑚1 С‚Р° 𝑚
2
 – маса зразка до (1) та після (2) занурення у воду 

для всіх зразків. 
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Зразок №1 : BOAN 0102 

𝑚1 = 0.7173 

𝑚1 = 0.7186 

𝑚1 = 0.7188 

𝑚1 = 0.7188 

𝑚1 = 0.7186 

𝑚
2

= 0.4948 

𝑚
2

= 0.4936 

𝑚
2

= 0.4939 

𝑚
2

= 0.4941 

𝑚
2

= 0.4942 

 Зразок №1 : BOAN 0103 

𝑚1 = 1.1416 

𝑚1 = 1.1417 

𝑚1 = 1.1414 

𝑚1 = 1.1418 

𝑚1 = 1.1411 

𝑚
2

= 0.8186 
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𝑚
2

= 0.8176 

𝑚
2

= 0.8187 

𝑚
2

= 0.8186 

𝑚
2

= 0.8178 

 Зразок №1 : BOAN 0203 

𝑚1 = 1.0894 

𝑚1 = 1.0211 

𝑚1 = 1.0211 

𝑚1 = 1.0212 

𝑚1 = 1.0208 

𝑚
2

= 0.7165 

𝑚
2

= 0.7145 

𝑚
2

= 0.7140 

𝑚
2

= 0.7142 

𝑚
2

= 0.7146 

Що дає змогу обрахувати  ПЃ
𝑆
 – густину зразків 

BOAN 0102: ρe=3.225 

BOAN 0103:ρs=3.224 
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BOAN 0203:ρs=3.75 

 

 

 

Рис.7 Відбиток твердості і тріщини при мікровдавлюванні BOAN 0102 
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3.1 Фазовий склад виготовлених зразків 

Рентгенівський аналіз спечених образців демонструє результат 

наступної реакції: 

2Al+B2O3+xAL2O3→(1+x)Al2O3+2BN  (1) 

 

 x = 1, 1.5, 3.  

 

Бачимо, що BN знаходиться в гексагональній формі. Пік рентгенівської 

дифракції (XRD) hBN, реакційно утвореного в зразках BOAN1 - BOAN3(R1-

R3), істотно нижче і ширше, ніж у зразка NR. Це може бути викликано 

дрібними і дефектними зернами отриманого  нітриду бору.[14]  

 

Деякі випадки появи кристалів AlN, що не прореагували, в спечених 

зразках можуть бути пояснені з урахуванням властивостей B2O3.  

 

Оксид бору, будучи фазою з низькою температурою плавлення (Tm = 

440 °C), міг частково випаруватися і таким чином уникнути процесу спікання 

до завершення цієї реакції. Також можливо, що високогігроскопічний B2O3 

міг би накопити деяку кількість води з повітря до зважування початкового 

порошку.  

 

Обидві згадані властивості змістять стехиометрию реакції 1 у бік 

виснаження B2O3. Це створить невеликий надлишок AlN. 1 
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Беручи це до уваги і припускаючи 20% осідання B2O3, фактично 

протікаюча реакція може бути описана наступним рівнянням:  

 

2AL+0.8B2O3+xAL2O3→(0,8+x)AL2O3+1.6BN+0.2AlN (2) 

 

 

 

Рис.8: Рентгенівська дифрактометрія зразків гарячого спікання 

Друга реакція не сильно змінює отримані результати, але має бути 

розглянута в майбутньому для поліпшення складу матеріалу. Початкові 

порошки R1 - R3 складалися з α-оксиду алюмінія, оксиду бору і нітриду 

алюмінію. Проте спечені матеріали містили γ- Al2O3, очевидно, що 

утворився в результаті реакції. 
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3.2 Вплив in-situ реакції на кінетику ущільнення матеріалів 

Оброблений зразок з нульовою пористістю теоретично дав би висоту 

зразка 4 мм (див. рис. 8). Таким чином, перевищення висоти вказує на долю 

порожнеч в об'ємі зразка. Порівняння усадки зразка R3 і нереактивного (NR) 

зразка, представлене на малюнку 2, показує істотний вплив хімічної реакції 

на кінетику консолідації матеріалу. Спочатку спресований порошок NR 

займав більший об'єм, що можна пояснити рихлою структурою часток hBN. 

