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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Актуальність теми. 

На сьогоднішній день існує гостра необхідність в розробці та виробництві 

надтвердих матеріалів. Таким вимогам відповідають технічні та інструментальні 

кераміки. В сучасному матеріалознавстві серед керамік особливо цікавими є бориди, 

зокрема борид титану. Матеріали на його основі мають високі фізико-механічні 

характеристики, такі як твердість, температура плавлення, модуль Юнга і корозійна 

стійкість. Ці властивості дозволяють використовувати матеріали на основі TiB2 для 

виготовлення ріжучого інструмента, зносостійких деталей, пластин для 

бронежилетів, різців для свердел та бурових установок. 

Найвищі механічні характеристики мають керамічні матеріали, виготовлені за 

методом гарячого пресування, коли дрібнодисперсні порошки в спеціальних прес-

формах (як правило графітових) розігріваються до температур 0,7 – 0,9 від їхньої 

температури плавлення під тиском 100 і більше атмосфер. Однак синтез керамік 

потребує високих температур, що призводить до значних енергетичних та 

фінансових затрат. Тому важливою є задача пониження температури та скорочення 

часу синтезу керамічних фаз. Одним із способів зниження температури синтезу 

компактних тугоплавких матеріалів є реакційне гаряче пресування, суть якого 

полягає в тому, що складові фази композиту формуються в процесі виготовлення 

матеріалу за рахунок перебігу екзотермічних хімічних реакцій між вихідними 

компонентами порошкових сумішей.  

Таким чином, реакційний синтез нових керамічних композиційних матеріалів 

є важливою задачею матеріалознавства. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертаційна робота виконана на кафедрі фізики металів фізичного 

факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка згідно із 

держбюджетними темами № 99004 “Вивчення фізико-механічних властивостей 

шаруватих композиційних матеріалів на основі боридної кераміки” (№ 

держреєстрації 0199U004015) та № 01БФ051-11 “Фізико-хімічні основи одержання 

перспективних металічних та напівпровідникових матеріалів та дослідження їх 

властивостей” (№ держреєстрації 0104U003728) в рамках комплексної наукової 

програми “Нові речовини і матеріали”. 

Мета і задачі дослідження.  Метою дисертаційної роботи є встановлення 

механізмів впливу хімічних реакцій на формування структури та фізико-механічні 

характеристики синтезованих композиційних матеріалів і створення нових 

керамічних композитів з високими твердістю та тріщиностійкістю на основі бориду 

титану та оксиду алюмінію. 

Для досягнення поставленої мети необхідно було вирішити такі задачі: 

 одержати зразки систем Ti – B2O3, Al – B2O3, Ti – Al – B2O3, синтезовані при 

різних температурах та часах ізотермічної витримки методом спікання; 

 встановити закономірності утворення фаз дибориду титану та оксиду 

алюмінію і з’ясувати механізми протікання взаємодії в системі Ti – Al – B2O3; 
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 одержати зразки систем Ti – B та Ti – B – Al, шляхом спікання порошків 

вихідних компонентів; 

 дослідити вплив на формування дибориду титану домішки алюмінію; 

 перевірити можливість синтезу компактних матеріалів системи Ti – Al – B2O3 

методом гарячого пресування, встановити залежність фізико-механічних 

властивостей від прикладеного тиску; 

 одержати зразки системи Ti – Al – B2O3 – TiB2 з різним вмістом дибориду 

титану; 

 дослідити вплив концентрації тугоплавкої добавки на густину матеріалу 

зразків; 

 одержати зразки системи Ti – B – Al методом гарячого пресування, встановити 

залежність фізико-механічних властивостей від температури синтезу. 

Об’єкт дослідження – композиційні матеріали на основі бориду титану і 

оксиду алюмінію. 

Предмет дослідження – вплив фазових перетворень на структуру та механічні 

властивості композитів системи ТіВ2 – Al2O3. 

Методи дослідження: рентгенівська дифрактометрія, електронна та оптична 

мікроскопія, індентування поверхні, рентгенівський мікроаналіз. 

Наукова новизна одержаних результатів. 

 Вперше встановлено, що додавання алюмінію в систему Ti – B 

інтенсифікує процес синтезу дибориду титану шляхом утворення проміжної 

фази TiAl3 на поверхні титанових зерен. 

 Вперше встановлено кінетичні закономірності формування 

тугоплавких фаз в системі Ti – B – Al – O. Показано, що екзотермічні реакції, 

що відбуваються під час виготовлення матеріалів на основі ТіВ2 – Al2O3 

прискорюють ущільнення матеріалу та дозволяють отримати 

наноструктурований керамічний композит. 

 Доведено, що гаряче пресування суміші крупнозернистих (100 мкм) 

порошків Ті, Al та В2O3, а також Ті, В і Al забезпечує одержання 

дрібнозернистої (2–5 мкм для Al2O3 та 50–200 нм для ТіВ2 і 10 мкм для Al2O3 

та 3–5 мкм для ТіВ2 відповідно) композиції ТіВ2 – Al2O3 з високими твердістю 

(23–24 ГПа) та тріщиностійкістю (>9 МПа·м
1/2

). 

 Вперше встановлено, що ущільнення композиційного матеріалу ТіВ2 

– Al2O3 шляхом реакційного гарячого пресування порошків Ті, Al та В2O3 

відбувається в дві стадії, перша з яких пов’язана з виникненням розплаву 

алюмінію та оксиду бору, а необхідність другої спричинена появою вторинної 

поруватості внаслідок дилатометричного ефекту, який супроводжує 

кристалізацію кінцевих фаз композиту. 

