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Перелік умовних позначень 

СВС – самопоширювальний високотемпературний синтез 

РГП – реакційне гаряче пресування 

D – коефіцієнт дифузії 

j – швидкість дифузійного потоку 

rкр – критичний радіус зародкоутворення 

  – питома поверхнева вільна енергія 

L – теплота плавлення 

ΔH – ентальпія утворення 

Ср – теплоємність при сталому тиску 

РМА – рентгенівський мікроаналізатор 

КДС – кристал–дифракційний спектрометр 

ХРВ – характеристичне рентгенівське випромінювання 
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ВСТУП 

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 [1-5], 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” (№ 
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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. 

 Одержати зразки систем Ti – B та Ti – B –Al, шляхом спікання порошків 

вихідних компонентів; 

 Дослідити вплив на формування дибориду титана 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. 
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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 досліджень: 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 (100мкм) 

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

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

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

твердістю (23–24ГПа) та тріщиностійкістю (>9МПа·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). 
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Особистий внесок здобувача полягає в аналізі літературних даних, 

постановці окремих задач при виконанні експериментів, безпосередньому 

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 [6-10]; 1 – стаття в 

інших виданнях,  4 – тези доповідей міжнародних конференцій. 

Структура та 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. 
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РОЗДІЛ 1 

МЕТОДИ ОТРИМАННЯ КЕРАМІЧНИХ МАТЕРІАЛІВ 

1.1. Тугоплавкі сполуки 

Розвиток металургійної, хімічної, машинобудівельної промисловості та 

енергетики, досліджень в області ядерної фізики, атомної енергетики, 

реактивної авіації та реактивної техніки, електроніки та напівпровідників тісно 

пов'язаний із застосуванням тугоплавких сполук з температурами плавлення до 

4000 ºС. 

До компонентів тугоплавких сполук відносяться елементи непарних 

підгруп II – VII груп таблиці Менделеєва, VIII групи, лантаноїди, актиноїди, а 

також легкі неметали II і III періодів (B, C, N, O, Si, P, S) і алюміній. Ці 

елементи в комбінації між собою утворюють наступні два основні класи 

тугоплавких сполук [11]: 

1. Сполуки металів з неметалами, до яких відносяться бориди, карбіди, 

нітриди, оксиди, силіциди, фосфіди, сульфіди. 

2. Взаємні сполуки неметалів, до яких, зокрема, можуть бути віднесені 

карбіди, нітриди і фосфіди бору та кремнію, сплави бору з кремнієм та 

різноманітні багатокомпонентні сплави неметалів. 

Сполуки металів з неметалами зазвичай називають металоподібними 

тугоплавкими сполуками, маючи на увазі їх зовнішню і особливо внутрішню 

схожість як з металами, так головним чином зі сполуками металів – 

інтерметалідами. Переважна більшість металоподібних сполук утворюється 

металами перехідних груп, які, на відміну від неперехідних, мають крім 

зовнішніх (валентних) електронів також внутрішні недобудовані електронні 

рівні, електрони яких, як і валентні, беруть участь в утворенні хімічних зв’язків. 

Так як у зв’язку між атомами перехідних металів з неметалами задіяні, 

окрім валентних, також внутрішні електрони металів і валентні електрони 
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неметалів, ці сполуки є хімічно досить міцними, що проявляється в їх високій 

твердості, тугоплавкості, хімічній стійкості, значному виділенні тепла при 

утворенні з елементів, високих енергіях кристалічних граток. 

Наявність високої концентрації відносно вільних електронів викликає їх 

високу електропровідність (нерідко більш високу, ніж електропровідність 

відповідних металів), теплопровідність, обумовлює властивість деяких 

тугоплавких сполук випромінювати електрони у вакуумі під дією електричного 

поля і нагрівання (термоемісія), а також переходити в надпровідний стан (тобто 

проводити електричний струм майже без опору) при відносно високих 

температурах, що становлять для деяких з них до 15 – 17 ºК [12]. 

Деякі з металоподібних тугоплавких сполук володіють 

напівпровідниковими властивостями; до числа цих сполук відносять в першу 

чергу ряд силіцидів, сульфідів, нітридів, фосфідів [12]. 

Висока тугоплавкість і твердість деяких класів металоподібних 

тугоплавких сполук обумовлюється, окрім міцних хімічних зв’язків, також їх 

структурними особливостями. 

Так, ряд карбідів і нітридів, у тому числі титану, цирконію, гафнію, 

ванадію, ніобію, танталу, являє собою так звані фази занурення, тобто їх 

структури утворені зануренням малих атомів неметалів в пори ( міжатомні 

проміжки) металевих граток. Таке занурення зміцнює гратку, ускладнюючи її 

пластичне деформування; одночасно різко зростає крихкість [12]. 

Бориди займають серед сполук занурення особливе положення у зв’язку з 

тим, що в них, на відміну від сполук металів з вуглецем, азотом, воднем, 

можуть утворюватись ковалентні зв’язки між атомами бору. 

Ізольований атом бору має конфігурацію валентних електронів 2s
2
2p

1
. Ця 

енергетично нестійка конфігурація намагається при утворенні як елементарного 

бору, так і його сполук перейти в енергетично більш стійку конфігурацію 2s
1
2p

2
 

за рахунок одноелектронного s → p переходу. У сполуках конфігурація 2s
1
2p

2
 

схильна до добудови  до найбільш стійкої для елементів другого періоду 
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конфігурації 2s
1
2p

3
. Тому бор є сильно вираженим акцептором електронів. Це 

зумовлює як кристалічну і електронну структуру боридів, так і їх властивості. 

Високі акцепторні властивості бору викликають утворення ковалентних 

зв’язків між його атомами в боридах металів. В їх утворенні беруть участь не 

лише валентні електрони бору, а й електрони металів – партнерів по сполукам. 

Це приводить до утворення в боридах різноманітних структурних елементів з 

атомів бору, тим більш складних, чим менше число електронів атома метала-

партнера може приймати участь в утворенні зв’язків  В-В. 

При утворенні боридів відбувається перерозподіл валентних електронів 

атома бора з утворенням 2s
1
2p

2
 і 2s

1
2p

3
 електронних конфігурацій, що 

характерні для жорстких ковалентних зв’язків. Роль цих станів змінюється 

залежно від донорних властивостей атомів металів. Різноманітні комбінації 

2s
1
2p

2
 і 2s

1
2p

3
 електронних конфігурацій і обумовлюють все багатоманіття 

структурних типів, в яких кристалізуються бориди [13]. 

В структурному відношенні бориди значно складніші карбідів і нітридів 

перехідних металів; вони не являють собою структурно простих фаз занурення 

навіть у тих випадках, коли виконується умова Хегга, тобто коли відношення 

радіуса атома бору до радіуса атома металу менше 0,59. Атом бору має більший 

радіус, ніж вуглець чи азот, і порівняно низький потенціал іонізації, внаслідок 

чого атом бору легко утворює збуджені валентні стани, що проявляється в 

утворенні у гратках боридів взаємних зв’язків між атомами бору або 

відокремлених елементів структури у вигляді одинарних і здвоєних ланцюжків, 

сіток і просторових каркасів. При цьому зі збільшенням відносного вмісту бору 

у сполуках з металом структурні елементи ускладнюються (див. рис. 1.1). Ця 

особливість боридів покладена в основу класифікації їх на шість структурних 

типів, запропонованої Кіслінгом [14] та ін. [15]: 

1. З ізольованими атомами бору (Ме4В, Ме3В, Ме2В). 

2. З ізольованими парами атомів бору (Ме3В2). 

3. З одинарними ланцюжками з атомів бору (МеВ). 

4. Зі здвоєними ланцюжками з атомів бору (Ме3В4). 
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5. З сітками з атомів бору (МеВ2, Ме2В5). 

6. З каркасами з атомів бору (МеВ4, МеВ6, МеВ12). 

 

 

Рис. 1.1. Структурні елементи з атомів бору в боридах:а) ізольовані атоми бору 

Ме2В ; б) спарені атоми бору Ме3В2; в) ланцюжки з атомів бору МеВ; 

г) здвоєні ланцюги з атомів бору Ме3В4; д) сітки з атомів бору МеВ2 [13]. 

 

Між структурами цих сполук існує певний зв'язок; як правило, структурні 

елементи вищих боридів містять елементи структури нижчого бориду. Можна 

казати про перехід від фаз занурення структурних комплексів атомів бору в 

гратку металу в нижчих боридах до фаз занурення атомів металу в гратку бору 

у вищих боридів МеВ6 і МеВ12. Для утворення вищих боридів МеВ6 і МеВ12 

власних електронів бору не вистачає і для їх утворення необхідна передача 

частини електронів металів атомам бору. Це виконується тільки при достатньо 

низьких першому та другому іонізаційних потенціалах металевого атома 

(метали II і III груп, лантаноїди і деякі актиноїди). 

Ускладнення структурних елементів з атомів бору в гратках боридів 

суттєво впливає на фізичні та хімічні властивості останніх. 
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Для диборидів перехідних металів характерна структура типу МеВ2. В ній 

шари з атомів металу чергуються з шарами з атомів бору, що утворюють 

графітоподібні пласкі сітки (рис. 1.2). У кожного атома металу є 6 найближчих 

сусідів в площині і 2 сусіди (один вище, інший нижче) на дещо більшій відстані 

(рис. 1.2а). Атоми бору розташовуються шарами, які лежать між металевими 

шарами. Кожний атом бору має 3 найближчих сусіда на звичайній відстані (рис. 

1.2б). 

 

 

Рис. 1.2. Кристалічна структура боридів МеВ2: а) шари з металевих атомів в 

кристалі МеВ2; б) шари з атомів бору в кристалі МеВ2 [13]. 

 

Для отримання боридів металів застосовуються наступні методи [12, 13]: 

1. Синтез з елементів. Ці реакції здійснюються або сплавленням металу та 

бору (зазвичай в дуговій або ВЧ-печі), або спіканням відповідних 

порошків металу та бору: 

хМе + уВ → МехВу                                           (1.1) 
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2. Карботермічне відновлення. Тут відновлення сумішей оксидів металу та 

бору здійснюється вугіллям:  

МеО + В2О3 + С → МехВу + СО                                (1.2) 

3. Борокарботермічне відновлення. В цьому методі відновлення оксидів 

металів здійснюється одночасно бором і вугіллям: 

МеО + В + С → МехВу + ВхОу + СО                             (1.3) 

4. Боротермічне відновлення оксидів металів. Реакція відновлення оксидів 

металів протікає по схемі: 

МеО + В → МехВу + В2О2                                    (1.4) 

Тут бор відіграє роль і відновника, і боруючого агента. 

5. Магнійтермічне відновлення сумішей оксидів металу та бору. Цим 

методом отримують гексабориди рідкоземельних та лужноземельних 

металів, а також дибориду титана, ванадію, ніобію, танталу, хрому, 

молібдену, вольфраму: 

МеО + В2О3 + Mg → МехВу + MgО                            (1.5) 

6. Осадження з газової фази. Суть методу полягає у відновленні хлоридів 

металу та бору воднем на розжареній вольфрамовій нитці. При цьому 

відбувається розклад вихідних хімічних сполук з наступною взаємодією її 

складових частин в газовій фазі: 

MeCl + 2BCl3 + 5H2 → MeB2 + 10HCl                           (1.6) 

7. Електроліз розплавлених середовищ з ванн наступного складу: 

MeO + B2O3 + MeF2;                                       (1.7) 

MeO + B2O3 +Li2O + LiF;                                     (1.8) 
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MeO + B2O3 + NaF.                                         (1.9) 

Суть методу полягає в пропусканні електричного струму через розплави солей, 

які є сильними електролітами, і утворення боридів в результаті електродних 

реакцій як на катоді, так і на аноді. 

Бориди перехідних металів являють собою досить тугоплавкі речовини, 

які часто перевершують по тугоплавкості вихідні метали (табл.1.1 [13]). 

 

Таблиця 1.1. 

Метал Ti Zr Hf V Nb Ta Cr Mo W 

Тпл.,ºС 1668 1855 2220 1900 2420 3015 1890 2620 3420  

Борид TiB2 ZrB2 HfB2 VB2 NbB2 TaB2 CrB2 MoB2 W2B5 

Тпл.,ºС 2980 3040 3250 2400 3000 3100 2200 2100 2300 

 

З аналізу даних таблиці 1 випливає, що в групах d-елементів зверху вниз 

у диборидів металів з великими розмірами d-орбіталей спостерігаються 

найбільш високі температури плавлення. Оскільки в цих сполуках відстані В-В 

перевищують ті ж відстані в боридах металів з меншими розмірами атомів, то 

прийнято вважати, що за температури плавлення в боридах відповідають 

головним чином зв’язки Ме-В. 

Характерною властивістю боридів є їх значна твердість, пов’язана зі 

спрямованим характером та високою енергетичною міцністю міжатомних 

зв’язків. Наявність високої твердості у боридів пов’язана в основному з 

міцними ковалентними зв’язками В-В. Однак свій внесок роблять також і 

зв’язки Ме-Ме. Твердість боридів зменшується зі збільшенням порядкового 

номера металів в групах і по діагоналі ділянки періодичної системи, де 

розташовуються перехідні метали. Особливо висока твердість спостерігається у 

боридів TiB2, ZrB2, NbB2, W2B5, що і обумовлює їх застосування в якості 

абразивних матеріалів.  
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Бориди перехідних металів – вогнетривкі матеріали, які все ширше 

використовуються при високих температурах в агресивних середовищах. Так, 

диборид титану TiB2 не взаємодіє з розплавленими Zn, Cd, Sn, Pb, Bi, слабо 

взаємодіє з міддю при температурах вище 1400ºС [13]. 

Висока жароміцність деяких боридів робить їх перспективними 

компонентами жароміцних сплавів, особливо композиційних матеріалів, 

армованих боридними волокнами або дисперснозміцнених боридами. 

Широко відомі вогнетривкі властивості деяких боридів, особливо 

дибориду цирконію, які вирізняються високою стійкістю проти дії 

розплавлених сталей, чавунів та інших металів і сплавів, що дозволяє 

виготовляти з боридів захисні чохли термопар і власне термопари, а також 

різноманітні футеровочні матеріали та деталі для металургійних печей.   

Висока твердість дозволяє застосовувати бориди як абразиви, що 

забезпечують при обробці пластичних металів і сплавів більш високу чистоту 

поверхні, ніж шліфування синтетичним алмазом. Високі абразивні 

характеристики боридів TiB2, ZrB2, NbB2, W2B5 поєднуються з їх стійкістю до 

взаємодії  з матеріалами, які ними обробляються. Наприклад, шліфування 

деталей з титанових сплавів існуючими абразивними інструментами, в тому 

числі і алмазом, призводить до значного зниження циклічної міцності деталей 

через фізико-хімічну взаємодію, що супроводжується налипанням титана на 

абразивні зерна. Шліфування диборидами Ti, Zr, Nb, W позбавлене цього 

недоліку.  

В останні кілька десятиліть, дибориди перехідних металів (TiB2, ZrB2, 

HfB2 і т.д.) становлять високий дослідницький інтерес в якості конструкційної 

кераміки через їх унікальну комбінацію фізичних і хімічні властивостей, в тому 

числі високу точку плавлення, високотемпературний опір абляцію, хорошу 

хімічну інертність, високу тепло- та електропровідність і опір термошокам [1, 

16-19]. Кераміки на основі ZrB2 і HfB2, вважають найбільш привабливими 

кандидатами для ультра-високотемпературних керамік, які повинні 

застосовуватися в гіперзвукових літальних апаратах, силових установках, 
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елементах печі, вогнетривких тиглях і високотемпературних електродах [16]. 

TiB2, однак, більш широко використовується в якості ударостійкої броні, 

ріжучого інструменту, матеріалу електродів, тиглів і зносостійкого покриття 

[20]. 

Застосування тугоплавких сполук пов’язане зі створенням матеріалів для 

таких галузей техніки, як ракетна, реактивна, сучасна електроніка, атомна 

енергетика, а також для цілей комплексної механізації та автоматизації 

високотемпературних процесів в металургії, машинобудуванні, хімічній 

промисловості. 

З точки зору використання тугоплавких сполук доцільно поділити 

створені на їх основі матеріали на наступні основні групи [12]: 

1) високовогнетривкі; 

2) хімічно стійкі; 

3) жароміцні та жаростійкі конструкційні сплави; 

4) тверді, надтверді та зносостійкі; 

5) електро- та радіотехнічні. 

