2
АНОТАЦІЯ
Кайдаш О. М. Наукові основи формування структури і властивостей при
спіканні з субмікронних тугоплавких карбідів і нітридів високотехнологічної
кераміки для машинобудівної промисловості – Рукопис.
Дисертації на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук за
спеціальністю 05.02.01 – Матеріалознавство – Інститут надтвердих матеріалів
ім. В. М. Бакуля НАН України, 2018.
Захист відбудеться на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.230.01 в
Інституті надтвердих матеріалів ім. В. М. Бакуля НАН України за адресою:
вул. Автозаводська, 2, м. Київ, 04074.
У

дисертації

вирішено

науково–технічну

проблему

створення

високотехнологічної кераміки з покращеними фізико–механічними, фізико–
хімічними
структурних

та

функціональними
механізмів

характеристиками

спікання

тугоплавких

шляхом

карбідів

встановлення
і

нітридів

з

гетеродесмічними міжатомними зв’язками, закономірностей формування їх
мікроструктури та направленого керування властивостями композитів. Проблема
розв’язана

шляхом

використання

нано–

та

субмікронних

порошкових

композицій, зміни їх фазового складу, визначення закономірностей вільного
спікання та реакційного спікання під тиском.
Захищаються результати досліджень структурних механізмів формування
матеріалів з нанопорошків TiN, TiС в умовах вільного спікання, радикального
впливу кисню на процеси ущільнення і рекристалізації. Показано, що розвиток
зернової структури відбувається в твердій фазі за три стадії: формування
безпористих агрегатів нанодисперсних частинок  монокристалізація агрегатів
 збиральна рекристалізація. Особливістю спікання нанодисперсних систем є те,
що центрами зростання зерен стають не вихідні нанодисперсні частинки, а
монокристальні утворення (розміром ~ 0,15 мкм) на їх основі. Доведено, що
протікання збиральної рекристалізації не залежить від кристалічної структури
тугоплавких сполук. Показано, що присутність домішок кисню і існування
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вакансій в підґратці титану активує дифузійну коалесценцію (хемокоалесценцію),
яка сприяє швидкій монокристалізації агрегатів.
Методом

наноіндентування

вивчено

пружнопластичний

перехід

у

полікристалічному TiN, виміряна твердість та модуль пружності. Вперше на
наномасштабному рівні визначено границю плинності TiN, яка складає 14,5 ГПа.
Розроблено наукові принципи оптимізації структури самоармованих Si3N4–
матеріалів з нанодисперсних порошкових композицій Si3N4–Y2O3–Al2O3–(ZrO2),
що дозволило отримати щільну кераміку з in situ утвореною самоармованою
структурою, з зерном субмікронного розміру 0,4 мкм–0,7 мкм, низьким вмістом
склофази

≈ (5÷7)%,

трансформаційним

зміцненням

внаслідок

фазового

перетворення в ZrO2, твердістю за Кнупом HKN 15,9 ГПа÷17,6 ГПа, одночасним
зростанням границі міцності під час згинання до 860 МПа÷1060 МПа, і
тріщиностійкості KIс до 6,1 МПам1/2÷8,5 МПам1/2. Застосування попередньої
газотермічної обробки нанопорошків забезпечило зменшення вдвічі розміру
зерна та підвищило до 70% вміст анізометричних зерен з високим фактором
форми, що визначило зменшення розсіювання і підвищення рівня міцності Rbm на
10% до 1060 МПа, а KIс – на 30% до 8,5 МПам1/2. Розроблена технологія
виготовлення методом вільного спікання перспективних конструкційних Si3N4–
матеріалів з нанодисперсних порошкових композицій з високою відтворюваністю
властивостей. Виготовлено зносостійку технологічну оснастку складної форми
для деформуючого інструменту (фільєри, волоки для протягання дроту), яка
випробувана на заводі «Укркабель».
Досліджено