Практичне значення одержаних результатів. Високотверді та тріщиностійкі 

композити ТіВ2 – Al2O3 можуть бути використані для роботи при високих 

температурах та абразивному зносі (наприклад, для захисного покриття поверхонь 

двигунів). 

Особистий внесок здобувача полягає в аналізі літературних даних, 

постановці окремих задач при виконанні експериментів, безпосередньому 
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проведенні експериментів; підготовці до друку та обговоренні тексту наукових 

статей та тез доповідей на конференціях. Автор брав участь у вимірюванні, обробці 

експериментальних даних, тлумаченні отриманих результатів. У визначенні 

основних напрямків експериментального дослідження, обговорюванні отриманих 

наукових результатів разом із дисертантом брали участь к. ф.-м. н. О.Ю. Попов та 

д. ф.-м. н. В.А. Макара. Синтез дослідних зразків та експеримент з визначення їх 

мікротвердості було проведено здобувачем самостійно, обчислення коефіцієнту 

тріщиностійкості – разом із к. ф.-м. н. О.Ю. Поповим. Розрахунок коефіцієнта 

дифузії та розміру критичного зародка проведений автором самостійно. 

Апробація результатів дисертації. Основні результати дисертаційної роботи 

та її положення були оприлюднені у вигляді доповідей на наступних міжнародних 

наукових конференціях: V Міжнародна конференція «Фазові перетворення та 

міцність кристалів», 17 – 21 листопада 2008 р., Чорноголовка, Росія; VI Міжнародна 

конференція «Фазові перетворення та міцність кристалів», 2010 р., Чорноголовка, 

Росія; VII Міжнародна конференція «Фазові перетворення та міцність кристалів», 30 

жовтня – 2 листопада 2012 р., Чорноголовка, Росія. 

Публікації. Основні результати дисертації опубліковано в десяти роботах, з 

яких 5 – статті у наукових фахових журналах; 1 – стаття в інших наукових виданнях, 

4 – тези доповідей міжнародних конференцій. 

Структура і об’єм дисертації. Дисертаційна робота складається із вступу, 4 

розділів, висновків, списку використаних джерел із 112 найменувань. Загальний 

обсяг становить 121 сторінку. Дисертація містить 48 рисунків та  16 таблиць. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

 

У вступі обґрунтовано актуальність теми, визначено мету досліджень, основні 

завдання, представлено методи, об’єкт та предмет досліджень, визначено наукову 

новизну та практичне значення одержаних результатів, наведено дані щодо їх 

апробації та публікації за темою дисертації.  

Перший розділ присвячений огляду результатів, що наведені у вітчизняній та 

зарубіжній літературі по методам виготовлення, структурі та механічним 

властивостям керамічних композиційних матеріалів. Описано теорію спікання в 

присутності рідкої фази, вказано на необхідність прикладання зовнішнього тиску 

для інтенсифікації процесів ущільнення при отриманні композиційних матеріалів на 

основі тугоплавких сполук. Зазначено, що згідно експериментальних даних для 

отримання необхідної густини при високій температурі необхідний тиск в 10 разів 

менше того, що необхідний при холодному пресуванні. Розглянуто теорію процесу, 

закономірності та технологію гарячого пресування. Обґрунтовано переваги гарячого 

пресування над рідкофазним спіканням. Зазначено важливість інформації щодо 

кінетики ущільнення матеріалу. Проаналізовано літературні дані щодо методів 

виготовлення керамік. Вказано недоліки та переваги різних методів. Опрацьовано 

літературні дані стосовно методів виготовлення композиційних матеріалів на основі 

дибориду титану, вивчення їх структури, властивостей, характеристик поруватості, 

впливу домішок та керамічних включень оксиду алюмінію. Вказано, що основною 
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проблемою широкого використання кераміки на основі дибориду титана є досить 

повільна консолідація шихти. Тривалий процес ізотермічної витримки матеріалу 

призводить до зростання розміру зерен внаслідок рекристалізаційних процесів. 

Введення в шихту другої фази є одним із поширених способів зниження 

температури і часу синтезу та підвищення тріщиностійкості керамічних матеріалів. 

Композиційні матеріали системи системи TiB2 – Al2O3 характеризуються високими 

значеннями тріщиностійкості та підвищеною зносостійкістю. Для отримання 

дрібнодисперсних вихідних порошкових сумішей часто використовують СВС-

метод. 

Другий розділ містить опис методик виготовлення та дослідження зразків 

керамічних композиційних матеріалів на основі дибориду титану.  

Для вивчення кінетики зразки системи Ті – Al – B2O3 виготовляли методом 

спікання. Суміш порошків Ті, Al та В2О3 перемішували вручну протягом 15 – 30 

хвилин в середовищі етилового спирту. Розмір частинок порошку оксиду бору 

100 мкм, титану – 100 мкм, алюмінію – 100 мкм. Утворену порошкову суміш 

розміщували у графітовій прес-формі, яку нагрівали до температури 900 – 1400 °С. 
Далі суміш спікали  протягом 1 – 8 хвилин без тиску. Готові зразки охолоджували 

до кімнатної температури. Результати рентгенівського фазового аналізу показали, 

що реакція між вихідними компонентами повністю завершується при температурі 

1400 °С протягом 1 хвилини. 

Для виготовлення компактних композитів підготовлену описаним вище 

способом суміш поміщали в графітову прес-форму і нагрівали зі швидкістю 80 °/хв. 