Аналіз механічних властивостей тугоплавких сполук дозволяє зробити 

висновок про притаманність їм унікальної сукупності характеристик, яка 

робить їх водночас і безумовно перспективними конструкційними матеріалами, 

і складними для практичного використання. Мова йде, з одного боку, про 

надзвичайно високі значення модуля Юнга та твердості, які на порядок 

перевищують відомі показники для металів, а з іншого – про  надзвичайно 

низький рівень пластичності. Наслідком зменшення пластичності можна 

вважати зменшення радіусу кривизни в вершині тріщини руйнування, а, отже, 

збільшення концентрації напружень, що зумовлює порівняно невисокі 

тріщиностійкість та міцність керамічних матеріалів. Таким чином, зусилля 

великої кількості матеріалознавців [21-26] зосереджені на підвищенні вказаних 

характеристик.  
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1.2. Способи виготовлення керамік 

1.2.1. Спікання в присутності рідкої фази 

Спіканням називається нагрівання і витримка порошкової формовки при 

температурі нижче точки плавлення основного компонента з метою 

забезпечення заданих механічних і фізико-хімічних властивостей [27].  

Важливо відмітити зафіксовану в цьому визначенні відсутність 

розплавлення основи при спіканні, що є суттєвою ознакою методу порошкової 

металургії. Однак це не означає, що в процесі нагрівання взагалі не повинно 

відбуватися розплавлення якої-небудь складової у випадку багатокомпонентних 

матеріалів. У зв’язку з цим можливі два основні види процесу спікання: 

твердофазне, тобто без утворення рідкої фази, і рідкофазне, при якому 

легкоплавкі компоненти суміші порошків розплавляються. 

Рідкофазне спікання. 

Спікання порошку чи порошкової формовки називають рідкофазним, 

якщо його проводять при температурі, що забезпечує появу рідкої фази. 

Прийнято розрізняти спікання з рідкою фазою, присутньою до кінця 

ізотермічної витримки при нагріванні, і спікання з рідкою фазою, що зникає 

незабаром після її появи, незважаючи на продовження нагрівання. 

Рідка фаза, що утворилася при розплаві легкоплавкого компонента чи 

легкоплавкої складової (наприклад, евтектики), полегшує розвиток сил 

зчеплення між окремими частинками порошку, але тільки в тому випадку, якщо 

вона їх змочує. При поганому змочуванні рідка фаза сповільнює спікання, 

перешкоджаючи ущільненню.  

В присутності рідкої фази суттєво зростає швидкість дифузії компонентів, 

полегшується переміщення твердих частинок одна відносно одної. За наявності 

хорошого змочування з появою рідкої фази між твердими частинками 

утворюються викривлені поверхні рідини – меніски, на які діють капілярні 

сили, що намагаються зблизити частинки. При цьому можна вважати, що тіло, 

яке спікається, знаходиться під рівномірним всебічним тиском. При хорошому 
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змочуванні рідина проникає на контактні ділянки, різко зменшуючи тертя між 

частинками та їх заклинювання: частинки зближуються, тобто відбувається 

усадка, швидкість якої досить висока. 

Деякі принципи спікання в присутності рідкої фази були вперше 

сформульовані в роботі Прайса,  Смітеллса та Вільямса [28], які досліджували 

процес утворення (спікання) композиції вольфрам – нікель – мідь (93%W + 

5%Ni + 2%Cu). Система, яку вони вивчали, характеризувалась тим, що 

тугоплавкий компонент (W) володіє певною розчинністю в сплаві Ni – Cu, 

котрий утворює рідку фазу в процесі спікання. 

Теорія спікання в присутності рідкої фази отримала подальший розвиток 

в роботі Кеннона та Ленела [29], котрі показали, що суттєве ущільнення при 

спіканні в присутності рідкої фази спостерігається також і у випадку незначної 

розчинності (або її відсутності) твердої фази в рідкій. Це ущільнення 

здійснюється в результаті переміщення частинок твердої фази під дією сил 

поверхневого натягу (або, за термінологією авторів, «рідкої течії», яку вони 

описують як процес, коли частинки твердої фази, наче суспензовані в рідині, 

захоплюються нею, перегруповуються та упаковуються найбільш щільно). 

Такий же характер ущільнення, за даними Кеннона та Ленела, спостерігається в 

перші моменти спікання (при появі рідкої фази) і для систем, де є розчинність 

твердої фази в рідкій. 

Досліди по з’ясуванню механізму ущільнення, що відбувається під дією 

«рідкої течії», були виконані авторами головним чином  на композиції  W – Cu, 

тобто на системі, де відсутня розчинність твердої фази в рідині і, відповідно, 

повинна бути відсутня і перекристалізація через рідку фазу, яку спостерігали 

Прайс, Смітеллс та Вільямс в системі W – Ni (Cu). 

Вплив рідкої фази на ущільнення в перший момент її появи було 

доведено рядом спостережних явищ. Так, швидкість та ступінь ущільнення в 

системі W – Cu суттєво залежали від кількості рідкої фази (міді) в спеченому 

тілі. Крім того, ступінь досягнутого за час спікання ущільнення залежав від 

вихідної густини спресованого тіла (тиску пресування): в більш щільно 
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спресованому брикеті при спіканні досягалось менше ущільнення, ніж у слабо 

спресованому. Це явище Кеннон і Ленел пояснюють тим, що в щільно 

спресованому брикеті з частинок вольфрама міг утворитися скелет, який 

перешкоджає їх переміщенню за допомогою рідкої течії. Так як описаний 

механізм ущільнення для даної системи є єдиним, то на цьому прикладі автори 

підкреслюють значення рідкої течії для процесу ущільнення в присутності 

рідкої фази. Такий механізм, на їхню думку, призводить до ущільнення на 

першій стадії спікання і в тих системах, де спостерігається розчинення твердої 

фази в рідині. 

При вивченні спікання в системі Fe – Cu (з обмеженою розчинністю 

заліза в міді) Кеннон і Ленел відмітили, що ущільнення відбувається вже в 

перші 20 хвилин і що є залежність ступеня ущільнення від кількості міді, тобто 

від кількості рідкої фази, що свідчить про існування (принаймні, на першій 

стадії спікання) механізму рідкої течії. Автори [29] відмічають, що при такому 

механізмі процесу повне ущільнення можливе лише при достатній кількості 

рідкої фази (не менше 25% об’ємних) в тілі, яке спікається. 

Кеннон і Ленел вказують, що значний вплив на початкове ущільнення 

чинить величина зерен вихідного порошку тугоплавкого компонента. Так, 

досліди зі сплавами Fe – Cu показали, що ступінь ущільнення за один і той 

самий час спікання був тим більший, чим дисперсніший вихідний порошок 

заліза [30]. 

В роботі [29] розглядається ще одне важливе питання – про утворення під 

час спікання жорсткого скелета з твердих частинок і його вплив на ущільнення. 

При вивченні системи Cu – Bi було виявлено, що ущільнення припиняється 

значно раніше, ніж досягається теоретична густина, не дивлячись  на тривале 

нагрівання та ріст зерен міді. Досліди спікання зі ступінчатим нагрівом 

показали при цьому, що брикет, спечений при деякій температурі і потім 

повторно при більш високій температурі, не досягав тієї відносної густини, яку 

мав брикет, спечений одразу при більш високій температурі. Автори 

пояснюють це явище утворенням скелета з зерен більш тугоплавкого 
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компонента на перших стадіях спікання, який згодом перешкоджає ущільненню 

шляхом рідкої течії. Утворенню скелета сприяє та обставина, що система 

характеризується значним «двогранним кутом», завдяки чому суміжні зерна 

тугоплавкої фази можуть з’єднуватись і утворювати спільні межі. Перевірка 

такого ходу спікання на деяких зразках системи Fe – Cu підтвердила ці 

міркування [30]. 

Основні положення про процеси при спіканні в присутності рідкої фази 

Кеннон і Ленел сформулювали наступним чином. Ущільнення при спіканні 

здійснюється в три стадії: перша полягає в течії рідини та перегрупуванні зерен 

твердої фази в напрямку більш щільної їх упаковки, котра включає розчинення 

дрібних зерен і переосадження матеріалу на крупніших зернах 

(перекристалізація через рідку фазу), в третій можливе ще додаткове 

ущільнення внаслідок зростання зерен між собою, яке повинно підкорятися 

закономірностям спікання в твердій фазі. 

Розвиваючи сформульовані вище положення, Кінгері [31] вказує, що при 

рідкій течії для ущільнення необхідна деяка мінімальна кількість рідкої фази, 

що становить (при сфероподібних частинках твердої  фази) ~35% (об’ємн.). 

При меншій кількості рідкої фази ущільнення повинно завершуватися за 

рахунок інших механізмів. Досліди [32] по визначенню ходу усадки брикетів із 

суміші залізного та мідного порошків в залежності від часу спікання, розміру 

зерен залізного порошку чи кількості рідкої фази дали результати, що 

погоджуються з теоретичними припущеннями Кінгері. Можливо, що 

експериментально виявлені автором закономірності спікання в системі Fe – Cu 

носять частковий характер і пов’язані з певними умовами, так як для тієї ж 

системи Кеннон і Ленел виявили утворення скелета, що виключається, якщо 

прийняти механізм перекристалізації за Кінгері. 

Кінгері приводить графік, який показує можливу ступінь ущільнення 

шляхом перегрупування зерен твердої фази в залежності від кількості рідкої 

фази (рис. 1.3) [30].  
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Рис. 1.3. Залежність ступеня ущільнення під дією процесу перегрупування 

(рідкої течії) від кількості рідкої фази: 1 – процеси перегрупування; 2 – інші 

процеси. 

 

Стосовно останньої стадії спікання – зростання зерен – Кінгері підтримує 

точку зору, що це найбільш повільний процес, швидкість якого визначається 

спіканням в твердій фазі, і може протікати тільки в тому випадку, якщо рідина 

не розділяє кристали, тобто якщо енергія на межі розділу тверде – тверде 

менша енергії на поверхні розділу тверде – рідке. Якщо створюються умови для 

спікання в твердій фазі  раніше повного ущільнення, то цей процес може 

заважати подальшому ущільненню, якщо не будуть діяти в цьому напрямі які-

небудь інші механізми. 

Хорошу узгодженість з теоретичними висновками Кеннона і Ленела, а 

також Кінгері, отримали Єрьоменко, Найдич, Лавриненко [33] при дослідженні 

процесу спікання систем W – Cu і TiC – Ni. Деякі дані про спікання з рідкою 

фазою містяться в роботах Х’юменика і Паріха [34-36]. Огляд робіт по 

спіканню в присутності рідкої фази дають Екснер і Фішмайстер [37]. 
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Незважаючи на те, що спікання в присутності рідкої фази може 

забезпечити практично повне ущільнення, тим не менш для інтенсифікації 

цього процесу в ряді випадків використовують прикладання зовнішніх тисків, 

особливо при отриманні композиційних матеріалів на основі алмаза та 

тугоплавких сполук (наприклад, нітридів бору та кремнію) [38, 39]. Для 

композицій, до складу яких входять алмаз і щільні модифікації нітриду бора, 

зовнішній тиск, окрім інтенсифікації ущільнення є чинником, що запобігає 

графітизації. Для нітриду кремнію рідкофазне спікання є поки єдиним реальним 

промисловим способом отримання матеріалів на основі Si3N4, враховуючи 

необхідність використання високих температур і тисків [40]. Гаряче пресування 

нітриду кремнію проводять з добавками MgO, Y2O3, Al2O3, CeO2, які, 

утворюючи порівняно легкоплавкі силікати та інші фази, сприяють усадці.  

 

1.2.2. Гаряче пресування 

Гаряче пресування – метод статичного пресування в закритих прес-

формах при температурах вище температури рекристалізації матеріалу 

порошку. 

Гаряче пресування є найбільш поширеним методом виготовлення 

безпористих та малопористих  виробів з тугоплавких безкисневих сполук та 

чистих оксидів. Це пов’язано з тим, що виготовлення виробів з чистих карбідів, 

боридів, силіцидів та оксидів, а також сплавів на їх основі ливарними методами 

з наступною механічною обробкою вимагало б надзвичайно високих 

температур, застосування надвогнетривів і не могло б забезпечити отримання 

міцних сплавів з тонкозернистою структурою, не кажучи вже про схильність 

ряду  тугоплавких сполук розпадатися при плавленні. Для виготовлення 

виробів з тугоплавких сполук застосовуються преси гарячого пресування 

різного зусилля в залежності від габаритів та маси виробів з використанням 

різних способів нагріву прес-форм. В якості матеріалу прес-форм, як правило, 

застосовується графіт. Гарячепресовані твердосплавні вироби безпористі і 
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відрізняються від виробів виготовлених холодним пресуванням і наступним 

спіканням більш високою твердістю та зносостійкістю.  

Теорія процесу. 

Гаряче пресування широко застосовують у тих випадках, коли треба 

отримати більш високі фізичні та механічні властивості виробів: більшу 

міцність та відносне видовження, підвищену твердість, кращу 

електропровідність. Гарячепресовані вироби мають, як правило, дрібнозернисту 

структуру. 

Кінетичні рівняння ущільнення пористих тіл в умовах гарячого 

пресування можна отримати шляхом розгляду макроскопічної текучості 

твердого тіла під дією зовнішніх сил. 
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  ,   – відносна густина зразків,   – час,   – швидкість росту         (с

-

1
),    – міжзеренна поверхнева енергія,    – об’єм одного грам-моля матеріалу, 

   – середній початковий розмір зерен,    – в’язкість в початковий момент 

спікання, що відповідає середньому розміру зерен   . 

Це рівняння [27] добре описує експериментальні результати по гарячому 

пресуванню порошкових тугоплавких сполук на етапі початкової швидкої 

усадки.  

Закономірності гарячого пресування металевих порошків. 

Вибір найбільш підходящого методу нагріву, а також необхідної 

конструкції преса гарячого пресування значною мірою визначається 

розумінням основних закономірностей гарячого пресування. Основні 

закономірності для випадку металевих порошків найбільш повно описані 

Гетцелем [41, 42]. 
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Розглянемо вплив температури, тиску і часу на процес формування 

абсолютно щільних металокерамічних тіл. 

Найбільш низьким тиском гарячого пресування є тиск, необхідний для 

повного ущільнення матеріалу, нагрітого до температури, дуже близької до 

його температури плавлення. Область тисків, необхідних для повного 

ущільнення матеріалу, дуже широка. Для практичних цілей важливо 

встановити робочі величини тисків, які значною мірою залежать від природи 

матеріалу, який спікають. Для деяких металів і композицій, таких як залізо, 

мідь і багато мідних сплавів, температурні межі пластичності є досить 

широкими. Тому для гарячого пресування можуть бути вибрані порівняно 

низькі температури. Те саме можна сказати про ті композиції, в яких при 

гарячому пресуванні утворюється одна або більше розплавлених складових. 

У деяких металів область пластичності дуже вузька, і необхідний точний 

температурний контроль гарячого пресування. Однак, незалежно від степені 

пластичності даного матеріалу та ущільнення, яке визначається 

співвідношенням між температурою, тиском і часом, кожній температурі у 

випадку гарячого пресування металів відповідає мінімальний тиск, при якому 

може бути отриманий практично безпористий  виріб за короткий час. 

Експериментальні дані [43] показують, що для отримання необхідної густини 

при високій температурі необхідний тиск в 10 разів менше того, що необхідний 

при холодному пресуванні. 

Режими гарячого пресування металевих порошків безпосередньо 

впливають на фізичні та механічні властивості отримуваних виробів. 

В роботі Корнілова та ін. [44] було досліджено вплив температури, 

питомого тиску та часу на густину і твердість гарячепресованих зразків титану і 

сплавів титану з 5 і 7,5% алюмінію. Гаряче пресування порошків 

кальцієгідридного та магнієтермічного титану проводилось при температурах 

800, 850 і 900°С без захисної атмосфери під тиском 15 кг/мм
2
 з варійованим 

часом витримки від 0.5 до 30 хвилин. 
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З отриманих даних видно, що при підвищенні температури гарячого 

пресування зменшується час, необхідний для досягнення теоретичної густини 

титану. Густина гарячепресованого титану при 800°С досягає теоретичного 

значення тільки через 30 хвилин, при 850°С – через 20 хвилин і при 900°С – 

через 10 хвилин. При питомому тиску менше 15 кг/мм
2
 час гарячого 

пресування, необхідний для отримання теоретичної густини, значно зростає. 