кінетику

високотемпературного

окиснення

на

повітрі

кераміки, отриманої з нанодисперсних порошків складу Si 3N4–2% Al2O3–
5% Y2O3–(010)% ZrO2. Швидкість окислення у Si3N4–кераміці з вмістом
5% ZrO2 контролюється дифузією кисню через безперервний шар кристобаліту
(β–SiO2), що утворюється на поверхні розділу окалина – кераміка. Додатковий
дифузійний бар'єр формується завдяки появі прошарку, збагаченого Si2ON2.
Визначено теплопровідність нітридокремнієвої кераміки та вивчено вплив
структурних факторів (щільності, розміру зерна, наявності міжзернової
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оксидної фази) на величину теплопровідності. Показано, що найзначнішу роль
грає присутність кисню та вміст домішки алюмінію.
При нанодеформуванні карбіду бору вперше спостерігалося явище різкого
пружнопластичного переходу (pop–in), пов’язане з гомогенним зародженням
дислокацій. Вперше експериментально оцінена теоретична міцність на зсув ≈
23 ГПа (G/9), та визначена гранична (ідеальна) твердість карбіду бору ≈ 50 ГПа.
Встановлено, що під час реакційного спікання під тиском у B4C–(VC–
TiН2), B4C–(TiB2–TiН2) утворення та розклад твердих розчинів Ti–(V)–B–С(–О)
забезпечує дисперсійне зміцнення за рахунок формування in situ твердих
розчинів диборидів TiВ2–TiB2–вторин. та VB2–TiB2 та обумовлює зростання KIс
до 60% і Rbm до 40%. Встановлені закономірності аероабразивного зношування
матеріалів B4C–TiB2 за різних кутів атаки абразивних частинок. Переважаючим
механізмом руйнування за малих кутів атаки є стирання, а за великих кутів атаки
– крихке руйнування за рахунок видалення зерен В4С. Працездатність отриманих
гетеромодульних

матеріалів

підтверджена

актом

дослідно–промислового

випробування сопел для аероструминної обробки на ДП «Завод 410 ЦА».
Розроблено

метод

експрес–оцінки

стійкості

СМС–матеріалів

до

гідроабразивного зношування у пульпі з води та піску. Встановлено, що найвищу
корозійну стійкість має композиційний ГП матеріал В4С–10% TiВ2, який поєднує
високу твердість HKN 22,4 ГПа з підвищеною KIс 5,3 МПа·м1/2.
Вивчено корозійну стійкість кераміки в агресивному середовищі 5%
соляної кислоти в залежності від складу кераміки В4С–VС. Показано, що CMC–
композити складу В4С–(2,5÷5)% VС мають найвищу корозійну стійкість.
Виготовлені керамічні торцеві ущільнення для відцентрових насосів, які
пройшли дослідно–промислове випробування на ТзОВ МНВЦ «Епсілон ЛДТ».
Розроблено комп’ютерну модель структури гетеромодульних композитів
В4С–МеB2 (програма OOF2, програмне середовище Python) та проведено
порівняльний аналіз зростання тріщини, що дозволяє визначити енергетичні
витрати на зростання тріщини, провести оцінку тріщиностійкості матеріалу, що
проектується, та оптимізувати його структуру.
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Вперше проведена теоретична та експериментальна оцінка діелектричної
проникності вільноспечених AlN–Mo–матеріалів на частотах 3,2 ГГц–10,0 ГГц.
Оптимізовано структурні параметри композиційного матеріалу з діелектричною
матрицею

і

металічними

включеннями

для

досягнення

максимальної

діелектричної проникності композиту ε за умови відсутності макроскопічної
електропровідності. Побудована гранична перколяційна лінія та визначена
максимальна діелектрична проникність ε/εд = 2,8 при оптимальному значенні
фактора форми Θ = 3,9 та об’ємному вмісті провідної фази 17,5% Мо.
Для