Для запобігання витіканню рідкої фази при досягненні температури 1000 °С 

проводили 1–2-хвилинну витримку і прикладали тиск (10 – 30 МПа), після чого 

продовжували  піднімати температуру до потрібного значення і витримували 

протягом 4 – 16 хвилин. Охолоджували зі швидкістю 160 °/хв. Готові зразки 

звільняли від графіту, шліфували та полірували за допомогою алмазних паст різної 

дисперсності для подальшого дослідження. 

Густину зразків визначали методом гідростатичного зважування. Для 

вимірювання мікротвердості та тріщиностійкості отриманих зразків 

використовувався прилад ПМТ-3. В даній роботі використовувався індентор у 

вигляді правильної чотиригранної піраміди з кутом між протилежними гранями 

136°. Твердість розраховувалась як відношення навантаження на індентор P до 

площі відбитку  

Hv = Psinθ/d
2
, 

де  – кут між поверхнею індентора і напрямком прикладання навантаження, d – 

діагональ відбитка. Величина навантаження від 5 до 120 Н. 

Мікроструктуру зразків  аналізували на скануючому електронному мікроскопі 

ZEISS EVO 50XVP виробництва фірми ZEISS, укомплектованого 

енергодисперсійним аналізатором рентгенівських спектрів INCA 450 з детектором 

INCAPentаFETx3 та системою HKL CHANNEL–5 для дифракції відбитих електронів 

виробництва фірми OXFORD, роздільна здатність якого складає 3 нм. 
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Структурні параметри композиційних матеріалів визначали з дифрактограм, 

отриманих на дифрактометрі ДРОН–4М. Використовували випромінювання CuKα з 

довжиною хвилі λ = 0,154 нм. 

Розрахунок адіабатичної температури проводився за формулою 

 

де ,  –ентальпія утворення продуктів реакції при 

температурі , – стандартна ентальпія утворення вихідних речовин при 

температурі , – температура протікання реакції, – адіабатична 

температура,  – кількість молів і-ї речовини,  – молярна теплоємність при 

сталому тиску і-ї речовини,  – молярна теплота плавлення і-ї речовини. 

У третьому розділі приведені результати досліджень механізмів взаємодії в 

системі Ti – B2O3 та Al – B2O3 в температурному інтервалі 900 – 1400 ºС. Аналіз 

кінетики взаємодії титану з оксидом бору показав, що при температурі 1400 ºС весь 

титан не може провзаємодіяти з бором через утворення великої кількості оксидів. 

Утворення дибориду титану починається при температурі 1200 ºС. За результатами 

рентгенівського фазового аналізу під час взаємодії оксиду бору з алюмінієм при 

досягненні 1000 ºС алюміній починає відтягувати на себе кисень з утворенням 

Al2О3. Таким чином, було припущено, що введення Al в шихту Ті – В2О3 може 

інтенсифікувати утворення ТіВ2. 

В потрійній системі Ті – Al – В2О3 утворення дибориду титану починається 

при більш низькій температурі і протікає значно швидше (рис. 1). Окрім того цей 

процес відбувається через формування проміжної фази ТіAl3. Слід також відмітити 
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Рис.1. Температурні криві утворення 

TiB2. Час ізотермічної витримки 5 хв.  

α - частка синтезованого ТіВ2 

(співвідношення кількості 

синтезованого ТіВ2 до теоретично 

можливого). 
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Рис. 2. Температурні криві утворення 

Al2O3. Час ізотермічної витримки 5 хв. 

α - частка синтезованого Al2O3 

(співвідношення кількості 
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синтезованого Al2O3 до теоретично можливого). 

суттєве підвищення швидкості утворення Al2O3 в потрійній системі (рис. 2). Таким 

чином дослідження суміші Ti – Al – B2O3 може бути перспективним з точки зору 

отримання композиційного матеріалу системи ТіВ2 – Al2O3 при достатньо низьких 

температурах. 

Аналіз кінетичних залежностей утворення дибориду титану та оксиду 

алюмінію дозволяє припустити, що взаємодія в системі Ti – Al – B2O3 відбувається 

наступним чином. При температурі 450 ºС починається плавлення B2O3, і зерна Al та 

Ti опиняються в оточенні рідкої фази. З підвищенням температури вище 660 ºС 

відбувається плавлення Al і дифузія його атомів в зерна Ti, що приводить до 

утворення шару інтерметаліду ТіAl3 на поверхні титанових зерен. При температурі 

1000 ºС починається взаємодія ТіAl3 з розплавом оксиду бору, яка спричинює 

формування TiB2 і Al2О3 у відповідності з умовним рівнянням реакції: 

ТіAl3 + В2О3 → TiB2 + Al2О3 + Al. 

При взаємодії атомів оксиду бору з шаром ТіAl3 на поверхні титанових зерен 

утворюється шар дибориду титану. Тоді, для взаємодії з титаном у внутрішніх 

областях зерна, атоми бору мають дифундувати крізь шар TiB2. 

Обчислення показали, що за 1 хвилину крізь шар дибориду титану товщиною 

50мкм може продифундувати ~ 10
-8 
г бору. З іншого боку, маса бору, необхідна для 

формування TiB2 у зерні діаметром 100 мкм (приблизний розмір титанових зерен) 

становить близько 1,1·10
-6 
г. Таким чином, протікання реакції не може бути 

обумовлене дифузією бору крізь шар дибориду титану. 

Розглянемо ситуацію на мікрорівні. На початковій стадії процесу відбувається 

дифузія атомів бору в титан, де вони накопичуються в якості твердого розчину. 

Коли в приповерхневому шарі титану накопичується достатня кількість бору, 

формується зародок ТіВ2. Внаслідок різкої зміни параметрів ґратки (β-Ti – ОЦК, 

TiB2 – гексагональна) сформований зародок (радіус якого ) відлущується від 

зерна, даючи можливість насиченому бором розплаву знову контактувати з титаном. 