При звичайному спіканні холоднопресованого титану навіть впродовж 1000 

годин при температурах 800 і 900°С густина зразків досягала всього лише 4,15 і 

4,18 г/см
3
. 

Автори вказують [44], що відносна густина гарячепресованих сплавів 

титану з алюмінієм становила для сплаву з 5% алюмінію 98%, а для сплаву з 

7,5% алюмінію – 97,5%. В роботі було встановлено, що степінь ущільнення при 

гарячому пресуванні залежить від типу вихідного порошку. Кальцієгідридний 

титан ущільнюється більшою мірою, ніж магнієтермічний. 

 

1.2.2.1. Гаряче пресування порошків, що не взаємодіють. 

Закономірності гарячого пресування. 

Метод гарячого пресування широко використовують при виготовленні 

виробів з тугоплавких сполук, так як вони мають низьку пластичність. Деякі 

закономірності гарячого пресування вивчені на прикладі пресування карбідів 

титану і вольфраму, боридів титану, цирконію та молібдену. Дослідження 

залежності густини спечених зразків від величини тиску при постійній 

витримці показало, що в області низьких тисків при всіх температурах 

спостерігається лінійна залежність густини від прикладеного тиску, причому 

нахил цих прямолінійних ділянок зростає з температурою. При переході в 

область більш високих тисків кожна ізотерма виявляє перегин, після якого ріст 

густини зі збільшенням тиску різко сповільнюється при збереженні 

прямолінійного характеру залежності. З підвищенням температури точка 

перегину закономірно зміщується в область більш низьких тисків. Отже, при 
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підвищенні температури зусилля, необхідні для швидкого ущільнення, 

зменшуються. Швидке зростання густини в області невисоких тисків 

відноситься до процесу деформування частинок, перегин і наступний 

уповільнений ріст густини пов'язаний з процесом переважаючого росту зерен 

над процесом спікання. 

Найбільш інтенсивна усадка спостерігається впродовж декількох секунд 

після прикладання зовнішнього зусилля. Потім настає етап сповільнення, який 

закінчується через декілька хвилин. Після цього відбувається повільне 

збільшення густини, яке є наслідком процесів повзучості при дії сил 

поверхневого натягу і прикладеного зовнішнього тиску. 

Технологія гарячого пресування. 

В залежності від виду порошку, розмірів та форм виробів гаряче 

пресування можна проводити будь-яким з відомих способів: в прес-формах, 

ізостатичним, мундштучним, прокаткою і т.д.  Найбільш поширеним 

матеріалом для виготовлення прес-форм є графіт. При температурах до 900 – 

1000 °С використовують металеві прес-форми з жароміцних сплавів. 

Для запобігання взаємодії пресованого матеріалу зі стінкою прес-форми 

внутрішню поверхню останньої покривають інертними речовинами (природний 

графіт, рідке скло, емаль, нітрид бору). Для захисту пресованого матеріалу від 

окислення застосовують захисні середовища або вакуумування. При 

використанні графітових прес-форм оксид вуглецю (ΙΙ), що утворюється при 

нагріванні досить надійно захищає вироби від окислення [27].  

При гарячому пресуванні частинки порошків знаходяться у стані 

підвищеної пластичності, і для процесів пресування необхідні значно менші 

зусилля для деформування частинок. Крім того, ефекти наклепу, що зазвичай 

супроводжують холодну деформацію, практично не виникають, і тому не 

відбувається помітне зміцнення частинок. 

У випадку гарячого пресування до сил поверхневого натягу додається 

сила зовнішнього тиску. Тому процес усадки протікає значно швидше, а для 

досягнення заданої кінцевої поруватості можливе застосування більш низької 
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температури, ніж при звичайному спіканні [27]. Отже, з’являється можливість 

отримання компактних тіл з нульовою поруватістю при температурах, значно 

нижчих, ніж температура плавлення даного матеріалу. Зазвичай при гарячому 

пресуванні застосовуються температури того ж порядку, що і при спіканні 

попередньо спресованих заготівок, а час спікання значно скорочується. 

В практиці гарячого пресування дуже часто важливо знати характер 

протікання усадки матеріалу, для чого знімаються усадкові криві. При гарячому 

пресуванні на початку процесу на поверхні виробу утворюється щільна кірочка 

спеченого матеріалу, а потім, по мірі спікання брикету, гази, які утворюються в 

результаті процесів відновлення при спіканні, десорбції, виявляються 

запресованими у виробі. В подальшому вже ні збільшенням тиску, ні 

підвищенням температури не вдається ліквідувати отриману таким чином 

«порувату серцевину». Виріб у цьому випадку виходить зі значною 

залишковою поруватістю. 

У таких випадках для вільного виділення газів та отримання щільних 

виробів за 50 – 80°С до початку помітної усадки необхідно зробити витримку 

без збільшення тиску. Тривалість витримки визначається дослідним шляхом і в 

середньому становить 5 – 8 хвилин. 

При гарячому пресуванні відкривається можливість отримувати матеріал 

з густиною, що наближається до теоретичної, і з властивостями не нижче, ніж у 

литих матеріалів, оброблених тиском. При збільшенні температури гарячого 

пресування зменшується величина критичного тиску, необхідного для 

ущільнення порошку до певної міри. При даному тиску з підвищенням 

температури спікання показники міцності виробу ростуть і досягають 

максимальної величини. Вище цієї величини міцність вже не змінюється, а 

іноді навіть знижується [27]. Необхідно відмітити, що характер залежності 

міцності виробу від температури і тиску при спіканні гарячим пресуванням 

залежить, з одного боку, від міцності власне матеріалу, а з другого – від 

міцності зв’язку окремих частинок цього матеріалу (площі та характеру 

контактної поверхні). 
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Зі збільшенням тиску гарячого пресування і температури твердість 

зразків зростає. Це пояснюється тим, що при низьких тисках гарячого 

пресування твердість зразка залежить головним чином від його поруватості, яка 

неперервно зменшується зі зростанням температури гарячого пресування. При 

високих тисках гарячого пресування на твердість зразка суттєво впливає наклеп 

матеріалу, який при подальшому підвищенні температури знімається. Чим 

вищий тиск гарячого пресування, тим нижча температура, при якій виходять 

порівняно щільні зразки, і тим менш помітний прояв наклепу. 

Всі механічні властивості гарячепресованого матеріалу підвищуються зі 

зростанням тиску пресування, але тільки до відомої межі, коли досягається 

густина, близька до густини компактного матеріалу. З подальшим підвищенням 

тиску вони практично не змінюються. Тиск, при якому досягається сталість  

властивостей, тим нижчий, чим вищі температури гарячого пресування. 

Як і у випадку звичайного спікання, при гарячому пресуванні має місце 

рекристалізація. Явища рекристалізації при гарячому пресуванні металів 

виражені набагато сильніше, чим при звичайному спіканні попередньо 

спресованих брикетів. Почасти це обумовлено тим, що значна деформація 

матеріалу при взаємному ковзанні частинок, а також деформація самих 

частинок порошку під дією зусилля пресування приводить до руйнування 

окисних плівок. З іншого боку [43], прикладанням зовнішнього тиску тілу 

передається додаткова енергія, і процеси дифузії, які приводять до переміщення 

границь зерен і пониження вільної енергії тіла під дією тиску, прискорюються. 

 

1.2.3. Реакційне спікання, реакційне гаряче пресування та СВС 

Одним з різновидів спікання багатокомпонентних систем в твердій фазі є 

так зване реакційне спікання, коли при нагріванні порошкового брикету 

поєднуються процеси спікання та утворення сполук. Такий прийом 

використовують, наприклад, при отриманні виробів з нітриду та карбіду 

кремнію [38]. Утворення нітриду кремнію супроводжується збільшенням 
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об’єму на 22% (в розрахунку на 1 моль Si3N4) [40]. При спіканні кремнію в 

середовищі азоту за рахунок цього збільшення об’єму відбувається часткове 

заповнення поруватого простору, але забезпечити таким чином повне 

ущільнення ні у випадку нітриду кремнію,  ні у випадку інших прикладів 

реакційного спікання не вдається. Густина отриманих таким способом виробів 

залежить від початкової поруватості брикетів, фракційного складу, 

температурно-часових умов. Ці питання детально проаналізовані в роботі [38], 

де, зокрема, відмічено, що подрібнення порошку кремнію сприяє підвищенню 

густини спечених виробів, збільшенню ступеня перетворення Si → Si3N4, тобто 

зниженню кількості залишкового кремнію, що не прореагував, підвищенню 

кількості α-Si3N4. Однак зменшення розміру частинок порошкового кремнію 

може призвести до утруднення фільтрації азоту в глибинні області зразків. 

Необхідно враховувати також і екзотермічний характер реакції взаємодії азоту з 

кремнієм, особливо для масивних заготовок. 

Різновидом реакційного спікання, протилежним за характером 

розглянутим вище прикладам спікання кремнію в середовищі азоту, є випадок 

спікання дисоціюючих речовин, наприклад, спікання гідридів у вакуумі.  

 

Рис. 1.4. Вплив тиску пресування на густину спечених зразків, виготовлених з 

порошків гідриду цирконію (1 – Т =1260ºС, 10 год.; 2 – Т = 1260ºС, 3 год.) та 

цирконію (3 – Т = 1320ºС, 3 год.; 4 – Т = 1260ºС, 3 год.). 
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На рис. 1.4 показані добре відомі дані Хаузнера про спікання гідриду 

цирконію [45]. Більш активне ущільнення гідриду у порівнянні зі звичайним 

цирконієм пов’язане з впливом дефектів кристалічної будови, що виникають 

при дисоціативному перетворенні гідрид – метал. 

Одним із найбільш ефективних методів отримання  керамік є реакційне 

гаряче пресування (РГП), яке ґрунтується на фізико-хімічній взаємодії вихідних 

компонент порошкової суміші. Цей метод  є одним із способів зниження 

температури синтезу компактних тугоплавких матеріалів. Розрізняють 

твердофазне РГП та з утворенням рідини. Наявність рідкої фази в процесі 

гарячого пресування сприяє ущільненню і дає можливість отримати матеріал з 

високою густиною. Протікання реакції між компонентами шихти дає 

можливість отримання дрібнодисперсної структури, однак тривалі витримки 

при високих температурах призводять до зростання зерен внаслідок 

рекристалізаційних процесів.  

СВС – специфічна форма гетерогенного горіння. Організація СВС 

полягає в створенні порошкової суміші (шихти) та газового середовища і 

локальному ініціюванні процесу (запалювання). Потім відбувається довільне 

поширення хвилі горіння і охолодження синтезованого продукту. На умови,  

характер та швидкість поширення фронту горіння, зонну структуру хвилі 

горіння, механізм хімічних та структурних перетворень у хвилі, максимальну 

температуру та ін. впливають хімічна природа реагентів, склад і структура 

шихти, параметри навколишнього середовища, зовнішні впливи (механічні та 

енергетичні). Типові значення параметрів, що характеризують СВС: розмір 

частинок реагентів 0,1 – 100мкм, густина шихти від насипної до 60% від 

густини реагентів, тиск навколишнього газу 10
2
 – 10

7
 Па, температура 

ініціювання 900 – 1500 К, тривалість ініціювання 0,5 – 3 с, швидкість 

поширення хвилі 0,1 – 10 см/с, температура горіння 1500 – 3500 К, швидкість 

нагрівання речовини у хвилі 10
3
 – 10

6
 К/с [46]. 

СВС-технології відносяться до числа енергоефективних, так як 

дозволяють отримувати за один технологічний цикл нові речовини та 
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матеріали, в тому числі порошкові та об’ємні керамічні матеріали, 

використовуючи тепло хімічних реакцій. На основі СВС-процесів розроблені 

прості та ефективні методи синтезу порошків металів і неметалів, які 

використовуються для отримання виробів з рекордними експлуатаційними 

властивостями по твердості, зносостійкості, тугоплавкості та хімічній стійкості. 

Поширені методи отримання тугоплавких керамічних матеріалів є досить 

трудомісткими та дорогими. Вироби з цих матеріалів виготовляються 

традиційними методами порошкової металургії: шляхом спікання або гарячого 

пресування попередньо спресованих заготівок. Тому, крім усього іншого, це 

пов’язано і з великими енергетичними затратами [47, 48]. 

На відміну від технологій порошкової металургії СВС дозволяє отримати 

бажаний продукт в одну стадію, виключаючи його спікання у 

високотемпературних нагрівальних установках. Таким чином, суттєвими 

перевагами СВС є мінімальність затрат електроенергії і простота апаратурного 

оформлення. 

В основі методу СВС лежить екзотермічна реакція взаємодії двох чи 

декількох реагентів, яка протікає в режимі спрямованого горіння без 

використання зовнішніх теплових джерел. В принципі, для здійснення СВС, а, 

відповідно, для отримання високих температур горіння і великих швидкостей 

реакцій, що забезпечують само поширення, процес повинен протікати з 

великим екзотермічним ефектом [49–51]. 

Загальну картину хімічної взаємодії при СВС можна представити у 

вигляді [52]: 

 

∑ ( )  ∑ ( )                                              (    )

 

   

 

   

 

 

де:   – Mg, Al, Ti, Zr та ін.,   – C, B, N2, Si та ін., а   – карбіди, бориди, 

силіциди, нітриди та ін. 
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СВС широко використовується для виробництва різноманітних 

матеріалів, включаючи кераміку, металокераміку, композити, інтерметаліди та 

нанофазні матеріали [53, 54]. Перевагами цієї методики є низька вартість, 

високоенергетична ефективність, простота в експлуатації і висока чистота 

реакції продукції. Тим не менш, для того, щоб ефективно контролювати СВС-

процес і отримати наприкінці бажані продукти реакції, знання механізму 

реакції має важливе значення. 

Головним із недоліків методу СВС є неможливість його застосування для 

виготовлення компактних тугоплавких матеріалів, так як проходження хвилі 

СВС-синтезу займає долі секунди, а за такий короткий час неможливо провести 

усадку матеріалу. 

Властивості кераміки тісно пов'язані з мікроструктурою. Метод 

текстуризації пропонує унікальний спосіб підвищення міцності, в'язкості [55, 

56] і зносостійкості [57]. Серед процесів, які використовують, щоб викликати 

текстуру шаблонне зростання зерен, гаряче кування, лиття, екструзія і 

застосування сильного магнітного поля [58–62]. 

 

1.3. Виготовлення сучасних тугоплавких матеріалів на основі 

дибориду титану 

Диборид титану характеризується переліком таких цінних властивостей, 

як висока твердість та модуль пружності, висока температура плавлення, 

хороша корозійна стійкість, стійкість до окислення при температурах до 1100ºС 

[20], низький електроопір, великий переріз захоплення теплових нейтронів, 

висока змочуваність та переносимість термошоків. Завдяки комплексу цих 

властивостей TiB2 може знайти застосування в якості покриття електродів при 

виробництві алюмінію, лопаток турбін, хімічних реакторів, тиглів, деталей 

насосів, термопар та ріжучих інструментів. Керамічні композити на основі TiB2 

як правило, мають кращі властивості, ніж монолітний TiB2 за наявності 
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аналогічної мікроструктури після спікання, наприклад, жорсткість, механічну 

міцність і стійкість до окислення [63–67].  

До найбільш поширених методів [68] синтезу дибориду титану можна 

віднести твердофазну дифузію бору в технічний титан (99%), яку проводять в 

закритому реакторі при 850 – 1050ºС протягом 24 годин в замкнутому 

контейнері, щільно забитому сумішшю боруючого агента, активатора та 

сольового середовища. Отримуване таким чином покриття складається з двох 

шарів: зовнішнього – щільного диборидного покриття – і внутрішнього, яке 

складається з віскерів бориду титану, що ростуть по нормалі до поверхні. 

Плазмово-дугове вирощування монокристалів боридів титану та інших 

перехідних металів проводять в плазмотроні, що створює електричні дуги 

прямої та опосередкованої дії в середовищі інертного газу [69], [70]. При 

вирощуванні монокристалів карбідів та боридів перехідних металів 

використовуються стержні, отримані методом СВС. Для синтезу стержнів 

застосовуються зразки з активних порошкових сумішей, запресовані в 

довгомірні оболонки (L/d>>1) з вогнетривких і невогнетривких матеріалів. 