підвищення

функціональних

характеристик

визначено

вплив

структурних характеристик вільноспечених композитів AlN–Y2O3–нано(SiC–C)
на твердість, явища переносу, питомий електричний опір в інтервалі Т 290 К–
500 К і поглинання електромагнітної енергії у мікрохвильовому діапазоні.
Для двофазного композиту запропоновано оцінку величини поглинання L
згідно співвідношення: L ≈ c × ε × tgδ / ρ, з урахуванням концентрації поглинаючої
фази с, діелектричної проникності , тангенса кута діелектричних втрат tgδ і
питомомого електричного опору ρ, що дає можливість порівняти між собою
різні матеріали поглиначів для використання їх в НВЧ–приладах.
Діелектрична і високотеплопровідна нітридна кераміка використана для
ізоляції та відводу тепла в конструкції потужних транзисторів в якості
проміжного власного радіатора, який знаходиться під високим потенціалом; з
неї розроблено термоелектричні перетворювачі напруги у термоелектрорушійну
силу на рівні 10 мкВ у діапазоні частот від нуля до 30 МГц при вхідних
номінальних напругах до 32 В та еталон напруги змінного струму (еталон
Вольта). Ефективність матеріалів підтверджена актом використання у НДІ
автоматизації експериментальних досліджень НТТУ «КПІ» ім. І. Сікорського.
Ключові слова: нітрид титану, нітрид кремнію, карбід бору, нітрид
алюмінію, високотехнологічна кераміка, вільне спікання, реакційне спікання під
тиском, мікроструктура, тріщиностійкість, корозійна стійкість, абразивна
стійкість, поглинання
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ANNOTATION
Kaidash O.M. Scientific fundamentals of formation of structure and properties
during sintering from submicron refractory carbides and nitrides of advanced ceramics
for the machine–building industry – Manuscript.
Thesis for Doctor of Science (Engineering) degree in the 05.02.01 Specialty –
Materials Science – V. M. Bakul Institute for Superhard Materials of the National
Academy of Sciences of Ukraine, Kyiv, 2018.
The thesis is devoted to the solution of the scientific and technical problem of
the creation of advanced ceramics based on refractory carbides and nitrides with
increased mechanical, chemical and functional characteristics, able to operate in
conditions of rigid abrasion wear, corrosive media, increased thermal and mechanical
loads in products and equipment for various branches of mechanical engineering. The
problem was solved by establishing the laws of pressureless sintering, reactive
sintering under pressure, the features of microstructure formation from submicron
compounds with heterodesmic interatomic bonds and control of structure–sensitive
properties.
The scientific positions and research results of structural mechanisms of
formation of materials from nanodispersed TiN, TiС, radical influence of oxygen on
consolidation and recrystallization processes are offered. The scientific principles of
the optimization of the structure of pressureless sintered self–reinforced Si3N4–
ceramics made from nanocomposites have been developed, which made it possible to
produce the dense ceramics with a high content of new formed anisometric grains with
a high aspect ratio, simultaneous growth of strength to 1000 MPa and fracture
toughness to 8 MPa∙m1/2.
The mechanism of air oxidation of materials Si3N4–Al2O3–Y2O3–ZrO2–system
has been proposed. It has been established that oxidation rate is controlled by diffusion
of oxygen through a continuous layer of cristobalite (β–SiO2), which is formed on the
surface of the interface of scale–ceramics. An additional diffusion barrier is generated
due to the appearance on the surface of cristobalite layer enriched of oxinitrid Si2ON2.
For the first time for boron carbide, an experimental estimate of the theoretical
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shear strength is made, which is 23 GPa and a limiting (ideal) hardness of 51 GPa is
determined. It is shown that the formation in situ of a solid solution of diborides in B4C
composite has a significant potential for improving of the strength characteristics. The
regularities of abrasive wear of B4C–TiB2–materials at different impinging angles of
abrasive particles were established. The dominate mechanism of destruction at small
impinging angles is erasure, and for the big impact angles – fragile destruction due to
the removal of grains of B4C.
For the first time a computer model was developed and a comparative analysis
of the growth of cracks in brittle heteromodule B4C–MeB2 materials was carried out,
which makes it possible to evaluate the fracture toughness of the material and optimize
its structure. A method of express–evaluation of resistance to hydro–abrasive wear of
CMC–materials has been developed by studying the corrosion resistance of В4С–
10%TiВ2 composite. Corrosion resistance of В4С–VС–ceramics was investigated
depending on the composition in an aggressive environment of 5% HCl. Abrasive and
corrosion–proof sealing seals, sand blasting nozzles, wear–resistant tools for deforming
tools from developed heteromodulous composites have been successfully tested.
The structurе of the AlN–Mo composite material for the electronic industry with
a dielectric matrix and an electrically conductive phase are optimized for the first time.
The maximum attainable permittivity ε/εd = 2.8 is determined with the optimum value
of the aspect ratio 3.9 and the volume content of conductive spheroidal particles
17.5%. The increase in the functional properties of composites – high absorption,
dielectric and thermophysical properties – ensured the use of the produced materials
for isolation and heat sink in the design of high–power transistors, the Volta standard,
thermoelectric voltage converters, etc. This makes it possible to propose theirs to
further widespread introduction in electronic devices of new generation.
Keywords: titanium nitride, silicon nitride, boron carbide, aluminum nitride,
advanced ceramics, pressureless sintering, reaction sintering under pressure,
microstructure,
attenuation