Таким чином, процес відбувається за рахунок дифузії через шар твердого розчину 

бору в титані, товщина якого не перевищує критичного розміру зародка ТіВ2 за умов 

протікання реакції. Відповідні розрахунки показали, що маса бору, яка може пройти 

за 1 хвилину за таких умов на 2 порядки перевищує необхідну. 

Коефіцієнт дифузії бора в титані розраховувався за формулою: 

 

де  – передекспоненційний множник,  – енергія активації дифузії,  – 

універсальна газова стала,  – абсолютна температура.  = 4,2·10
-1

 м
2
/с,  = 

113 кДж/моль. 

Після вивчення закономірностей протікання взаємодії між компонентами 

шихти в системі Ti – Al – B2O3, стало цікаво дослідити аналогічні процеси в 

безкисневій системі Ti – B – Al. Наступний етап роботи був присвячений 

дослідженню впливу на формування дибориду титану домішки алюмінію (5 ат.%). 
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Аналіз кінетичних залежностей систем титан – бор та титан – бор – алюміній 

при однаковій температурі синтезу (1200 ºС, див. рис. 3) показує, що незначна 

домішка алюмінію суттєво прискорює процес утворення дибориду титану. Це може 

бути пов’язано із підвищенням площі контакту зерен титану та бору за рахунок 

попереднього ущільнення порошкової суміші, спричиненого наявністю рідкої фази 

розплавленого алюмінію. Позитивний вплив цієї домішки може також бути 

пов’язаний із відновленням оксидів на поверхні зерен титану та бору перед 

початком їхньої взаємодії та із полегшенням транспортування атомів через рідку 

фазу. 

Четвертий розділ 
присвячений дослідженню 

структури та механічних 

характеристик компактних 

матеріалів на основі TiB2. 

Зазначено, що реакція між 

титаном, алюмінієм та 

оксидом бора починається при 

температурах понад 1000 ºС, 

при яких як Al так і B2O3 

знаходяться в рідкому стані. 

Прикладання тиску в такій 

ситуації призвело б до 

витікання основної частини 

рідкої фази і, відповідно, до 

суттєвого зміщення 

співвідношення компонентів  

в бік титану. Для запобігання такому витіканню тиск до шихти прикладався після 

двохвилинної витримки при температурі 1000 ºС, коли, виходячи з раніше 

вивчених кінетичних залежностей, кількість рідкої фази складала ~ 30%
об

. Далі 

зразки нагрівали до температури 

1400 – 1700 ºС зі швидкістю 

50 ºС/с (для повного протікання 

реакції та завершення усадки 

матеріалу) і витримували при цій 

температурі 2 – 16 хвилин. 

З фрактограми зразка, 

отриманої за допомогою 

скануючої електронної 

мікроскопії (рис. 4), можна 

бачити, що синтезований  

матеріал являє собою систему 

почергових полікристалічних 

областей, котрі умовно можна 

позначити, як «темні» і «світлі». 
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Рис. 4. Фрактограма зразка, синтезованого під 

тиском 10 МПа протягом 4 хв. 

Аналіз розподілу атомів титану та алюмінію методом рентгенівського 

мікроаналізу дозволяє стверджувати, що «темні» області фрактограми (рис. 5) 

складаються головним чином з оксиду алюмінію з невеликим (до 10%) вмістом 

дибориду титану, в той час як «світлі» області (рис. 6) містять, в основному, зерна 

ТіВ2 з дещо більшим (близько 20%) вмістом Al2О3. 

 
Рис. 5. Розподіл алюмінію та титану в зразку (10 МПа, 4 хв.). «Темна» область. 

 

 
Рис. 6. Розподіл алюмінію та титану в зразку (10 МПа, 4 хв.). «Світла» область. 

Виходячи з результатів вивчення кінетики та електронографічного 

дослідження поверхонь зламу виготовлених зразків було припущено, що 

формування кінцевої структури матеріалу відбувається наступним чином. При 

температурі 450 ºС починається плавлення В2О3 і зерна Al та Ті опиняються в 

оточенні рідкого оксиду бору. З підвищенням температури вище 660 ºС відбувається 

плавлення алюмінію та дифузія частини його атомів в зерна титану, що приводить 

до утворення шару інтерметаліду ТіAl3 на поверхні титанових зерен. При 

температурі 1000 ºС утворюється певна кількість ТіВ2 і Al2О3, чистий алюміній 

повністю переходить в ТіAl3 і Al2О3, відновлюючи при цьому бор з його оксиду. 

Через дві хвилини ізотермічної витримки кількість рідкої фази, що складається із 

збагаченого бором В2О3, становить ~ 30 %
об

. В цей час прикладається зовнішній 
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тиск і відбувається наступний етап усадки матеріалу. Далі температура піднімається 

до значення, необхідного для завершення реакції та досягнення максимального 

ущільнення. При цьому оксид бору взаємодіє з ТіAl3 і титаном з утворенням 

дибориду титану та оксиду алюмінію. З підвищенням температури ізотермічної 

витримки до 1600 – 1700 ºС оксид алюмінію стає досить пластичним, що сприяє 

остаточному завершенню усадки, а також призводить до росту зерен Al2О3 

внаслідок рекристалізації. 