Процес здійснюється в спеціальній установці в інертній атмосфері; 

контролюється зміна температур зразка та оболонки.  

Серед різних методів для виготовлення композитів на основі TiB2, 

реакційному спіканню приділено багато уваги через відносно низьку 

температуру спікання, дешеві вихідні порошки і менше споживання добавок 

для спікання [71]. 

В ряді робіт досліджувалось утворення композитів TiB2 – Al2O3 [72, 73], 

їх мікроструктура та механічні властивості [74], вплив домішок [75], 

характеристики поруватості кераміки [76] та вплив вмісту TiB2 [77] на 

діелектричні властивості композиту TiB2/Al2O3. Керамічні включення Al2O3 

покращують механічні властивості керамічних інструментальних матеріалів на 

основі TiB2 [78]. А нанесення покриття на основі TiB2/Al2O3 зміцнює ріжучу 

кромку інструментів, виготовлених з твердої сталі [79]. 
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Виготовлення композитів [72] TiB2 – Al2O3 проводилось з широким 

розподілом складів методом СВС із застосуванням термітних реакцій різних 

типів: 

 

(  
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      (   )              (1.12) 
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 (   )                                                  (1.13) 

 

В ході реакції підвищення вмісту термітної суміші (        або         

    ) приводить до збільшення вмісту       . Для даного типу композиту було 

показано, що додавання      як одного з термітних реагентів знижує 

температуру реакції та покращує ефективність формування кінцевих продуктів. 

Пластичність композиту з термічної суміші              з вмістом       

62,5 %
мол

 відповідає пластичності композиту з суміші         з вмістом 

      35%
мол

. 

В роботі [78] досліджувалися механічні властивості та мікроструктура 

композитів на основі TiB2 – Al2O3 з додаванням Ni – Mo, отриманих методом 

гарячого пресування при температурі 1530 °С протягом 1 години. 

TiB2 – Al2O3 (10 – 40%) – Mo – Ni(10%) 

На мікрорівні зразки являють собою дрібнозернисту матрицю TiB2 з 

диспергованими включеннями Al2O3. Додавання Al2O3 підвищує в’язкість 

руйнування до 6 МПа*м
1/2

 при вмісті Al2O3 40%
об

 і межу міцності до 913,86 

МПа при вмісті Al2O3 10%
об

. Покращення в’язкості руйнування композита є 

результатом високої щільності матриці. Підвищення межі міцності є 

результатом розриву зв’язків на границях металевих зерен; відхилення фронту 
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тріщини забезпечується послабленням міжзеренних границь завдяки низьким 

коефіцієнтам змочування між Ni – Mo та Al2O3. 

Al2O3, SiC і каолін (3Al2O3∙2SiO2) були використані в якості присадки [75] 

при синтезі керамічних композитів складу TiB2 – Al2O3.  

 

4Al + 3TiO2 + B → 2Al2O3 + 3TiB2                           (1.14) 

10Al + 3TiO2 + 6H3BO3 → 5Al2O3 + 3TiB2 + 9H2O               (1.15) 

 

Додавання присадок зменшує розмір зерен TiB2 і зменшує швидкість СВС – 

хвилі. Міцність на згин композиту TiB2 – Al2O3 зростає у 8 разів при додаванні 

30%
мас

 каоліну і становить 462 Н/см
2
. 

Основною проблемою широкого використання кераміки на основі 

дибориду титану є досить повільна консолідація шихти [80]. Наприклад, для 

отримання компактних виробів автори [80] проводили гаряче пресування 

порошку TiB2 з розміром зерен близько 1мкм при температурі 1900 ºС і тиску 

30 МПа впродовж 120 хв. При цьому, в [80] відмічено, що розмір зерна 

збільшується під час синтезу до 14 мкм. Таке зростання зерен призводить до 

деградації механічних властивостей [5, 81]. 

В роботі [82] схожі результати були досягнуті при температурі 1800 ºС 

при тиску 45 МПа упродовж 80 хв. Твердість отриманих зразків досягала 35 

ГПа, тріщиностійкість не перевищувала 6,2МПа·м
1/2

. Дослідження залежності 

структури і властивостей матеріалів від режиму синтезу, проведені в [80], 

вказують на доволі швидкий ріст зерна (і, відповідно, погіршення механічних 

характеристик матеріалу) при температурах вище 1800 ºС. 

Зниження температури і часу синтезу шляхом використання 

дрібнодисперсного порошку, отриманого шляхом тривалого розмолу дибориду 

титану в планетарному млині з наступним подрібненням в Spex-8000 дозволило 

отримати матеріал з густиною 98% упродовж 60 хвилин при температурі 

1400 ºС [83]. Однак відносно низька тріщиностійкість отриманих зразків 
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(2,5 МПа∙м
1/2

) вказує на те, що при такій температурі між зернами дибориду 

титана не формується достатньо міцних зв’язків. 

Одним із широко поширених способів зниження температури і часу 

синтезу та підвищення тріщиностійкості керамічних матеріалів є введення в 

шихту другої фази. Так, введення в порошок дибориду титану 5% (об’ємних) 

дисиліциду молібдену [84] дозволяє отримати зразки з густиною 99% під 

тиском 30МПа впродовж 60 хвилин при температурі 1700 ºС. При цьому 

твердість становить 32ГПа, а тріщиностійкість – 5,7МПа∙м
1/2

. Додавання до 

TiB2 5% (об’ємних) відносно легкоплавкого (Тпл = 1540
0
С) TiSi2 дало 

можливість авторам [85] отримати зразки з густиною 99% упродовж 10 хвилин 

при температурі 1500 ºС. Тріщиностійкість синтезованих матеріалів становить 

5 МПа∙м
1/2

, а мікротвердість – 31ГПа. 

Керамічні матеріали з матрицею з оксиду алюмінію широко 

застосовуються в області машинобудування, електронних технологій та 

хімічного машинобудування у зв'язку з такими його особливими 

властивостями, як висока твердість, хороша хімічна інертність і висока 

зносостійкість [86]. Композиційні матеріали системи TiB2 – Al2O3 

характеризуються більш високими   (до 7МПа∙м
1/2

) значеннями 

тріщиностійкості [77]. Крім того, як показано в [77], ці композити володіють 

підвищеною зносостійкістю, обумовленою формуванням на поверхні тертя 

матеріалу антифрикційної плівки, що складається з продуктів окислення 

дибориду титану. Автори робіт [77 і 73] отримали найкращі властивості при 

вмісті оксиду алюмінію 30% (об’ємних). При цьому, у випадку пресування при 

температурі 1800 ºС і тиску 36 МПа [78], величина тріщиностійкості становить 

7 МПа∙м
1/2

, а у випадку пресування при температурі 1530 ºС і тиску 25 МПа 

впродовж 60 хвилин [73] – 6 МПа∙м
1/2

. 

Сучасним методом отримання дрібнодисперсних порошкових сумішей є 

СВС. Так, автори [72] отримали дрібнодисперсні порошки системи TiB2 –Al2O3 

шляхом СВС-синтезу порошків Al–TiO2–B2O3–Ti–B. Автори [87, 88], 

використовуючи суміш титану, карбіду бору та вуглецю, отримали 
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композиційний матеріал системи TiB2 – TiС шляхом гарячого пресування 

шихти під тиском 106 МПа  одразу після проходження хвилі СВС. 

Тріщиностійкість отриманого матеріалу досягала значення 5,8 МПа∙м
1/2

. В 

роботі [75] отриманий пористий композиційний матеріал (поруватість до 70%) 

шляхом СВС-синтезу порошків алюмінію, оксиду титану і оксиду бору. Автори 

[79] отримали компактні матеріали (густиною 95%) шляхом пресування 

порошків дибориду титану і оксиду алюмінію, отриманих методом СВС-

синтезу із суміші оксидів титану і бору з алюмінієм, під тиском 100 МПа одразу 

після проходження хвилі СВС. Однак, як відмічається в [79], зразки мають 

радіальні тріщини внаслідок великих температурних градієнтів під час 

охолодження матеріалів. 

Необхідно відмітити, що всі перераховані способи отримання 

високоякісних компактних матеріалів потребують тривалого попереднього 

розмолу вихідних порошків для отримання дрібнодисперсних гомогенних 

стартових сумішей. Композиційні матеріали отримують, як правило, шляхом 

консолідації шихти вже після проходження синтезу кінцевих компонентів. В 

представленій роботі була здійснена спроба провести консолідацію матеріалу 

одночасно з перебігом екзотермічної реакції між титаном, оксидом бору і 

алюмінієм з метою використання тепла, що виділяється, для пластифікації 

зерен дибориду титану і формування міцних (міжзеренних) зв’язків на границях 

зерен. Основною задачею дисертаційної роботи було зниження температури та 

скорочення часу синтезу тугоплавких керамічних матеріалів на основі системи 

TiB2 – Al2O3. 

 

Висновки до розділу 1 

1. Тугоплавкі матеріали знайшли широке застосування в багатьох галузях 

промисловості та енергетики, авіації, техніці та електроніці. Структурні 

особливості боридів зумовлюють високу твердість та тугоплавкість цих 

сполук.  
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2. Існує декілька способів виготовлення керамічних матеріалів. Серед них 

найчастіше використовують спікання, гаряче пресування та СВС. 

3. Найбільш ефективним методом виготовлення керамік є реакційне гаряче 

пресування компонентів шихти. Використання цього способу дає 

можливість знизити температуру синтезу та зменшити тривалість 

процесу. Таким чином вдається отримати дрібнодисперсну структуру 

матеріалу і, відповідно, покращити його механічні властивості. 

4. Вивчення фізико-хімічних процесів, які відбуваються між вихідними 

компонентами шихти  під час гарячого пресування приведе до глибшого 

розуміння суті цих процесів і дасть можливість керувати структурою та 

властивостями отримуваних матеріалів. 
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РОЗДІЛ 2 

ВИБІР СКЛАДУ ТА МЕТОДИ ВИГОТОВЛЕННЯ 

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ ЗРАЗКІВ. МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ 

ЕКСПЕРИМЕНТІВ 

2.1. Вибір складу досліджуваних систем  

Як показано в статті [89], реакція синтезу композитів в системах TiC-

TiB2, Ti-В4С, Ti-B-C або Ti-B4C-C була вивчена багатьма дослідниками. Тим не 

менш, опубліковані роботи зосереджені на мікроструктурі та властивостях 

кінцевих продуктів без розгляду кінетики реакції та механізму фазоутворення. 

Барзум та ін. [90, 91] першими дослідили послідовність реакцій та еволюцію 

мікроструктури. Вони припустили, що розвиток мікроструктури в системі Ti-

В4С регулюється дифузією вуглецю та бору в титані і коефіцієнт дифузії 

вуглецю в титан значно більший, ніж бору [91]. Подібні дослідження 

проводили Могилевський [92], Тан та ін. [89].  

Авторами [93] досліджено вплив алюмінію на СВС реакції між Al, TiO2 і 

B2O3. Збільшення кількості Al максимально знижує температуру згорання і 

зменшує розмір синтезованих частинок TiB2. Додавання алюмінію до суміші 

титану та карбіду бору значно сприяє проходженню реакції між B4C і Ti за 

допомогою попереднього формування TiAln інтерметалідного шару, який 

забезпечує легкий шлях для масообміну [94].   

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 хімічних реакцій між вихідними компонентами 

порошкових сумішей.  

Авторами [95] методом РГП порошків TiC і B4C зразки дибориду титану 

було отримано при температурі 1800ºС протягом 15 хвилин. На нашу думку, 
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заміна B4C більш легкоплавким оксидом В2О3 зможе ще більше знизити 

температуру формування фазового складу матеріалу. 

В основу створення дослідних зразків покладено реакцію взаємодії 

титану, алюмінію та оксиду бору: 

 

Ti + 2Al + B2O3 → TiB2 + Al2O3.                                (2.1) 

 

Причина обрання вказаної системи полягає у використанні легкоплавких 

матеріалів для зниження температури виготовлення кінцевих тугоплавких фаз. 

 

2.2. Методика виготовлення зразків 

Дослідні зразки були отримані за технологією гарячого пресування 

суміші порошків титану, алюмінію та оксиду бору на установці (рис. 2.1) з 

резистивним нагрівом без захисної атмосфери. 

Отримання зразків проводилося шляхом виконання наступних етапів: 

1. Розважувались та змішувались порошки Ті, Al та В2О3. Середній розмір 

частинок порошку оксиду бору 100 мкм, титану – 100 мкм, алюмінію – 

100 мкм. Порошки змішувались вручну в середовищі етилового спирту. 

2. Після випаровування спирту підготовлену суміш поміщали в графітову 

матрицю між пуансонами установки (див. рис. 2.1) та нагрівали.  

3. Після досягнення температури, необхідної для протікання реакції 

(≈1000ºС), прикладали зовнішній тиск. 

4. По закінченню усадки додатково піднімали температуру і витримували 

потрібний час. 

5. Отриманий зразок охолоджували до кімнатної температури. 

6. Проводили шліфування та полірування зразків за допомогою алмазних 

порошків та суспензій різної дисперсності (9, 3 та 1мкм). 

Зразки мали циліндричну форму діаметром 10 – 13 мм і товщиною 3 – 

5мм.  
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Установка, схема якої зображена на рисунку 2.1, складається з наступних 

функціональних частин: блок живлення на основі трансформаторів типу ОСУ-

20/0,5 Т4, прес-форма (ґрунтується на гідравлічному лабораторному пресі), яка 

одночасно є нагрівачем, система водяного охолодження, система вимірювання 

температури (лабораторний пірометр). 

 

 

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

матеріалів. 1-графітова прес-форма; 2 - пуансони; 3 - водоохолоджувальні 

електроди; 4 - гумові шланги; 5 – захисний екран; 6 - полки преса; 7 - мідні 

шини. 

 

Технічні характеристики установки: 

Інтервал робочих температур від 20 до 2500°С; 
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Інтервал робочих тисків від 0 до 100 МПа; 

Вільний хід штоку преса 25 мм; 

Споживана потужність до 12кВт; 

Розміри зразка (циліндричний) 5(h) × 10 мм(ø). 

Режими виготовлення зразків, які ми використовували, включали три 

змінні параметри: температуру, тиск та час ізотермічної витримки.  

Зразки, описані в розділі 3, були виготовлені шляхом спікання суміші 

порошків. Інші зразки виготовлялись методом реакційного гарячого 

пресування, режим якого зображено на рис. 2.2. 

 

 

Рис. 2.2. Режим синтезу. Літерою Р позначено момент прикладання тиску. 

 

2.3. Методи дослідження експериментальних зразків 

2.3.1. Методи дослідження фазового складу зразків 

Отримання дифрактограм та їх первинна обробка.  Дифрактограми 

досліджуваних зразків одержували за допомогою мідного випромінювання на 

автоматизованому рентгенівському дифрактометрі  ДРОН-3 (анодна напруга 

30 кВ, сила струму 20 мА, вхідні щілини 2 і 4 мм, щілина на детекторі 0,1 мм). 
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Дифрактограми записували в дискретному режимі: крок сканування  0,05°, час 

експозиції у кожній точці 3-5 с. Кутовий інтервал реєстрації дифракційних 

відбиттів (2) для фазового аналізу становив 15-110°. 

Первинну обробку дифрактограм (визначення положення центру ваги К1 

відбиття та його інтегральної інтенсивності) виконували за методом 

повнопрофільного аналізу. Реалізовані програми первинної математичної 

обробки рентгенівських даних передбачають апроксимацію отриманих 

дифракційних піків кривими (апроксимуюча функція – Лоренціана), за 

допомогою яких визначали положення центрів ваги піків, їх інтегральні 

інтенсивності та напівширини. Завдяки коректній математичній обробці 

експериментального профілю дифракційного відбиття (фрагменту спектру), 

положення центрів ваги піків визначено з похибкою   0,005°, а інтегральні 

інтенсивності – з похибкою   10%. 

Якісний рентгенівський фазовий аналіз.  Рентгенівський фазовий аналіз 

для кожного з досліджених зразків проводили за спеціальним комплексом 

програм з використанням банку еталонних дифракційних спектрів. У програмі 

проведення фазового аналізу передбачена можливість уточнення за методом 

найменших квадратів періодів кристалічної ґратки кожної фазової складової, 

для якої проводиться ідентифікація (з аналітичним уточненням похибки 

юстування дифрактометра). Відносна похибка визначення періодів кристалічної 

решітки фазових складових при цьому не перевищувала 0,03%. 