fracture

resistance,

corrosion

resistance,

abrasive

resistance,
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СКОРОЧЕННЯ ТА УМОВНІ ПОЗНАКИ
ВС
ГП
П
ПП
Т
РС

–
–
–
–
–
–

вільне спікання
гаряче пресування
пористість
питома поверхня порошку, м2/гр
температура спікання, °С
рідкофазне спікання – синон. рідиннофазове спікання –
спікання у присутності рідкої фази
СВС
– самопоширюючийся високотемпературний синтез
Cклад, %
– склад матеріалу у відсотках (за масою). В інших
випадках у тексті вказується % (за об'ємом) чи %
(атомн.)
СКД
– середній контактний тиск
Наноматеріали – матеріали з розміром елементів структури < 100 нм
НВЧ
– надвисокочастотний (діапазон)
НІ
– наноіндентування
ТФП
– тугоплавкі фази проникнення
МРСА
– мікрорентгеноспектральний аналіз
AFM
– (atomic–force microscope) – атомно–силовий мікроскоп
Ɵ
– фактор форми частинок: l/d, l – довжина, d – ширина
зерна
λ
– теплопровідність, Вт/(м∙К)
ε
– діелектрична проникність
tgδ
– тангенс кута діелектричних втрат
SEM
– cкануюча (растрова) електронна мікроскопія, РЕМ
ТEM
– просвічуюча електронна мікроскопія, ПЕМ
SPS
– (spark plasma sintering) – технологія іскро–плазмового
спікання, синон. FAST (field assisted sintering technique)
або PECS (pulsed electric current sintering)
Р
– тиск гарячого пресування
HV
– твердість за Віккерсом, ГПа
HKN
– твердість за Кнупом, ГПа
KIс
– тріщиностійкість або в’язкість руйнування
Rbm
– границя міцності під час згинання, МПа
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ВСТУП
Актуальність теми. Керамічні матеріали мають низьку густину і
відзначаються високою твердістю, підвищеною корозійною стійкістю, хімічною
інертністю

та

виготовляються

з

доступної,

недорогої

сировини.