Розрахунки показали, що взаємодія вихідних компонентів відбувається з 

яскраво вираженим дилатометричним ефектом. При цьому зменшення об’єму 

складає 44 %. Таким чином, навіть при повному зникненні пор після прикладання 

тиску до суміші, подальший перебіг реакції призведе до формування нових 

порожнин. Дослідження густини зразків, виготовлених при різних режимах, 

дозволило зробити наступні висновки. Слабка залежність густини матеріалів від 

часу ізотермічної витримки пояснюється, швидше за все, тим, що тиску 10 МПа 

(рис. 7) не достатньо для помітної пластичної текучості зерен тугоплавких фаз при 

температурі синтезу, і ущільнення матеріалу відбувається в основному на 

початковій стадії в присутності великої кількості рідкої фази. При більш високому 

тиску, крім початкової стадії консолідації в присутності рідкої фази, починає 

відігравати помітну роль наступна стадія ущільнення шихти, основана на 

пластичному деформуванні синтезованих тугоплавких зерен. 

 
Рис. 7. Залежність відносної густини зразків від часу ізотермічної витримки при 

різних тисках пресування. 

Таким чином, формування в даній системі компактного матеріалу 

відбувається в дві стадії. Спочатку під впливом прикладеного тиску розплав оксиду 

бору та алюмінію заповнює порожнини між частинками твердої фази. Далі 

відбувається процес кристалізації дибориду титану та оксиду алюмінію, який 

супроводжується зменшенням об’єму, внаслідок чого з’являються нові пори. 
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Зовнішній тиск, прикладений до шихти, ініціює пластичну текучість зерен 

тугоплавких фаз, яка завершує ущільнення матеріалу. 

Рис. 8. Структура матеріалу, 

синтезованого під тиском 30 МПа 

впродовж 8 хв. 

 

Рис. 9. Структура зразка (20 МПа, 

16 хв.): а) оксид алюмінію (світла фаза 

ліворуч) та диборид титану (темна фаза 

праворуч); б) зерна дибориду титану. 

 

     

  

В цілому, структура компактних матеріалів являє собою чергування 

полікристалічних мезообластей (рис. 8), розмір яких становить приблизно 200 мкм і 

відповідає дисперсності вихідних порошків. Розмір зерен синтезованого композиту 

практично не залежить від тиску та часу витримки і становить 2–5 мкм для оксиду 

алюмінію та 50–200 нм для дибориду титану (рис. 9). 

Причиною формування настільки дрібнодисперсної структури з досить 

крупних порошків шихти є синтез кінцевих фаз в процесі гарячого пресування 

зразка. Справа в тому, що температури плавлення синтезованих тугоплавких сполук 

суттєво перевищують максимальну температуру виготовлення зразків. З цього 

випливає, що зародження і ріст зерен ТіB2 і Al2O3 відбувається в умовах сильного 

переохолодження, яке сприяє зменшенню критичного радіуса зародкоутворення з 

одного боку і знижує швидкість рекристалізаційних процесів – з іншого. При цьому 

очевидно, що ступінь переохолодження зерен дибориду титану (Тпл = 3000
0
С) 

вищий, ніж ступінь переохолодження оксиду алюмінію (Тпл = 2050
0
С), що пояснює 

відмінності дисперсності відповідних фаз. 

Розраховані критичні радіуси зародкоутворення для ТіB2 та Al2O3 становлять 

відповідно 1,4 нм та 4 нм. Мікротвердість та тріщиностійкість синтезованих зразків 

корелюють зі значеннями густини і досягають значень 24 ГПа та 9,5 МПа·м
1/2

 

відповідно. Розрахунок адіабатичної температури показав, що дана температура 
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суттєво перевищує температури плавлення будь яких фаз матеріалу, що і пояснює 

швидке ущільнення шихти. Крім того, таке велике тепловиділення під час 

зазначеної реакції може бути використане для оплавлення зерен  доданої 

тугоплавкої фази. 

Вдосконалюючи методику синтезу, було вирішено додати в шихту 

тугоплавкий компонент, а саме TiB2 в якості нереагуючої добавки. Виявилось, що 

підняття тиску гарячого пресування до 30 МПа недостатньо для інтенсифікації 

процесів ущільнення. Підвищення температури синтезу до температури в’язко-

пружного переходу для Al2О3(1600 ºС) та ТіB2(1900 ºС) дозволило зменшити 

поруватість до 1 – 2% завдяки пластичному деформуванню синтезованих 

тугоплавких зерен. Таким чином можна вважати, що усадка матеріалу відбувається 

в дві стадії: спочатку в присутності рідкої фази, а потім завдяки пластичній 

текучості зерен тугоплавких фаз. 

Результати електронної мікроскопії зразків, виготовлених під тиском 20 МПа, 

показали, що на мікрорівні матеріал являє собою суміш зерен ТіВ2 та Al2О3 більш-

менш рівномірно розподілених по об’єму, середні розміри яких становлять 3 – 

5 мкм. Проте на рис. 10 видно, що деяка частина зерен має субмікронні розміри. 

Така структура може формуватись внаслідок виникнення зародків оксиду алюмінію 

та дибориду титану під час утворення відповідних фаз з реакційної суміші Ti – Al – 

В2О3. Наявність великих зерен (близько 10 мкм.) дибориду титану пояснюється їх 

присутністю в початковій шихті у якості інертної тугоплавкої компоненти. 

 
Рис. 10. Фрактограма зразка, синтезованого при температурі 1400 ºС протягом 4 хв. 

під тиском 20 МПа. 
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Мікротвердість зразка, синтезованого при температурі 1900 ºС та тиску 

30 МПа становить 19 ГПа. Отже отриманий матеріал має високі механічні 

характеристики і може бути 

перспективним у використанні. 