Кількісний рентгенівський фазовий аналіз.  Розроблений та 

реалізований співробітниками кафедри фізики металів метод визначення 

кількісного вмісту фаз в суміші (до шести фазових складових) базується на 

математичному алгоритмі його уточнення одночасно з уточненням параметрів 

кристалічної структури (координатними, коефіцієнтами заповнення атомами 

відповідних правильних систем точок, тепловими, текстури) кожної з фазових 

складових зразка.  

Інтенсивність відбиття окремої фази в суміші може бути представлена у 

вигляді: 



45 

 

0])(exp[)( IdQchklI iiii

i   ,              (2.2) 

 

       де для кожної фази: 
ihklI )(  –  інтенсивність відбиття від площини  hkl; 

                             ci  – об’ємна концентрація;  

                             Qi  – розсіювальна здатність одиниці об’єму;  

                             i – лінійний коефіцієнт поглинання;  

                             di – середній розмір частинок і-фазової складової; 

                                – середній коефіцієнт лінійного поглинання суміші;  

                             I0  – інтенсивність падаючого променя. 

Розсіювальна здатність і-тої фази суміші в свою чергу розраховується за 

співвідношенням: 

 

0

2

( )i

i

i

I hkl
Q

V
 ,                                             (2.3) 

 

де  
0)( ihklI  – інтенсивність розсіювання; iV  – об’єм елементарної комірки  і-ї 

фазової складової.   

Комплекс програм для кількісного фазового аналізу апробовано на 

багатьох різноманітних за природою еталонних сумішах (зразках з відомим 

кількісним фазовим складом). Якщо текстура в зразку незначна, середній 

розмір частинок малий (до 1 m), або значення лінійних коефіцієнтів близькі (

0 ), похибка визначення кількісного вмісту фазових складових не 

перевищує 2%. При порушенні хоча б однієї з вказаних умов, дуже суттєвим 

стає коректне визначення розмірів зерен в фазових складових (методами 

оптичної або растрової мікроскопії, тощо). Деякі проблеми пов’язані також з 

коректним врахуванням текстури, що може привести до збільшення похибки 

визначення кількісного вмісту фаз (до 6%).  
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2.3.2. Методика визначення густини зразків 

Для обрахунку густини отриманих зразків використовувався метод 

гідростатичного зважування. Порівнювалась маса зразку на повітрі з масою 

зразку в рідині з відомою густиною (у нашому випадку це вода). Густина 

обраховувалась за такою формулою: 

 

         
 сух

 вол
                                             (2.4) 

 

де         – густина рідини,  сух – маса зразку у повітрі,  вол – маса зразку в 

рідині. 

Розрахунок теоретичної густини композиту проводився за формулою: 

 

  
       

                
                                     (2.5) 

 

де ρі – густина і – го компонента, а ηі – масова частка і – го компонента. 

 

   
  

          
                                        (2.6) 

 

де mi – маса і – го компонента. 

 

2.3.3. Мікротвердість 

Твердість – здатність матеріалу чинити опір пружно-пластичному 

деформуванню або крихкому руйнуванню при локальному навантаженні. 

Вимірювання твердості та мікротвердості є універсальним способом 

визначення механічних властивостей матеріалів. 

Для вимірювання мікротвердості  отриманих зразків використовувався 

прилад ПМТ-3. Сутність методу полягає у вдавлюванні в поверхню 

досліджуваного зразка індентора заданої форми при різних навантаженнях. В 
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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
,                                                (2.7) 

 

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

– діагональ відбитка. Величина навантаження від 5 до 120Н.  

Враховуючи, що θ = 136 °, отримаємо [96] 

Hv = 18,544P/d
2
.                                          (2.8) 

Щоб отримати мікротвердість в ГПа  підставляємо навантаження у грамах, а 

довжину діагоналі у мікрометрах. 

 

2.3.4. Тріщиностійкість 

Критичний коефіцієнт інтенсивності напружень у вершині тріщини 

першого роду (К1С) – важливий механічний параметр крихкості матеріалів. Цю 

величину ще називають в’язкістю руйнування, або тріщиностійкістю. Вона 

характеризує опір матеріалу поширенню в ньому тріщини відриву. Малі 

розміри зразків та складність їх обробки привели до того, що для вимірювання 

тріщиностійкості надтвердих матеріалів застосовуються мікромеханічні методи 

досліджень. Вони базуються на явищі утворення радіальних тріщин з кутів 

відбитка Вікерса в крихких матеріалах. А. Еванс і Е. Чарлз [97] першими 

пов’язали К1С з довжиною радіальних тріщин (С), які розвиваються з кутів 

відбитка твердості в крихких матеріалах: 

 

                 (   )   ,                                 (2.9) 

 

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

відбитка;   = 3,2. 
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В даній 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. 2.3). 

 

Рис. 2.3. Відбиток твердості і тріщина при мікровдавлюванні. 

 

Емпірична залежність, що пов’язує міцнісні характеристики крихких 

матеріалів (К1С, Нv, Е) з параметрами пружно-пластичного занурення пірамідки 

надано на рис. 2.3 (точки різної форми відповідають різним матеріалам) [98]. З 

метою отримання кількісних даних, які характеризують процес крихкого 

руйнування високоміцних матеріалів, в роботі проведені експерименти по 

вимірюванню коефіцієнту тріщиностійкості К1С за методикою, представленою в 

[98]. Спочатку вимірювались значення довжини тріщини с та півдіагоналі 

відбитка а = d /2. К1С обчислювали за формулою [98]: 
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Знаходилася за допомогою графіка (див. рис. 2.4). 

 

Рис. 2.4. Емпірична залежність коефіцієнту тріщиностійкості від 

співвідношення між розміром тріщини та півдіагоналлю відбитка 

мікротвердості [98]. 

 

Ф може бути знайдена за допомогою співвідношення: 

 

Ф = Нv/y = 0,6ln(Е/y) + 0,28 + 0,6ln(3/(4+)),                 (2.12) 

 

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

Коефіцієнт тріщиностійкості дослідних зразків був виміряний методом 

індентування матеріалу при навантаженні 140 Н. 

 

2.3.5. Електронна мікроскопія 

Принцип дії растрового електронного мікроскопа ґрунтується на 

використанні деяких ефектів, що виникають при опроміненні поверхні об’єктів 

тонко сфокусованим пучком електронів – зондом. Для отримання зображення 

поверхні зразка використовуються вторинні, відбиті та поглинуті електрони. 

Велика роздільна здатність РЕМ при роботі в режимі реєстрації вторинних 
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електронів є причиною того, що саме він використовується при вивченні 

топографії поверхні (поверхні зламу, протравленого шліфа тощо). Зображення 

у відбитих електронах дозволяє визначити кількість фаз в матеріалі, 

спостерігати структуру матеріалу без попереднього травлення шліфа та ін. 

Виявлення структури матеріалу стає можливим, оскільки хімічний склад зерен 

в багатокомпонентних системах відрізняється від хімічного складу їх границь 

[99]. При отриманні зображення в поглинутих електронах сигналом служить 

струм поглинутих електронів, що рівний струму первинних електронів без 

струму відбитих та вторинних електронів. В результаті він залежить від 

кількості емітованих відбитих та вторинних електронів. Відповідно в сигналі 

присутні як композиційна, так і топографічна складова, причому вони не 

розділяються. 

Структура зразків вивчалась методами електронної мікроскопії за 

допомогою скануючого електронного мікроскопа ZEISS EVO 50XVP 

виробництва фірми ZEISS, укомплектованого енергодисперсійним 

аналізатором рентгенівських спектрів INCA450 з детектором INCAPentаFETx3 

та системою HKL CHANNEL-5 для дифракції відбитих електронів виробництва 

фірми OXFORD. 

 

2.3.6. Рентгенівський мікроаналіз 

Рентгенівський мікроаналізатор (РМА) – це прилад, призначений для 

якісного і кількісного аналізу складу масивного зразка з локальністю ~ 1 мкм
3
. 

Хімічний аналіз здійснюється шляхом вимірювання енергії та інтенсивності 

рентгенівського випромінювання, що генерується при бомбардуванні зразка 

сфокусованим електронним зондом.  

Якісний аналіз. Першою стадією аналізу невідомого зразка є 

ідентифікація елементів, з яких він складається, тобто якісний аналіз. При 

якісному аналізі за допомогою кристал–дифракційного спектрометра (КДС) 

робиться  безперервний запис на самозаписувачі інтенсивності рентгенівського 
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випромінювання в залежності від кута повороту кристала–аналізатора з 

наступним перетворенням позиції піків в довжини хвиль у відповідності з 

законом Вульфа–Брегга. При цьому, в міру того як кристал–аналізатор 

спектрометра сканує по діапазону кутів, на самозаписувачі записується 

інтенсивність рентгенівського випромінювання. 

Для оптимізації умов аналізу в різних діапазонах довжин хвиль КДС 

наділений декількома кристалами–аналізаторами, що мають різну 

міжплощинну відстань d. Кожний раз, коли кут  і довжина хвилі, , ХРВ, що 

виходить із зразка, задовольняють закону Вульфа–Брегга, виникає пік сигналу. 

Якісна ідентифікація здійснюється шляхом порівняння отриманого значення  з 

табличними даними для кожного елемента. Частіше всього, для зручності в 

роботі в таблицях приводяться значення L. 

Кількісний рентгенівський мікроаналіз. Всі методики кількісного 

мікроаналізу  засновані на визначенні величини відношення інтенсивностей 

рентгенівського випромінювання в зразку та еталоні відомого складу: 

С = I/Iе                                                                 (16) 

де I –  інтенсивність ХРВ в досліджуваному зразку, а Iе – інтенсивність ХРВ 

еталону. Для точного визначення концентрації  необхідно в (16) ввести 

поправочні коефіцієнти, що враховують декілька ефектів. 

1. Поправка на атомний номер – kZ, що визначається відбиванням та 

поглинанням електронів первісного пучка, які залежать від середнього 

атомного номера зразка. 

2. Поправка на поглинання – kА. 

3. Поправка на флуоресценцію за рахунок ХРВ – kF. 

4. Поправка на флуоресценцію за рахунок безперервного рентгенівського 

випромінювання – kС.  В загальному випадку вираз для визначення концентрації 

елемента в зразку має вигляд: 

 

С = I/Iе kZ kА kF  kС                                                         (17) 



52 

 

2.3.7. Розрахунок адіабатичної температури 

Адіабатична температура розраховувалась 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. 

 

2.3.8. Похибки 

Похибка вимірювання густини зразків розраховувалась на основі 

формули: 

       
 сух

 вол
                                               (2.14) 

 

Тому    √(
 ̅    ( ̅     )

( ̅     ̅   )
      )

 

 (
 ̅   

( ̅     ̅   )
      )

 

                        (2.15) 

 

При ρ = (4 – 4,5) г/см
3
 Δρ = (0,01 – 0,02) г/см

3
, що становить 0,5% від середнього 

значення густини. 

 

   √      
       

                                  (2.16) 
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Випадкова складова обчислювалась за формулою: 

 

       √
( ̅    )

    ( ̅    ) 

 (   )
                      (    ) 

 

де t – коефіцієнт Ст’юдента. 

Оцінювання похибок методу вимірювання мікротвердості проводилося на 

основі формули: 

 

Нv = 18,544Р/d
2
.                                           (2.18) 

Тому          √(
  

  )
 
 (

    

  )
 

 . ΔP приймається рівним ≈ 1г. Якщо 

навантаження становить 10кг, то Δd ≈ 4мкм, а ΔН ≈ 0,1ГПа. При навантаженнях 

(0,1 – 0,2)кг Δd ≈ 1мкм, а ΔН ≈ 2,5ГПа, що становить відповідно 0,5 та 12% від 

середнього значення мікротвердості. 

Аналіз методу визначення коефіцієнта тріщиностійкості, описаного в п. 

2.3.4, показав, що основний внесок в похибку, за даних умов проведення 

експерименту, дає похибка у визначенні функції 

 

  
    

  √ 
(
  

  
)
   

                                           (    ) 

 

з графіка (рис. 2.4), тоді формула для визначення ΔК1С набуває вигляду: 

 

     
  √ 

    
(
  

  
)
   

                                       (    ) 

 

Приймаючи ΔY ≈ 1, матимемо похибку ΔК1С ≈ 0,5МПа·м
1/2

. 

Похибки експерименту були отримані за узагальненою формулою 
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      √
∑ ( ̅    )

  
   

 (   )
                                    (    ) 

 

де α – коефіцієнт Ст’юдента,  X – експериментально визначена величина, 

похибку якої обчислюють. 
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РОЗДІЛ 3 

ДОСЛІДЖЕННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ ФІЗИКО-ХІМІЧНОЇ 

ВЗАЄМОДІЇ В СИСТЕМІ Ti – Al – B2O3  

3.1. Дослідження механізмів взаємодії в системі Ti – B2O3 та Al – B2O3 

в температурному інтервалі 900 ‒ 1400 
0
С 

На першому етапі було досліджено взаємодію між титаном і оксидом 

бору в суміші порошків 63
 ат

% Ti – 37
 ат

% B2O3. Температура спікання 

варіювалась від 900 ºС до 1400 ºС, час ізотермічної витримки 5 хв. 

 

Таблиця 3.1. 

Фазовий склад зразків системи Ті – В2О3 за даними рентгенівського фазового 

аналізу. Час ізотермічної витримки 5 хв. 

Зразок  Температура, 

ºС  

Фазовий склад, %
ат 

ТіВ2 Ті2О Н3ВО3 ТіО Ti3O5 

3.1.1 900 – 95 5 – – 

3.1.2 1000 – 89 11 – – 

3.1.3 1100 – 90 10 – – 

3.1.4 1200 8 68 4 20 – 

3.1.5 1300 16 – – 78 6 

3.1.6 1400 20 – – 76 4 

  

Дані рентгенівського фазового аналізу, представлені в таблиці 3.1, 

дозволяють припустити, що в процесі спікання при вказаних режимах між Ті і 

В2О3 протікає реакція, результатом якої є утворення спочатку оксиду, а потім – 

при підвищенні температури – дибориду титану і зникнення вихідних фаз. 

Наявність борної кислоти у фазовому складі пояснюється її утворенням в 
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результаті гідратації  поверхні оксиду бору. Залишковий В2О3 при охолодженні 

натягує воду з повітря, перетворюючись на Н3ВО3. 

 

 

Рис. 3.1. Рентгенограма зразка системи Ті – В2О3, синтезованого при 

температурі 1200°С протягом 5 хвилин без прикладання тиску. 

 

Таким чином, можна припустити протікання наступних фізико-хімічних 

перетворень. При нагріванні суміші до температури 450 ºС відбувається 

плавлення оксиду бору, який омиває зерна титану. При подальшому нагріванні 

до температури 900 ºС починається окислення титану атомами кисню, які 

містяться в В2О3. При досягненні 1200 ºС і вище оксид починає взаємодіяти з 

бором з утворенням ТіВ2 та ТіО. Зі збільшенням вмісту синтезованого ТіВ2 

з’являється деяка кількість Ti3O5. Отже при температурі 1400ºС весь титан не 

може провзаємодіяти з бором через утворення великої кількості оксидів. 

На другому етапі роботи було виготовлено 6 зразків складу Al – В2О3. 

Зразки виготовлялися на тій же установці, в тому ж інтервалі температур і при 

тому ж часі ізотермічної витримки. Використовувались порошки Al (54 
ат

%) та 

В2О3 (46
 ат

%). 
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Таблиця 3.2. 

Фазовий склад спечених зразків системи Al – В2О3 за результатами 

рентгенівського фазового аналізу. Час ізотермічної витримки 5 хв. 

Зразок  Температура, 

ºС 

Фазовий склад, %
ат 

Al2O3 H3BO3 Al 

3.2.1 900 – 22 78 

3.2.2 1000 6 11 83 

3.2.3 1100 10 10 80 

3.2.4 1200 11 9 80 

3.2.5 1300 29 6 65 

3.2.6 1400 22 2 76 

 

Рис. 3.2. Рентгенограма зразка системи Al – В2О3, синтезованого при 

температурі 1300°С протягом 5 хвилин без прикладання тиску. 