Вважається, що усадка R3 між 400 і 500 °C пов'язана з плавленням оксиду 

бору при 440 °C. Заповнюючи пори між частками AlN і Al2O3, B2O3, таким 

чином, сприяв істотному ущільненню зерен.[15] 

 

Інтенсивне ущільнення порошку NR почалося при 1100 °C, що вказує на 

пластичну деформацію зерен оксиду алюмінію. Проте усадка зразка істотно 

сповільнилася ще до досягнення найвищої температури (1750 °C), і зразок не 

зміг досягти непористого стану. Нітрид бору перешкоджає консолідації 

оксиду алюмінію, очевидно, заважаючи контактам зерен Al2O3. Навпаки, 

друга стадія консолідації шихти R3, почавшись при дещо більш високій 

температурі (∼1200 °C), тривала  приблизно 6 хв, була ізотермічним дожиг і 

полегшувала реакцію, дозволяючи зменшити висоту зразка до очікуваних 4 

мм.[15] 
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Рис 9. Кінетика ущільнення (H, висота зразка) для реактивних (R3) і 

нереактивних (NR) зразків залежно від температури процесу (синя лінія). 

Виміряні значення щільності, що відповідає залежності від усадки, 

приведена в таблиці 1. Зразок NR мав більш ніж в чотири рази більший об'єм 

пір в порівнянні з реакційним спеченням. NR мав низьку твердість, і тріщини 

втискування не могли бути виміряні через погану якість поверхні (навіть 

після шліфування). Твердість реактивно спеченої кераміки (зразки R1 - R3) 

зменшувалася зі збільшенням змісту hBN, тоді як в'язкість руйнування 

істотно не мінялася, будучи приблизно на 20%, чим оксиду алюмінію і 

відповідаючи значенням для композитів Al2O3 - BN.[16] 
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Таблиця 1. Складу, щільність (ρ), пористість (P). 

# 

AL2O3(м

аса%\/об

ьєм%) 

BN 

(маса%/о

бьєм%) 

AlN 

(маса%/о

бьєм%) 

ρ 

(г/см3)
) 

ρa(г/см3)
) P(%) 

HV 

(ГПа) 

K1c(M

Pa x 

m
1
/
2
) 

R1 
87.4/ 

80.2 

8.9/15.6 

 
3.7/4.2 3.58 3.66 2 12.5 4.8 

R2 
80.7/ 

70.1 
13.7/22.8 5.6/6.1 3.44 3.51 2 10.6 5.1 

R3 
76.6/ 

65.8 
16.6/27 6.8/7.2 3.35 3.43 2 6.7 4.9 

N

R 

86/ 

76.5 
14/23.5 0 3.21 3.55 9 2.6  
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ВИСНОВКИ 

 1. Гаряче пресування порошкової суміші AlN і B2O3 при температурі 1750 

°C і одновісному тиску 30 МПа з часом витримки 8 хв призводить до 

утворення композиційного матеріалу системи Al2O3 – hBN. 

 2. Протікання in-situ екзотермічної реакції під час гарячого пресування 

істотно інтенсифікує ущільнення порошкової шихти, дозволяючи знизити 

поруватість з 9% для безреакційно пресованого зразка до 2% для 

матеріалів, одержаних методом реакційного синтезу. 

 3. Механічні характеристики виготовленого керамічного матеріалу (HV = 

6ГПа та К1С = 5MPa·m
1/2

) разом із інертністю основних фаз оксиду 

алюмінію та нітриду бору в фізіологічних розчинах робить розроблений 

композит перспективним щодо використання в якості кісткових протезів. 
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