Таким чином, на основі 

проведених досліджень фізико-

хімічної взаємодії компонентів 

системи Ti – Al – B2O3 та Ti – Al – 

B2O3 – TiB2 були отримані 

композиційні матеріали складу ТіВ2 

– Al2О3. Висока швидкість усадки 

при відносно низьких температурах 

і досягнення густини, близької до 

теоретичної, пояснюється 

наявністю в суміші рідкої фази під 

час гарячого пресування, а 

подрібнення структури – 

формуванням кінцевих фаз в 

процесі синтезу композиту. 

При виготовленні зразків було 

помічено розкид значень 

механічних характеристик при 

однакових режимах і складах. Тому 

на даному етапі було досліджено 

вплив швидкості нагрівання на 

мікротвердість отриманих зразків. 

На рисунку 11 представлено 

експериментально визначені часові 

залежності температури шихти 

(ділянки графітової матриці, що 

мала безпосередній контакт із 

порошковою сумішшю). 

Пунктирною лінією позначено 

термограми порожньої матриці, 

яку нагрівали з тією ж потужністю. 

Можна бачити, що у всіх випадках 

температури матриці, що містить 

реакційну суміш, відрізняються від 

таких для порожніх матриць. Це 

дає можливість припустити, що 

екзотермічна реакція між титаном 

та бором протікає в 

температурному інтервалі 1100– 

1600 ºС.  
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Рис. 11. Температурні режими виготовлення 

зразків. Швидкість нагрівання (зверху вниз): 

300 ºС/хв., 150 ºС/хв., 100 ºС/хв. 

Аналіз термограм для різних швидкостей нагрівання (рис. 11) показує, що 

найбільш інтенсивно реакція протікає при найвищій швидкості нагрівання 

(300 ºС/хв.). 

Далі була здійснена спроба збільшити вміст TiB2 в синтезованому 

композиційному матеріалі, порівняно з попередньою системою, шляхом створення 

безкисневої кераміки на базі системи Ti – B – Al. 

Температурна залежність ущільнення характеризується монотонним 

зростанням густини з підвищенням температури синтезу матеріалу. Як видно з 

рис. 12, густина синтезованого матеріалу перевищує теоретично розраховану для 

композиту TiB2 – Al. 
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Рис. 12. Залежність густини зразків від а) часу ізотермічної витримки (температура 

синтезу 1700 ºС); б) температури синтезу (час ізотермічної витримки 4 хв.). 

Пунктирна лінія відповідає густині композита TiB2 –Al. 
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Рис. 13. Залежність мікротвердості та тріщиностійкості зразків від а) ізотермічної 

витримки (температура синтезу 1700 ºС); б) температури синтезу (час ізотермічної 

витримки 4 хв.). 
 

Мікротвердість та тріщиностійкість синтезованих зразків (рис. 13) корелюють 

зі значеннями густини (рис. 12) для всіх матеріалів, окрім синтезованого при 
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температурі 1700 ºС впродовж 16 хвилин. Тут варто відмітити, що, хоча 

максимальній густині відповідає найбільша тріщиностійкість, твердість цього зразка 

знижується до 17 ГПа. Це може пояснюватися протіканням рекристалізаційних 

процесів, що призводять до збільшення розміру зерна з відповідним зниженням 

мікротвердості. Очевидно, що синтез матеріалу при більш високій температурі, яка 

дозволяє досягнути максимального ущільнення впродовж 4-х хвилин (див. рис. 12б), 

дає можливість зменшити рекристалізацію і отримати оптимальні властивості 

композиту. 

Рентгенівський фазовий аналіз не виявив у синтезованому матеріалі фаз, які 

містять атоми алюмінію, тому було проведено елементний аналіз отриманих шліфів. 

На рисунку 14, де вказані розподіли атомів, видно, що атоми алюмінію розподілені 

по всій поверхні зразка, утворюючи ділянки підвищеної концентрації в областях, які 

містять також кисень і не містять титан. Таким чином очевидно, що частина 

алюмінію провзаємодіяла з киснем, який, швидше за все, містився у вихідних 

порошках у вигляді оксидів титану та бору (що опосередковано підтверджується 

наявністю Ti6O). Однак велика кількість атомів алюмінію виявилась рівномірно 

розподіленою по титановмісним областям, які, виходячи з даних рентгенівського 

аналізу, містять борид титану. 

 

 
Рис. 14. Розподіл елементів в структурі зразка,синтезованого при температурі 

1700 ºС під тиском 20 МПа упродовж 8 хв. 

 

Структура матеріалу складається з дрібнодисперсних зерен дибориду титану 

та містить незначну кількість крупніших включень оксиду алюмінію. Середній 

розмір зерен залежить від температури виготовлення зразка та тривалості процесу 

синтезу. Цим пояснюється зниження мікротвердості матеріалу при тривалості 

ізотермічної витримки 16 хвилин (див. рис. 13а). 

Порівнюючи структуру зразків, представлених на рис. 15 і 16, ми можемо 

зробити висновок, що підвищення температури до 1800 ºС (рис. 15) дозволяє 

скоротити час ізотермічної витримки до 4 хвилин, завдяки чому середній розмір 

зерен залишається на рівні 3 мкм. Таким чином, підтверджується припущення про 

перебіг рекристалізаційних процесів у матеріалі при тривалих часах ізотермічної 

витримки. 

Дослідження кінетики утворення тугоплавких фаз в системі Ti–Al–B2О3, 

вказують на те, що формування дибориду титану в присутності алюмінію 
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відбувається через проміжну фазу TiAl3, виникнення якої на поверхні зерен титану 

відбувається при температурі 1100 ºС. Таким чином, синтез TiB2 можна розглядати 

як процес поступового заміщення алюмінію бором в цій сполуці. 