 

Результати рентгенівського фазового аналізу, представлені в таблиці 3.2, 

дозволяють стверджувати, що при досягненні 1000 ºС алюміній починає 

відтягувати на себе кисень з В2О3 за умовним рівнянням реакції: 

2Al + В2О3 → 2В + Al2О3.                                     (3.1) 

Таким чином, можна припустити, що введення Al в шихту Ті – В2О3 може 

інтенсифікувати утворення ТіВ2. 
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3.2. Кінетика формування тугоплавких сполук в системі Ti – Al – B2O3 

На даному етапі роботи проводилось вивчення закономірностей 

структуроутворення і з’ясування механізмів протікання взаємодії в системі 

Ті(28 
ат

%) – Al(31 
ат

%) – B2O3(41 
ат

%). 

Таблиця 3.3. 

Фазовий склад зразків системи Ti – Al – B2O3 за результатами рентгенівського 

фазового аналізу. Час ізотермічної витримки 5 хв. 

Зразок  Температура, 

ºС 

Фазовий склад, %
ат 

ТіВ2 Al2O3 ТіAl3 Н3ВО3 Al Ті 

3.3.1 900 – – 44 6 20 30 

3.3.2 1000 10 9 58 6 – 17 

3.3.3 1100 27 28 31 – – 13 

3.3.4 1200 50 16 26 – – 8 

3.3.5 1300 42 33 12 – – 13 

3.3.6 1400 57 43 – – – – 

 

Рис. 3.3. Рентгенограма зразка системи Ті – Al – В2О3, синтезованого при 

температурі 900°С протягом 5 хвилин без прикладання тиску. 
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Результати рентгенівського фазового аналізу, представлені в таблиці 3.3, 

показують, що введення в шихту Al дійсно суттєво інтенсифікує процес 

утворення дибориду титану, який починається при більш низькій температурі 

(1000 ºС) і протікає значно швидше (рис. 3.4). Змінюється, також, і 

послідовність фазоутворення в системі при підвищенні температури. Тепер 

процес починається з формування ТіAl3 (див. табл. 3.3 та рис 3.3), взаємодія 

якого з розплавом оксиду бору призводить до утворення ТіВ2 та Al2O3. Оксиди 

титану в цій системі взагалі не утворюються. Слід також відмітити суттєве 

підвищення швидкості утворення Al2O3 в потрійній системі (рис. 3.5). Таким 

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

зору отримання композиційного матеріалу системи ТіВ2 – Al2O3 при достатньо 

низьких температурах. 

1000 1100 1200 1300 1400

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

T, C


Ti - Al - B2O3

Ti - B2O
3

 

 

Рис. 3.4. Температурні криві утворення ТіВ2. Час ізотермічної витримки 5 хв. 

 α - частка синтезованого ТіВ2 (співвідношення кількості синтезованого ТіВ2 до 

теоретично можливого). 
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Рис. 3.5. Температурні криві утворення Al2O3. Час ізотермічної витримки 5 хв. α 

- частка синтезованого Al2O3 (співвідношення кількості синтезованого Al2O3 до 

теоретично можливого). 

 

Аналіз кінетичних залежностей (табл. 3.4) утворення дибориду титану 

(рис. 3.6) та оксиду алюмінію (рис. 3.7) 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 (табл. 3.4). 

При температурі 1000 ºС починається взаємодія ТіAl3 з розплавом оксиду бора, 

яка спричинює формування TiB2 і Al2О3 у відповідності з умовним рівнянням 

реакції: 

 

ТіAl3 + В2О3 → TiB2 + Al2О3 + Al.                               (3.2) 
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Таблиця 3.4. 

Фазовий склад зразків системи Ti – Al – B2O3 за результатами рентгенівського 

фазового аналізу при різних часах ізотермічної витримки. 

Зразок  Час 

ізотермічної 

витримки, хв 

Температура, 

ºС  

Фазовий склад, %
ат 

ТіВ2 Al2O3 ТіAl3 Al Ті 

3.4.1 1 1100 15 15 47 7 16 

3.4.2 4 1100 27 28 31 – 14 

3.4.3 5 1100 29 15 42 – 14 

3.4.4 8 1100 41 21 19 – 19 

3.4.5 10 1100 30 12 43 – 15 

3.4.6 1 1200 31 28 22 8 11 

3.4.7 2 1200 26 33 19 11 11 

3.4.8 4 1200 50 16 26 – 8 

3.4.9 8 1200 45 24 17 – 14 

3.4.10 1 1300 38 37 13 – 12 

3.4.11 2 1300 36 36 – 6 22 

3.4.12 4 1300 42 33 12 – 13 

3.4.13 8 1300 36 45 – – 19 

3.4.14 0.5 1400 38 25 15 – 22 

3.4.15 1 1400 64 36 – – – 

3.4.16 2 1400 60 40 – – – 

3.4.17 4 1400 57 43 – – – 

 

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. 
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Рис. 3.6. Кінетичні криві утворення ТіВ2 в системі Ti – Al – B2O3. 

α - частка синтезованого ТіВ2. 
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Рис. 3.7. Кінетичні криві утворення Al2O3 в системі Ti – Al – B2O3. 

α - частка синтезованого Al2O3. 

 

Оцінимо кількість бору, яка може продифундувати крізь шар дибориду 

титану товщиною 50 мкм  за 1 хвилину (час протікання реакції). 
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                                                               (   ) 

 

  – маса дифундуючої речовини,   – швидкість дифузійного потоку,   – 

товщина шару TiB2,   – час дифузії. 

 

    
  

  
                                                       (   ) 

 

  – коефіцієнт дифузії бору в TiB2. Для розрахунків брали коефіцієнт  , 

представлений авторами [100]:   = 10
-13

 м
2
/с. Обчислення показали, що за 1 

хвилину крізь шар дибориду титану товщиною 50 мкм 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 із 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 бору в титані розраховувався за формулою: 

 

       [ 
 

  
]                                                (   ) 
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де     – передекспоненційний множник, 

  – енергія активації дифузії, 

  – універсальна газова стала, 

  – абсолютна температура. 

   = 4,2·10
-1

 м
2
/с , 

  = 113 кДж/моль [101]. 

 

3.3. Кінетика формування тугоплавких фаз в системі Ti – B – Al 

Після вивчення закономірностей протікання взаємодії між 

компонентами шихти в системі Ti – Al – B2O3, стало цікаво дослідити 

аналогічні процеси в безкисневій системі Ti – B – Al. 

Спершу було виготовлено  серію зразків складу Ті (69%) – В (31%) 

шляхом спікання  порошків  титану та бору у відповідному співвідношенні. 

Спікання проводилось в графітових контейнерах, температура спікання 

складала 1000ºС – 1500ºС.  

Наступний етап роботи був присвячений дослідженню впливу на 

формування дибориду титану домішки алюмінію. Для цього в шихту 

попереднього складу вводили домішку алюмінію в кількості 5 ат.%. Одержані 

порошки також спікали при температурах 1000ºС – 1500ºС із часом 

ізотермічної витримки від 1 до 8 хвилин. 

За результатами рентгенівського фазового аналізу були побудовані 

кінетичні криві залежності ступеня перетворення від температури та часу 

ізотермічної витримки. 

Рентгенівський фазовий аналіз спечених порошків (див. табл.. 3.5) 

показує, що при температурах вище за 1100ºС між Ті і В протікає реакція 

високотемпературного синтезу, результатом якої є зникнення початкових фаз 

титану та бору і утворення  дибориду титану.  
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Таблиця 3.5. 

Фазовий склад зразків систем Ті – B (5 at% Al) за результатами  

рентгенівського фазового аналізу при різних часах ізотермічної витримки. 

Зразок 
Час ізотермічної 

витримки, хв 

Температура

°С 

Фазовий склад, %
ат

 

ТіВ2 TiN Ті C 

3.5.1 0.5 1200 64 11 9 16 

3.5.2 1 1200 65 12 10 13 

3.5.3 2 1200 67 14 11 8 

3.5.4 4 1200 68 13 12 7 

3.5.5 0.5 1300 88 12 – – 

3.5.6 1 1300 90 10 – – 

3.5.7 2 1300 88 12 – – 

3.5.8 4 1300 87 13 – – 

3.5.9 8 1300 87 13 – – 

3.5.10 0.5 1400 88 12 – – 

3.5.11 1 1400 90 10 – – 

3.5.12 4 1400 89 11 – – 

3.5.13 8 1400 89 11 – – 

3.5.14 4 1500 91 9 – – 

 

Умовно процес можна представити так: 

 

Ті + 2B → ТіВ2.                                            (3.6) 

 

З рисунку 3.8, де зображено залежності ступеня перетворення α від часу 

ізотермічної витримки при різних температурах можна бачити, що при 

температурі 1300ºС реакція протікає повністю і подальше  підвищення 

температури синтезу не призводить до суттєвого зростання кількості ТіВ2.  
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Аналіз кінетичних залежностей систем титан – бор та титан – бор – 

алюміній  при однаковій температурі синтезу (1200 ºС, див. рис. 3.5) 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. 
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Рис. 3.8. Залежність ступеня перетворення TiB2 від часу ізотермічної витримки  

в реакціях синтезу в системі Ti-B(+5 at% Al) та системі Ti-B 

 

Висновки до розділу 3 

1. Досліджено механізми фізико-хімічної взаємодії в порошкових системах  

Ті – Al – B2O3 та Ti – B – Al  при температурах 900 – 1400 ºС та 1000 – 

1500 ºС відповідно. 
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2. З’ясовано, що утворення дибориду титану за відсутності алюмінію в 

складі шихти починається при температурі 1200 ºС як в безкисневій, так і 

в кисневмісній системі. 

3. Встановлено, що взаємодія вихідних компонентів системи Ті – Al – B2O3 

протікає через проміжну стадію синтезу при температурах понад 800 °С 

інтерметалідної сполуки ТіAl3 на поверхні зерен титану, яка при 

подальшому нагріванні вступає в реакцію з розплавом В2О3 з утворенням 

кінцевих фаз дибориду титану та оксиду алюмінію. Припущено, що 

синтез дибориду титану відбувається шляхом відлущення зародків ТіВ2 

від титанового зерна внаслідок різкої зміни параметрів гратки. 

4. Показано, що додавання Al в шихту Ті–B2O3 істотно знижує температуру 

початку синтезу як ТіВ2, так і Al2О3, що свідчить про ефективність 

введення Al в якості активатора для синтезу дибориду титана. 

5. Встановлено, що в безкисневій системі Ti – B – Al додавання алюмінію 

не впливає на зміну температури початку формування ТіВ2, але суттєво 

збільшує (майже втричі) швидкість протікання реакції. 

6. На основі розрахунків створено дифузійну модель формування дибориду 

титану.   
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РОЗДІЛ 4 

РЕАКЦІЙНИЙ СИНТЕЗ МАТЕРІАЛІВ НА ОСНОВІ TiB2 

4.1. Дослідження структури та механічних характеристик зразків 

системи Ti – Al – B2O3, виготовлених методом реакційного гарячого 

пресування. 

Виходячи з даних [6] реакція між титаном, алюмінієм та оксидом бору 

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 

1000ºС, коли, виходячи з раніше вивчених кінетичних залежностей [6], 

кількість рідкої фази складала ~ 30%
об

.  
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Рис. 4.1. Режими синтезу зразків. 

Далі зразки нагрівали до температури 1400 – 1700 ºС (див. табл. 4.1) зі 

швидкістю 50 ºС/с (для повного протікання реакції та завершення усадки 
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матеріалу) і витримували при цій температурі 2 – 16 хвилин. 

Для перевірки можливості синтезу компактних матеріалів була 

виготовлена серія зразків стехіометричного складу, виходячи з умовного 

рівняння реакції: 

Ti + 2Al + B2O3 → TiB2 + Al2O3.                                (4.1) 

Режими виготовлення зразків представлені на рис. 4.1 та в таблиці 4.1.  

Таблиця 4.1 

Параметри синтезу та густина зразків при температурі 1600ºС 

№ зразка Тиск, МПа t, хв. ρ, г/см
3
 

Відносна 

густина ρ, % 

4.1.1 0 2 1,71 41 

4.1.2 0 4 2,28 54 

4.1.3 0 8 1,87 45 

4.1.4 0 16 2,67 64 

4.1.5 10 2 2,95 70 

4.1.6 10 4 3,38 81 

4.1.7 10 8 3,31 79 

4.1.8 10 16 3,15 75 

4.1.9 20 2 2,94 70 

4.1.10 20 4 3,53 84 

4.1.11 20 8 3,64 87 

4.1.12 20 16 3,92 94 

4.1.13 30 2 3,88 93 

4.1.14 30 4 4,16 99 

4.1.15 30 8 4,19 100 
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З фрактограми зразка 4.1.6, отриманої за допомогою скануючої 

електронної мікроскопії (рис. 4.2), можна бачити, що синтезований  матеріал 

являє собою систему почергових полікристалічних областей, котрі умовно 

можна позначити, як «темні» і «світлі». 

 

Рис. 4.2. Фрактограма зразка, синтезованого під тиском 10МПа протягом 4хв. 

 

 

Рис. 4.3.  Розподіл алюмінію та титану на фрактограмі зразка 4.1.6(10МПа, 4 

хв.). Збільшення ×100. 
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Аналіз розподілу атомів титану та алюмінію методом рентгенівського 

мікроаналізу дозволяє стверджувати, що «темні» області фрактограми (рис. 4.4) 

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

дибориду титану, в той час як «світлі» області (рис. 4.5) містять, в основному, 

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

 

 

Рис. 4.4. Розподіл алюмінію та титану в зразку 4.1.6 (10МПа, 4 хв.). «Темна» 

область. 

 

 

Рис. 4.5. Розподіл алюмінію та титану в зразку 4.1.6 (10МПа, 4 хв.). «Світла» 

область. 

 

Виходячи з результатів вивчення кінетики та електронографічного 

дослідження поверхонь зламу виготовлених зразків можна припустити, що 
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формування кінцевої структури матеріалу відбувається наступним чином. При 

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

оточенні рідкого оксиду бору. З підвищенням температури вище 660ºС 

відбувається плавлення алюмінію та дифузія частини його атомів в зерна 

титану, що приводить до утворення шару інтерметаліду ТіAl3 на поверхні 

титанових зерен. При температурі 1000ºС 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 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 – 1700ºС 

оксид алюмінію стає досить пластичним, що сприяє остаточному завершенню 

усадки, а також призводить до росту зерен Al2О3 внаслідок рекристалізації. 

Зразки, синтезовані без прикладання тиску, досить міцні і можуть бути 

використані в якості теплоізоляційних матеріалів. 

Дослідження залежності впливу тиску на формування структури 

показали, що зразки, синтезовані при тиску 10МПа (рис. 4.6), мають не менше 

20% пор, причому характерно, що густина слабо змінюється при збільшенні 

часу ізотермічної витримки. 

З метою з’ясування причин отримання такої високої поруватості, 

незважаючи на наявність в момент прикладання тиску великої кількості рідкої 

фази, були проведені розрахунки зміни густини системи в процесі синтезу 

дибориду титану та оксиду алюмінію. 

Середня густина продуктів реакції, обчислена за формулою 4.2 
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                                                       (   ) 

 

 (xi, ρi – масова частка та густина i-го компонента), становить 4,17 г/см
3
, що в 

1,77 рази вище, ніж середня густина вихідних компонентів (2,36 г/см
3
). Це 

означає, що взаємодія (4) відбувається з яскраво вираженим дилатометричним 

ефектом. При цьому зменшення об’єму складає 44%. 

 

 

Рис. 4.6. Залежність відносної густини зразків від часу ізотермічної витримки 

при різних тисках пресування.  

 

Таким чином, навіть при повному зникненні пор після прикладання тиску 

до суміші, подальший перебіг реакції призведе до формування нових 

порожнин. Слабка залежність густини матеріалів від часу ізотермічної 

витримки пояснюється, швидше за все, тим, що тиску в 10МПа (рис. 4.6) не 
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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.  

 

Рис. 4.7. Фрактограми зразків, синтезованих упродовж 8 хв. під тиском: 

а) 10МПа, б) 20МПа, в) 30МПа. 
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Цікаво, що збільшення тиску до 20МПа (див. рис. 4.6) не приводить до 

суттєвої зміни густини впродовж 2 хвилин. Лише більш тривала витримка при 

цьому тиску суттєво впливає на збільшення густини і дозволяє знизити 

поруватість матеріалу до 6% впродовж 16 хвилин (рис. 4.7). 

Прикладання до шихти тиску 30МПа суттєво змінює швидкість усадки 

(рис. 4.6). Поруватість зразків вже після 2-хвилинного пресування не 

перевищує 7%, а після 8 хвилин вдається отримати повністю безпористий 

матеріал (рис. 4.7в). 

Це свідчить про те, що 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. 

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. Зовнішній тиск, прикладений до шихти, ініціює пластичну текучість 

зерен тугоплавких фаз, яка завершує ущільнення матеріалу.  

Дослідження структури отриманих матеріалів за допомогою растрової 

електронної мікроскопії показали, що в зразках, які пресувались впродовж 2 – 4 

хвилин під тиском 20 МПа присутні великі округлі пори (рис. 4.8 а, б). Зі 

збільшенням часу ізотермічної витримки пори деформуються і зменшуються в 

розмірах внаслідок пластичної текучості зерен (рис. 4.8 в, г), однак цього тиску 

явно не достатньо для повного ущільнення матеріалу. Збільшення тиску до 

30МПа дозволяє практично повністю ліквідувати поруватість протягом 8 

хвилин (рис. 4.9). 

 



76 

 

 

Рис. 4.8. Фрактограми зразків різного часу витримки, тиск 20МПа: а) 2 хв., б) 4 

хв., в) 8 хв., г) 16 хв. 
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Рис. 4.9. Структура матеріалу, синтезованого під тиском 30МПа впродовж 8хв. 

 

В цілому, структура компактних матеріалів являє собою чергування 

полікристалічних мезообластей (рис. 4.9), 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. 4.10). 

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 
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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. 

 

 

Рис. 4.10. Структура зразка 4.1.12 складу ТіВ2 – Al2О3 (20МПа, 16 хв.): 

а) оксид алюмінію (світла фаза ліворуч) та диборид титану (темна фаза 

праворуч); б) зерна дибориду титану. 
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Розрахунки критичного радіусу зародкоутворення для ТіB2 та Al2O3 

проводились за формулою [102]: 

 

      
  

    
                                                    (   ) 

 

  – питома поверхнева вільна енергія, 

   – температура плавлення, 

   (    ), 

  – фактична температура, 

  – прихована теплота плавлення, 

  – густина. 

  приймали рівним 1,5 Дж/м
2
, 

  (ТіB2) = 3254 К [103], 

  (Al2O3) = 2323К [104], 

  = 1873К, 

 (ТіB2) = 1125кДж/кг [103], 

 (Al2O3) = 990кДж/кг [104]. 

Отримані значення радіусу критичного зародка становлять для дибориду 

титану     = 1,4 нм, а для оксиду алюмінію     = 4 нм. 

Таким чином, завдяки реакційному синтезу кінцевих фаз матеріалу в 

процесі гарячого пресування відпадає необхідність в попередньому 

подрібненню порошків, а наявність проміжної рідкої фази робить непотрібним 

тривале перемішування компонентів шихти.  

Мікротвердість та тріщиностійкість синтезованих зразків (табл. 4.2, рис. 

4.11, 4.12) корелюють зі значеннями густини. Збільшення часу витримки під 

тиском 10 МПа не призводить до суттєвої зміни мікротвердості зразків. В той 
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же час, мікромеханічні характеристики матеріалів, синтезованих під тиском 20 і 

30 МПа, навпаки, проявляють яскраво виражену залежність від часу 

пресування. 

 

Таблиця 4.2 

Значення мікротвердості та тріщиностійкості зразків 

№ зразка Нv, ГПа К1С, МПа·м
1/2 

4.1.5 7,1 – 

4.1.6 10,5 – 

4.1.7 10,0 – 

4.1.8 10,6 – 

4.1.9 10,2 2,5 

4.1.10 15,8 6,3 

4.1.11 15,9 6,4 

4.1.12 19,1 7,2 

4.1.13 11,1 6,1 

4.1.14 18,8 9,0 

4.1.15 24,2 9,5 

 

Мікротвердість безпористих зразків, отриманих під тиском 30 МПа 

впродовж 8 хвилин становить близько 24 ГПа, що цілком відповідає 

прогнозованому значенню цієї величини для суміші оксиду алюмінію та 

дибориду титану. Однак тріщиностійкість синтезованих композитів 

(>9 МПа·м
1/2

) суттєво перевищує відповідні величини як для Al2O3 

(5,5 МПа∙м
1/2

) [105], так і для TiB2 (6,2 МПа∙м
1/2

) [82]. 
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Рис. 4.11. Залежність мікротвердості синтезованих матеріалів від часу 

ізотермічної витримки. 

 

Рис. 4.12. Залежність тріщиностійкості зразків, синтезованих під тиском 20 і 

30МПа, від часу ізотермічної витримки. 

 

Таким чином, на основі раніше проведених досліджень фізико-хімічної 

взаємодії компонентів системи Ті – Al – В2О3 були отримані композиційні 
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матеріали складу ТіВ2 – Al2О3. Тріщиностійкість отриманих матеріалів суттєво 

перевищує тріщиностійкості ТіВ2 і Al2О3. Це пояснюється формуванням 

дрібнодисперсної структури під час гарячого пресування, а також вдалим 

поєднанням фаз із суттєво різними модулями Юнга (ЕAl2О3 = 440 ГПа, ЕТіВ2 = 

540 ГПа [97]), що призводить до гальмування фронту тріщини на межі розділу 

фаз [23]. Висока швидкість усадки при відносно низьких температурах і 

досягнення густини, близької до теоретичної, пояснюється наявністю в суміші 

під час гарячого пресування деякої кількості рідкої фази. 

Для реакції (4) було проведено розрахунок адіабатичної температури за 

формулою 

    ∫ ∑       

   

    

  ∑                                    (   ) 

Для розрахунку були використані наступні значення: 

ΔH(TiB2) = -176,83 кДж/моль[106], 

ΔH(Al2O3) = -1507 кДж/моль[107], 

ΔH(B2O3) = -1087,03 кДж/моль[108], 

Сp 298(TiB2) = 45,6 Дж/моль∙К [109], 

Сp 298(Al2O3) = 79,04 Дж/моль∙К [110], 

Сp 1673(TiB2) = 89,78 Дж/моль∙К [106], 

Сp 1673(Al2O3) = 135,738 Дж/моль∙К [107], 

Li (TiB2) = 1125кДж/кг [97], 

Li (Al2O3) = 113 кДж/моль[52, 110], 

Texp = 1673 K. 

В результаті проведених обчислень було встановлено, що величина 

адіабатичної температури становить 3763 К або 3490 ºС. Дана температура 

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. 
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4.2. Вплив металевої складової на фізико-механічні характеристики 

матеріалів системи ТіВ2 – Al2О3 

На цьому етапі було досліджено вплив відхилення від стехіометричного 

складу в бік збільшення кількості металевої складової на густину та механічні 

характеристики матеріалів. 

До першої серії увійшли зразки з надлишком титану. Склад зразків 

визначався згідно з рівнянням реакції: 

 

4Ті + В2О3 + 2Al → ТіВ2 + Al2О3 + 3Ti   (4.5) 

 

Зразки виготовлялись на установці для гарячого пресування. Параметри 

режимів синтезу вказані в таблиці 4.3. 

 

Таблиця 4.3. 

Параметри режимів виготовлення зразків серії з надлишком титану. 

№ зразка Початкова 

температура, 

°С 

Час 

ізотермічної 

витримки, хв 

Тиск, 

МПа 

Кінцева 

температура, 

°С 

Час 

ізотермічної 

витримки, хв 

4.2.1 1400 2 10 1750 2 

4.2.2 1400 2 10 1650 2 

4.2.3 1400 2 10 1600 2 

4.2.4 1400 2 10 1600 2 

При температурі 1400°С реакція між компонентами шихти протікає 

повністю у твердій фазі. Передбачалось у якості рідкої фази використати 

надлишок титану, що мало б посприяти кращій усадці зерен і підвищенню 

густини та щільності зразка. Однак, отримані зразки виявились дуже крихкими. 

Рентгенівський фазовий аналіз показав великий вміст ТіО2 і майже повну 

відсутність ТіВ2 (57% ТіО2, 21% ТіВ, 15% Al2О3, 7% ТіВ2). Формування ТіО2 на 
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ранніх стадіях гарячого пресування унеможливлює процес усадки і не 

приводить до отримання міцного матеріалу. Необхідне подальше дослідження 

даної системи для глибшого розуміння процесів, що в ній протікають. 

 Основною ідеєю другої серії зразків було дослідження можливості 

створення металокерамічних композитів з алюмінієм в якості металевої фази. 

Отже третя серія з надлишком Al включала 4 зразки, склад яких визначався 

згідно з рівнянням реакції: 

Ті + В2О3 + 3Al → ТіВ2 + Al2О3 + Al                          (4.6) 

Зразки виготовлені на тій же установці методом гарячого пресування. В таблиці 

4.4. подані параметри синтезу зразків третьої серії. 

 

Таблиця 4.4. 

Параметри режимів виготовлення зразків серії з надлишком алюмінію. 

№ 

зразка 

Початкова 

температура, 

°С 

Час 

ізотермічної 

витримки, хв. 

Тиск, 

МПа 

Кінцева 

температура, 

°С 

Час 

ізотермічної 

витримки, хв. 

4.3.1 1300 1 10 1500 3 

4.3.2 1200 2 10 1500 3 

4.3.3 1300 1 10 1700 3 

4.3.4 1300 1 10 1600 3 

За даними рентгенівського фазового аналізу фазовий склад отриманих 

зразків: 61%  Al2О3 і 39% ТіВ2.  Слід зазначити, що на рентгенограмах зразків 

відсутні лінії Al. Це може бути спричинене його малою кількістю, слабкістю 

інтенсивності відбиття, зануренням деякої частини атомів алюмінію у гратку 

ТіВ2 та формуванням надстехіометричного Al2О3. 

Теоретично розрахована густина зразків – 3,9 г/см
3
. Дані 

експериментального вимірювання густини занесені в таблицю 4.5. 
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Таблиця 4.5. 

Експериментальні дані вимірювання густини зразків серії з надлишком 

алюмінію. 

№ зразка Густина, г/см
3
 

4.3.1 3.4 

4.3.2 2.7 

4.3.3 3.9 

4.3.4 2.9 

 Залежність густини зразка від температури синтезу зображена на 

рис. 4.13. Бачимо, що зі збільшенням температури гарячого пресування густина 

зростає і досягає свого теоретичного значення при температурі 1700 °С.  

1500 1550 1600 1650 1700
0,80

0,85

0,90

0,95

1,00

T, 
0
C



 

Рис. 4.13. Залежність густини зразків від температури гарячого пресування для 

складу з надлишком Al (зразки № 4.3.1, 4.3.3, 4.3.4). 

Наступним етапом досліджень стало визначення механічних 

характеристик зразків, а саме мікротвердості та тріщиностійкості. Результати  
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обрахунків  вказаних вище параметрів представлені в таблиці 4.6. Обрахунки 

проводились за методиками, викладеними в другому розділі. 

 

 Таблиця 4.6. 

Значення твердості та тріщиностійкості зразків серії з надлишком алюмінію. 

№ зразка Н, ГПа К1С, Мпа*м
1/2 

4.3.1 7 7.6 

4.3.1 12 7. 7 

4.3.4 9 7,5 

 

 

Рис. 4.14. Залежність мікротвердості зразків з надлишком Al від температури 

синтезу (зразки № 4.3.1, 4.3.1, 4.3.4). 

 

Тріщиностійкість отриманих зразків перевищує тріщиностійкість як 

дибориду титану, так і оксиду алюмінію. Як видно з  рис. 4.15, 

тріщиностійкість зразків з надлишком алюмінію з підвищенням температури 
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практично не змінюється. Мікротвердість зразків збільшується зі зростанням 

температури, що корелює з підвищенням густини зразків. 

Отже система з надлишком алюмінію може бути перспективною для 

синтезу металокерамічних композитів при низьких температурах. 

 

Рис. 4.15. Залежність тріщиностійкості зразків з надлишком Al від температури 

синтезу (зразки № 4.3.1, 4.3.3, 4.3.4). 

 

Таким чином була здійснена спроба синтезувати металокерамічний 

композит на основі системи ТіВ2 – Al2О3 з вмістом надстехіометричного титану 

або алюмінію. Додавання титану призвело до формування великої кількості 

оксиду титану, що викликало окрихчування матеріалу. Синтез композитів з 

надлишковим алюмінієм дозволив отримати щільний матеріал при температурі 

1700 °С. Значення коефіцієнту тріщиностійкості практично не змінюється зі 

зростанням температури виготовлення. Отже, надлишок алюмінію дозволяє 

отримати високоміцні металокерамічні композити при температурі 1500 °С. 

 

1500 1550 1600 1650 1700
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4.3. Дослідження зразків системи Ti – Al – B2O3 – TiB2, виготовлених 

методом реакційного гарячого пресування 

Зважаючи на наявність рідкої фази в процесі гарячого пресування, для 

запобігання її витіканню під час прикладання тиску застосовується 

двостадійний синтез. Необхідно чекати, поки утвориться певна кількість 

твердої фази, щоб вміст розплавлених компонентів не перевищував 30 – 35% 

[7]. Після цього можна прикладати зовнішній тиск. Така схема синтезу є досить 

незручною і значно ускладнює виготовлення зразків. Окрім того, важко точно 

встановити оптимальний момент прикладання тиску. Тому для вдосконалення 

моделі синтезу було вирішено ввести TiB2 в шихту Ti–Al–B2O3 в якості 

нереагуючої добавки. Це дозволило б прикладати тиск до шихти перед 

підняттям температури і суттєво полегшило б синтез композиційного 

матеріалу. До того ж, диборид титану має кращі механічні характеристики, ніж 

оксид алюмінію, тому збільшення вмісту TiB2 може покращити властивості 

новоствореного  композита.  

Дослідні зразки були отримані методом гарячого пресування суміші 

порошків титану, дибориду титану, алюмінію та оксиду бору з середнім 

розміром зерна 100 мкм на установці з резистивним нагрівом. Склад зразків 

визначався за рівнянням реакції: 

 

Ti + 2Al + B2O3 + хTiB2 → (х+1)TiB2 + Al2O3,                  (4.7) 

 

де х – коефіцієнт, що варіювався згідно кількісного вмісту TiB2 у початковій 

шихті. Дрібнодисперсну суміш порошків розміщували в графітовій трубці між 

пунсонами установки для гарячого пресування, прикладали тиск (20 – 30 МПа) 

і нагрівали із швидкістю 80ºС/хв до температури ізотермічної витримки (1400 – 

1600 ºС). Вміст ТіB2 змінювався від 16 до 66%
мас

. Режими виготовлення та 

густини зразків подані в таблиці 4.7.  
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Таблиця 4.7. 

Параметри виготовлення зразків першої серії та їх густини 

№ 

зразка 

TiB2, 

моль 

TiB2, 

масових 

відсотків 

Тиск, 

МПа 

Час 

ізотермічної 

витримки, 

хв 

Т, 
о
С Теоретична 

густина, 

г/см
3
 

Густина, 

г/см
3
 

Відносна 

густина, 

% 

4.4.1 4 66 20 4 1400 4,37 3,29 75 

4.4.2 3 54 20 4 1400 4,35 3,31 76 

4.4.3 2 44 20 4 1400 4,31 3,51 81 

4.4.4 1,25 33 20 4 1400 4,28 3,53 82 

4.4.5 1 26 20 4 1400 4,26 3,87 91 

4.4.6 0,75 23 20 4 1400 4,24 3,6 85 

4.4.7 0,5 16 20 4 1400 4,22 3,64 86 

 

При виготовленні дослідних зразків з вмістом дибориду титану 16% та 

23% спостерігалось витікання рідкої фази під час прикладання тиску. 

Починаючи з 26% TiB2 об’єму твердої фази стає достатньо для запобігання 

цьому процесу. Слід зазначити, що саме така кількість дибориду титану у 

шихті дозволяє отримати найбільшу відносну густину матеріалу. При 

подальшому збільшенні вмісту TiB2 процес ущільнення ускладнюється і 

значення відносної густини зразків знижується.  

Обрахунки середньої густини продуктів реакції та вихідних компонентів 

показали, що взаємодія між порошками шихти відбувається з яскраво 

вираженим дилатометричним ефектом. Зменшення об’єму при цьому 

становить ~ 30%. Таким чином, навіть при повному зникненні пор після 

прикладання тиску до суміші, подальший перебіг реакції призведе до 

формування нових порожнин.  