 

 
Рис. 15. Структура зразка, 

синтезованого протягом 4-х хвилин 

при температурі 1800 ºС          

 
Рис. 16. Структура зразка, 

синтезованого при температурі 1700 ºС 

протягом 16 хв. 

 

З іншого боку, висока швидкість реакції разом із постійним рухом шихти 

внаслідок прикладеного тиску може суттєво підвищувати ймовірність виникнення 

ситуації, при якій таке заміщення буде неповним. В результаті описаного процесу 

частина атомів алюмінію так і залишиться у ґратці дибориду титану. Це тим більш 

можливо, що як бор, так і алюміній є елементами головної підгрупи 3-ї групи 

періодичної системи і, відповідно, мають аналогічні зовнішні електронні рівні. 

Атоми бору, що не вступили в реакцію з титаном, можуть взаємодіяти з залишковим 

алюмінієм з утворенням кластерів дибориду алюмінію, котрий, маючи аналогічну 

дибориду титану кристалічну структуру, не буде ідентифікуватися рентгеном у 

якості окремої фази. 

Дане припущення опосередковано підтверджується аналізом густини 

отриманих зразків, яка досягає значень (4,2±0,01) г/см
3
, в той час як теоретична 

густина композиційного матеріалу, що складається з 83% ТіВ2 і 17% Al, складає 

всього 4 г/см
3
. 

 

ВИСНОВКИ 

1. Встановлено, що нагрівання порошків системи Ті–Al–B2O3 до температури 

1400 ºС приводить до синтезу дибориду титану та оксиду алюмінію протягом 

1 хв. Синтез Al2О3 відбувається шляхом утворення кристалічних 

нанокластерів в розплаві оксиду бору та алюмінію. Швидке формування 

дибориду титану на місці твердих титанових зерен пояснюється поступовим 

відлущуванням зародків ТіВ2 з поверхні титану внаслідок суттєвої відмінності 

параметрів кристалічних ґраток. 

2. Висока поруватість композиційних матеріалів системи Ті–Al–B2O3, 
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синтезованих при температурі 1400 °С під тиском 30 МПа, не зважаючи на 

присутність розплавів під час їхньої усадки, пояснюється тим, що утворення 

тугоплавких фаз ТіB2 і Al2О3 в процесі гарячого пресування суміші порошків 

Ti–Al–В2О3 відбувається зі значним (порядку 30%) дилатометричним ефектом. 

Показано, що лише нагрівання шихти вище температури в’язко-пружного 

переходу Al2О3 (1600 
о
С) дозволяє майже повністю ущільнити композит за 

рахунок пластичної деформації зерен. 

3. Гаряче пресування суміші порошків титану, алюмінію та оксиду бору в 

молярному співвідношенні 1:2:1 при температурі 1600 °С та тиску 30 МПа 

дозволяє синтезувати компактні керамічні композиційні матеріали складу ТіВ2 

– Al2О3 протягом 8 хвилин. Формування тугоплавких фаз з розплавів 

легкоплавких компонентів обумовлює високу швидкість первинної 

консолідації шихти і створює можливість швидкого отримання матеріалів з 

густиною, близькою до теоретично можливої.  

4. Дрібнодисперсна структура одержаних керамік із характерними розмірами 

кристалітів від 100 нм до 3 мкм пояснюється утворенням зерен Al2О3 та ТіВ2 

при температурах, що на 500 ºС та 1400 ºС нижчі, за температури плавлення 

відповідних фаз. 

5. Встановлено, що гаряче пресування порошків титану та бору в молярному 

співвідношенні 1:2 в присутності алюмінію під тиском 20 МПа при 

температурі 1800 ºС дозволяє отримати компактні матеріали на основі 

дибориду титану з розміром зерна близько 3 мкм протягом 4 хвилин.  

6. Показано, що тріщиностійкість синтезованих композитів систем ТіВ2 – Al2О3 

та ТіВ2 – Al досягає значення 9,2 МПа·м
1/2

, що істотно перевищує відповідні 

характеристики як дибориду титану, так і оксиду алюмінію. Це може 

пояснюватись гальмуванням тріщини на межі розділу Al2О3 – ТіВ2, а також 

частковою пластифікацією зерен дибориду за рахунок розчинення в ньому 

атомів алюмінію. 
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АНОТАЦІЯ 

 

Клепко О.Ю. Формування структури та механічні характеристики 

реакційно-пресованих композитів системи Ті – В – Al – O. – Рукопис. 
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Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних 

наук за спеціальністю 01.04.07 – фізика твердого тіла. – Київський національний 

університет імені Тараса Шевченка МОН України, Київ, 2014. 

Дисертація присвячена експериментальному вивченню впливу хімічних 

реакцій на формування структури та фізико-механічні характеристики синтезованих 

композиційних матеріалів і створенню нових керамічних композитів з високими 

твердістю та тріщиностійкістю на основі бориду титану та оксиду алюмінію. 

Досліджено фазові перетворення, що відбуваються при спіканні порошків Ті, 

Al та B2O3 в інтервалі температур 900 °С – 1400 °С. Вивчена кінетика утворення 

TiB2 і Al2O3 в системі Ті (28%) – Al (31%) – B2O3 (41%). Показано, що синтез бориду 

титану відбувається через проміжну стадію формування інтерметаліду ТіAl3.  