З метою усунення поруватості було вирішено підвищити тиск 

пресування порошкової суміші. Однак, після підняття тиску до 30 МПа під час 
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гарячого пресування спостерігалось витікання рідкої фази. Очевидно, для 

такого тиску вміст твердої фази є недостатнім. Тому кількість дибориду 

титану в початковій шихті збільшили до 37%. В таблиці 4.8 вказані параметри 

виготовлення зразків та їх густини. 

 

Таблиця 4.8. 

Режими виготовлення зразків другої серії  

№ 

зразка 

Кінцева 

температура, 

°С 

Час 

ізотермічної 

витримки, 

хв 

Тиск, 

МПа 

Теоретична 

густина, 

г/см
3
 

Густина, 

г/см
3
 

Відносна 

густина, 

% 

4.5.1 1400 8 30 4,29 3,49 81 

4.5.2 1500 8 30 4,29 3,62 84 

4.5.3 1600 8 30 4,29 4,22 98 

4.5.4 1800 8 30 4,29 4,15 97 

4.5.5 1900 8 30 4,29 4,27 99 

 

З результатів, представлених в таблиці 2, видно, що самого лише підняття 

тиску не достатньо для інтенсифікації процесів ущільнення. Підвищення 

температури синтезу до температури в’язко-пружного переходу для Al2О3 

(1600ºС)  та ТіB2 (1900ºС) 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. 

Фазовий склад та структура отриманих матеріалів. Рентгенівський 

фазовий аналіз показав наявність в зразках фаз дибориду титану та оксиду 

алюмінію. Елементний аналіз отриманих шліфів (рис. 4.16, 4.17) підтвердив 
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результати рентгену, але виявив присутність у зразках цирконію, який містився 

в порошку дибориду титану в якості домішки.  

 

 

Рис. 4.16. Розподіл елементів по поверхні зразка 4.4.5. синтезованого при 

температурі 1400 ºС протягом 4 хв. під тиском 20 МПа. 

 

Рис. 4.17. Розподіл елементів по поверхні зразка, синтезованого при 

температурі 1900 ºС протягом 8 хв. під тиском 30 МПа (вміст TiB2 37%). 
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Результати дослідження методом 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. 4.18 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. 4. 18.  Фрактограма зразка, синтезованого при температурі 1400 ºС 

протягом 4 хв. під тиском 20 МПа. 

 

Підвищення параметрів синтезу (температури, тиску та тривалості 

ізотермічної витримки) призвело до деякого зростання розмірів синтезованих 

зерен – від кількох до 10-20 мкм для Al2О3 і від кількох до десятків мікрометрів 

для ТіВ2 (рис. 4.19). Так як ТіВ2 і утворювався під час реакції, і був присутній у 
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початковій шихті, то відбулось наростання дрібних зерен навколо початкових 

крупних включень ТіВ2. 

 

Рис. 4.19. Фрактограма зразка, синтезованого при температурі 1400 ºС протягом 

4 хв. під тиском 20 МПа. 

 

Мікротвердість зразка з найбільшою густиною, синтезованого під тиском 

20 МПа, становить 10 ГПа. Відносно невисоке значення цієї механічної 

характеристики пояснюється поруватістю матеріалу. 

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 – 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 композита. 
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4.4. Вивчення впливу швидкості нагрівання на мікромеханічні 

характеристики синтезованих тугоплавких матеріалів 

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. 

Дослідні зразки були виготовлені методом гарячого пресування титану, 

бору та алюмінію під тиском 20 МПа при температурі 1700 ºС. Час 

ізотермічної витримки складав 8 хвилин. Співвідношення титану та бору в 

шихті було обрано, виходячи з рівняння реакції Ti+2B→TiB2 і складало в 

масових відсотках 70,5% Ті – 29,5% В. До вказаної суміші було додано 20% 

алюмінію з метою інтенсифікації ущільнення та прискорення взаємодії між 

титаном та бором.  

Швидкість нагрівання в інтервалі температур від 900 ºС до 1700 ºС 

змінювалась в межах 100 ºС/хв. – 300 ºС/хв. Температура шихти під час 

гарячого пресування контролювалась за допомогою пірометра. 

Попередні дослідження кінетики ущільнення шихти в процесі гарячого 

пресування показали, що якісні компактні зразки за даного тиску можуть бути 

створені лише при температурі ізотермічної витримки близько 1700 ºС. Це 

означає, що екзотермічна реакція утворення дибориду титану протікає в 

процесі нагрівання порошкової суміші. Швидкість нагрівання буде впливати 

на швидкість протікання реакції, швидкість тепловиділення, температуру 

зразка. 

Слід враховувати той факт, що всередині шихти температура буде 

розподілена нерівномірно, що пов’язано із виділенням тепла внаслідок 

протікання реакції в місцях контакту зерен титану та бору. Ступінь цієї 

нерівномірності, яка також залежить від швидкості нагрівання, буде, в свою 

чергу, впливати на формування структури матеріалу. 
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Таким чином на цьому етапі роботи було проведено дослідження впливу 

швидкості нагрівання на мікротвердість та густину синтезованого матеріалу. 

На рисунках 4.20 – 4.22 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.  

 

 

 

Рис. 4.20. Температурний режим виготовлення зразку 4.6.1. Швидкість 

нагрівання 300 ºС/хв. 
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Рис. 4.21. Температурний режим виготовлення зразку 4.6.2. Швидкість 

нагрівання 150 ºС/хв. 

 

Рис. 4.22. Температурний режим виготовлення зразку 4.6.3. Швидкість 

нагрівання 100 ºС/хв. 
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Аналіз термограм для різних швидкостей нагрівання (рис. 4.20 – 4.22) 

показує, що найбільш інтенсивно реакція протікає при найвищій швидкості 

нагрівання (300 ºС/хв, рис. 4.20). Наслідком підвищення швидкості 

формування дибориду титану може бути зменшення розміру зерна, 

спричинене схильністю системи до утворення великої кількості зародків з 

причини обмеження часу для дифузійного переносу атомів. З іншого боку, 

малий час реакції негативно позначиться на процесі консолідації суміші під 

час фазоутворення, що може призвести до низької відносної густини 

синтезованого матеріалу. 

Немонотонний характер зміни мікротвердості зразків в залежності від 

швидкості нагрівання (відповідні дані наведено в таблиці 4.9) може вказувати 

на конкуруючий вплив підвищення густини матеріалу з одного боку та 

укрупнення зерен з іншого на механічні характеристики синтезованих 

матеріалів. 

 

Таблиця 4.9. 

Значення густини та мікротвердості синтезованих зразків 

№ зразка Швидкість нагрівання, ºС/хв Hv, ГПа ρ, г/см
3
 

4.6.1 300 15 ± 2    4.0 ± 0.1 
 

4.6.2 150 22 ± 3   4.1 ± 0.1 
 

4.6.3 100 18,4 ± 1,4   4.4 ± 0.1
 

 

 

4.5. Дослідження зразків системи Ti – B – Al, виготовлених методом 

реакційного гарячого пресування 

В розділі 3 було показано, що нагрівання суміші порошків титану та 

бору в молярному співвідношенні 1:2 до температури понад 1200 ºС 

приводить до формування фази TiB2 внаслідок взаємодії титану з бором за 

умовним рівнянням реакції: 
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Ti + 2B → TiB2                                            (4.8) 

 

Крім того, згідно [6] алюміній інтенсифікує протікання реакції між 

титаном і бором; в результаті утворення TiB2 починається при більш низькій 

температурі і завершується набагато швидше. 

Створення безкисневої кераміки  на базі системи Ti – B – Al дозволить 

збільшити вміст TiB2 в синтезованому композиційному матеріалі, порівняно з 

попередньою системою. 

Для приготування шихти змішували порошки титану та бору (50 мкм) і 

додавали 20% алюмінію від маси суміші. В результаті співвідношення 

компонентів шихти було наступним: Ti(59%) – B(24%) – Al(17%). 

Експериментальні зразки були отримані шляхом гарячого пресування 

отриманих порошків на установці з резистивним нагріванням без захисної 

атмосфери при температурах 1600 – 1800 ºС і часах ізотермічної витримки від 2 

до 16 хвилин під тиском 20 МПа (табл. 4.10). Швидкість нагрівання при 

температурах понад 1000 ºС складала 80 ºС/хв.  

Спираючись на результати [111, 6], була виготовлена серія компактних 

зразків при різних температурах ізотермічної витримки (№№1 – 4, див. табл. 

4.10). Теоретично розрахована густина композиційного матеріалу 83% TiB2 – 

17% Al [111] становить 4 г/см
3
. Експериментальні значення густин, а також 

температурна і часова залежність зазначені в таблиці 4.10 і на рисунках 4.23, 

4.24. 

При невеликих часах ізотермічної витримки (рис. 4.20) кількість пор 

складає близько 15%. Із збільшенням часу витримки при температурі 1700 ºС 

густина матеріалу зростає і досягає максимального значення при витримці 16 

хвилин. Температурна залежність ущільнення характеризується монотонним 

зростанням густини з підвищенням температури синтезу матеріалу. Як видно з 

рис. 4.23, 4.24, густина синтезованого матеріалу перевищує теоретично 

розраховану для композиту TiB2 –Al [111]. 
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Таблиця 4.10 

Умови синтезу і характеристики зразків.  

№ зразка 
Тиск, 

МПа 
t, хв. 

Температура, 

ºС 

ρ, 

г/см
3
 

Нv, 

ГПа 

К1С, 

МПа·м
1/2 

4.7.1 20 2 1700 3,6 8 6,1 

4.7.2 20 4 1700 3,7 17 7,7 

4.7.3 20 8 1700 4,1 23 7,8 

4.7.4 20 16 1700 4,2 17 9,0 

4.7.5 20 4 1600 3,2 16 7,6 

4.7.6 20 4 1800 4,2 19 9,2 

 

0 4 8 12 16

3,6

3,8

4,0

4,2

 

 


, 

г/
см

3
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Рис. 4.23. Залежність густини зразків від часу ізотермічної витримки. 

Температура синтезу 1700 ºС. Пунктирна лінія відповідає густині композита 

TiB2 –Al [111]. 
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Рис. 4.24. Залежність густини зразків від температури синтезу. Час ізотермічної 

витримки 4 хв. Пунктирна лінія відповідає густині композита TiB2 –Al [111]. 

 

Мікротвердість та тріщиностійкість синтезованих зразків (рис. 4.25, 4.26) 

корелюють зі значеннями густини (рис. 4.23, 4.24) для всіх матеріалів, окрім 

синтезованого при 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 приводять 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. 4.24), дає 

можливість зменшити рекристалізацію і отримати оптимальні властивості 

композита. 
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Рис. 4.25. Залежність мікротвердості та тріщиностійкості зразків від 

ізотермічної витримки. Температура синтезу 1700 ºС. 
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Рис. 4.26. Залежність мікротвердості та тріщиностійкості зразків від 

температури синтезу. Час ізотермічної витримки 4 хв. 
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Слід зазначити, що тріщиностійкість отриманих матеріалів досягає 

9,2 МПа·м
1/2

 (рис. 4.25, 4.26), що на 50% перевищує тріщиностійкість дибориду 

титану [82]. Таке підвищення даної механічної характеристики може бути 

пов’язане [112] з наявністю в дибориді титану деякої частки атомів алюмінію, 

котрі здатні привнести в матеріал певну частку вільних електронів. Ці 

електрони сприяють протіканню мікропластичних деформацій, що, в свою 

чергу, призведе і до деякого зниження мікротвердості, яке дійсно 

спостерігається експериментально. 

Фазовий склад і структура. Рентгенівський фазовий аналіз синтезованих 

матеріалів (рис. 4.27) фіксує наявність дибориду титану (понад 80%), а також 

незначної кількості TiC, TiN (присутній у вигляді домішки у вихідному 

порошку титану) і Ti6O. Характерно, що фаз, які містять атоми алюмінію, на 

рентгенограмах зразків помічено не було. 
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 Рис. 4.27. Рентгенограма зразка, синтезованого при температурі 1700 ºС під 

тиском 20 МПа упродовж 8 хв. 

 

Для отримання більш чіткої картини було проведено елементний аналіз 

отриманих шліфів. На рисунку 4.28, де вказані розподіли  атомів, видно, що 

атоми алюмінію розподілені по всій поверхні зразка, утворюючи ділянки 
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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. 4.28. Розподіл елементів в структурі зразка, синтезованого при температурі 

1700 ºС під тиском 20 МПа упродовж 8 хв. 
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В подальшому було проведено електронно-мікроскопічні дослідження 

структури зразків. Як видно з рис. 4.29, структура матеріалу складається з 

дрібнодисперсних (порядку 1мкм) зерен TiB2 та містить незначну кількість 

крупніших (до 5мкм) включень. На зображенні, отриманому у фазовому 

контрасті (рис. 4.29, верхнє зображення), видно, що великі зерна розміром 

близько 10 мкм належать іншій фазі. Зважаючи на розподіл алюмінію та кисню  

в структурі матеріалу (див. рис. 4.28), можна  припустити, що цією фазою є 

Al2O3. 

 

 

 

Рис. 4.29. Структура зламу зразка, синтезованого при температурі 1700 ºС 

впродовж 2-х хвилин. 
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Залежність середнього розміру зерна від температури виготовлення 

зразка проілюстрована на рис. 4.30. Як бачимо, при температурі 1600 ºС 

структура матеріалу складається в основному з дрібних зерен порядку 1 – 2 мкм 

і невеликої кількості крупніших зерен до 5 мкм.  

 

 

 

Рис. 4.30. Структура зразків, синтезованих протягом 4-х хвилин при 

температурах: а)1600 ºС, б) 1700 ºС, в)1800 ºС. 

 



106 

 

З підвищенням температури мінімальний розмір зерен становить 2 – 

3 мкм і зростає частка великих зерен, які досягають 6 – 8 мкм.  

На розмір зерен також впливає і тривалість процесу синтезу. Як видно з 

рис. 4.31, зі збільшенням часу ізотермічної витримки спостерігається зростання 

розміру зерен від 2 – 3 до 10 мкм. Цим пояснюється зниження мікротвердості 

матеріалу при тривалості ізотермічної витримки 16 хвилин (див. рис. 4.25).  

 

     

     

Рис. 4.31. Залежність розміру зерен від тривалості ізотермічної витримки при 

температурі 1700ºС: 1) 2 хв., 2) 4 хв., 3) 8 хв., 4) 16 хв. 

 

Порівнюючи структуру зразків, представлених на рис. 4.30(в) і 4.31(4), ми 

можемо зробити висновок, що підвищення температури до 1800ºС (рис. 4.30(в) 

дозволяє скоротити час ізотермічної витримки до 4 хвилин, завдяки чому 

середній розмір зерен залишається на рівні 3 мкм. Таким чином, підвищення 

температури прискорює ущільнення сильніше, ніж рекристалізацію.  

Дослідження кінетики утворення тугоплавких фаз в системі Ti – Al – 
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B2О3, представлені в [6], вказують на те, що формування дибориду титану в 

присутності алюмінію 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. 

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 (див. табл. 4.6), 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 4г/см
3
. 

 

Висновки до розділу 4 

1. При нагріванні суміші порошків титану та бору в молярному 

співвідношенні 1:2 до температури 1200 ºС починається утворення 

дибориду титану за умовним рівнянням реакції Ti+2B→TiB2. Додавання 

до вказаної суміші 20% алюмінію суттєво інтенсифікує взаємодію між 

титаном і бором, дозволяючи провести реакцію на 90% при температурі 

1300 ºС протягом 1 хвилини. 

2. Формування дибориду титану в присутності алюмінію під час гарячого 

пресування шихти під тиском 20 МПа в інтервалі температур 1600 – 

1800 ºС дозволяє отримати компактні матеріали на основі дибориду 
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титану з розміром зерна порядку 1 мкм протягом 4 – 16 хвилин без 

попереднього розмелу порошків. Мікротвердість синтезованих матеріалів 

досягає 24 ГПа, а тріщиностійкість – 9,2 МПа·м
1/2

. 

3. Формування дрібнодисперсної структури з досить крупних зерен шихти 

стало можливим завдяки синтезу кінцевих фаз в процесі гарячого 

пресування зразка. Завдяки цьому відпадає необхідність в попередньому 

подрібненні порошків, а наявність проміжної рідкої фази робить 

непотрібним тривале перемішування компонентів шихти. 
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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, 

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. 



110 

 

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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