Досліджено процеси формування структури і механічні властивості 

керамічних композиційних матеріалів системи TiB2–Al2O3, отриманих методом 

реакційного гарячого пресування порошків оксиду бору, титану, алюмінію та 

дибориду титану. Протікання фізико-хімічної взаємодії між компонентами шихти в 

процесі гарячого пресування дозволило отримати компактні зразки при температурі 

1500 – 1700 
0
С. Зі збільшенням тиску гарячого пресування мікротвердість і 

тріщиностійкість матеріалів зростають і досягають максимуму (24 ГПа і 

9,5 МПа·м
1/2

) при тиску 30 МПа і тривалості ізотермічної витримки 8 хв. Утворення 

проміжної рідкої фази (розплав алюмінію та оксиду бору) в процесі формування 

структури керамічного матеріалу дозволяє отримати однорідну і дрібнодисперсну 

структуру композиту без розмелу і механоактивації вихідних порошків. 

Ключові слова: кераміка, композиційні матеріали, структура, механічні 

характеристики. 

 

АННОТАЦИЯ 

 

Клепко А.Ю. Формирование структуры и механические характеристики 

реакционно-прессованных композитов системы Ті – В – Al – O. – Рукопись. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата физико-математических 

наук по специальности 01.04.07. – физика твердого тела. – Киевский национальный 

университет имени Тараса Шевченко МОН Украины, Киев, 2014. 

Работа посвящена экспериментальному изучению влияния химических 

реакций на формирование структуры и физико-механические характеристики 

синтезированных композиционных материалов и созданию новых керамических 

композитов с высокими значениями твердости и трещиностойкости на основе 

борида титана и оксида алюминия. 

Исследованы фазовые превращения, происходящие при спекании порошков 

Ті, Al и B2O3 в интервале температур 900 °С – 1400 °С. Изучена кинетика 

образования TiB2 и Al2O3 в системе Ті (28%) – Al (31%) – B2O3 (41%). Показано, что 

синтез борида титана происходит через промежуточную стадию формирования 

интерметаллида ТіAl3. 

Исследована возможность синтеза композиционных материалов на основе 

системы TiB2-Al2O3 методом реакционного горячего прессования смеси порошков 



19 
 

титана, алюминия и оксида бора. Показано, что протекание физико-химического 

взаимодействия между компонентами шихты в процессе горячего прессования 

позволяет получить компактные образцы при температуре 1500 – 1700 °С в течение 

4 минут. 

Исследованы процессы формирования структуры и механические свойства 

керамических композиционных материалов системы TiB2–Al2O3, полученных 

методом реакционного горячего прессования порошков, в зависимости от 

приложенного давления. Показано, что с увеличением давления при горячем 

прессовании шихты микротвердость и трещиностойкость материалов растут и 

достигают максимума (24 ГПа и 9,5 МПа·м
1/2

) при давлении 30 МПа и времени 

изотермической выдержки 8 мин. Образование промежуточной жидкой фазы 

(расплав алюминия и оксида бора) в процессе формирования структуры 

керамического материала позволяет получить однородную и мелкодисперсную 

структуру композита без дополнительного размола и механоактивации исходных 

порошков. 

Установлено, что добавление зерен TiB2 к смеси порошков Ti–Al–В2О3 

позволяет синтезировать керамический материал при температуре изотермической 

выдержки 1400 ºС и давлении 20 МПа в течение 4 мин. Нагрев шихты выше 

температуры хрупко-пластического перехода Al2О3 (1600 ºС) позволяет почти 

полностью уплотнить композит за счет пластического течения зерен оксида 

алюминия. 

Метод реакционного горячего прессования смеси порошков титана, алюминия 

и бора использован для синтеза мелкодисперсных материалов системы TiB2-Al без 

предварительного размола порошков. Показано, что протекание физико-

химического взаимодействия между компонентами шихты в процессе горячего 

прессования позволяет получить компактные образцы в интервале температур 1600 

– 1800 °С и давлении 20 МПа в течение 8 минут. Установлено, что механические 

характеристики изготовленных материалов зависят не только от температуры 

синтеза и времени изотермической выдержки, но и от скорости нагрева шихты. 

Ключевые слова: керамика, композиционные материалы, структура, 

механические характеристики. 

 

ABSTRACT 

 

Klepko O.Yu. Formation of structure and mechanical properties of reactive 

pressed composites of Ti – B – Al – O. – Manuscript. 

PhD thesis in speciality 01.04.07. – solid state physics. – Taras Schevchenko 

National University of Kyiv of the MES of Ukraine, Kyiv, 2014. 

The thesis presents the results of experimental studies of chemical reactions impact 

on the structure and physico-mechanical properties of synthesized composite materials as 

well as new titanium diboride and alumina based ceramic composites with high hardness 

and fracture toughness fabrication. 

Phase transformations occurring during sintering of Ti, Al and B2O3 powders in the 

temperature range of 900 °C – 1400 °C as well as TiB2 and Al2O3 formation kinetics in the 
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system of Ti (28%) – Al (31%) – B2O3 (41%) were investigated. It is shown that titanium 

diboride synthesis occurs through an intermediate stage of intermetallic TiAl3 emerging. 

Composite structure development and mechanical properties of TiB2-Al2O3 based 

ceramics obtained by reaction hot pressing of boron oxide, titanium, aluminum and 

titanium diboride powders presented. The flow of physical and chemical interactions 

between the components of the mixture during the hot pressing provides a compact 

specimens at 1500 – 1700 °C. It is shown that with increasing pressure microhardness and 

fracture toughness of sintered materials increase and reach a maximum (24 GPa and 

9,5 MPa m
1/2

) at a pressure of 30 MPa and duration of isothermal holding 8 min. The 

formation of an intermediate liquid phase (melt aluminum and boron oxide) during 

ceramic material densification allows homogeneous and fine composite structure without 

grinding and mechanical activation of initial powders. 

Keywords: ceramics, composites, structure, mechanical properties. 

 