Високотехнологічну кераміку виробляють з тугоплавких сполук, які є основою
для різального, деформуючого інструменту, деталей газотурбінних двигунів,
легких підшипників, обладнання для харчової та фармацевтичної промисловості,
ендопротезів, підкладок високоенергетичних пристроїв, бронепластин для
індивідуального захисту або захисту транспортних засобів, торцевих ущільнень
різних типів насосів для нафтохімічної, газової та хімічної промисловості,
деталей клапанів і запірно–регулюючої арматури тощо. Для цього класу
матеріалів специфічною особливістю є висока твердість і границя плинності в
широких інтервалах температур. У той же час безкиснева кераміка належить до
крихких матеріалів, тобто її використання стримує низька в’язкість руйнування,
недостатня міцність, мала пластичність, погана здатність до спікання. Тому
основна вимога в практиці створення сучасних керамічних матеріалів – це
підвищення тріщиностійкості при збереженні рівня міцності з одночасним
забезпеченням зростання функціональних чи експлуатаційних характеристик.
У багатьох областях техніки в процесі створення нових конструкцій або їх
технологічного удосконалення розробники часто стикаються з досягнутими
межами властивостей матеріалів. До раніше відомих матеріалів пред'являються
нові вимоги: по легкості, стійкості до корозії, міцності, тріщиностійкості, високій
жорсткості, довговічності. Для їх одержання вивчають процеси спікання
тугоплавких сполук та формування їх структури у дослідних центрах при
провідних фірмах США, Швеції, Японії, Республіки Корея, Китаю, Індії, в
академічних і галузевих інститутах Росії, Грузії, Білорусі тощо. В Україні
поглиблені дослідження проводять у Інституті проблем матеріалознавства
ім. І. М. Францевича, Інституті надтвердих матеріалів ім. В. М. Бакуля, НТУУ
КПІ ім. Ігоря Сікорського. За останні десятиліття досягнуто прогресу у
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підвищенні міцності кераміки за рахунок використання нанодисперсних систем
та нових технологій консолідації.
Незважаючи на значний обсяг проведених досліджень, проблема створення
щільних керамічних матеріалів з підвищеними характеристиками міцності,
працездатних в умовах жорсткого абразивного зношування, агресивних
корозійних

середовищ,

підвищених

температур

все

ще

залищається

невирішеною.
Актуальними є дослідження еволюції зернової структури при вільному
спіканні нітридів і карбідів з гетеродесмічними міжатомними зв’язками, в тому
числі для сполук з переважно ковалентним типом зв’язку, для створення
матеріалів

з

високим

рівнем

фізико–механічних

та

функціональних

властивостей. Надзвичайно актуальним є вивчення особливостей реакційного
гарячого

пресування

у

поєднанні

з

прогнозною

оцінкою

механічних

характеристик та аналізом корозійної, аероабразивної, гідроабразивної стійкості
композитів, що забезпечує створення гетеромодульних СМС–матеріалів зі
значним

підвищенням

міцності

і

тріщиностійкості

та

покращенням

експлуатаційних властивостей, важливих для розвитку машинобудування.
Важливе практичне значення має підвищення економічної ефективності
виробництва за рахунок виключення високого тиску з процесу виготовлення
кераміки та зниження вартості обробки виробів внаслідок використання
заготовок складної форми. Значний інтерес для забезпечення стабільної і стійкої
роботи, подальшого удосконалення конструкції та зростання параметрів
електровакуумних НВЧ–приладів представляють нові матеріали, які надійно
працюватимуть в умовах підвищених теплових і механічних навантажень у
вакуумі та матимуть покращені енергетичні характеристики при одночасному
зменшенні їх маси і габаритів. Вся вищезазначена високотехнологічна кераміка
має велике народно–господарське значення.
Актуальною

науково–технічною

проблемою

є

створення

високотехнологічної кераміки з покращеними фізико–механічними, фізико–
хімічними

та

функціональними

характеристиками

шляхом

вивчення
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особливостей спікання тугоплавких карбідів і нітридів з гетеродесмічними1
міжатомними зв’язками, закономірностей формування їх мікроструктури та
керування структурно–чутливими властивостями композитів. Розв’язання цієї
проблеми шляхом використання нано– та субмікронних вихідних порошків,
прискіпливого встановлення закономірностей вільного спікання в різних
термодинамічних умовах та реакційного спікання під тиском гетеромодульних
композиційних матеріалів, здатних працювати в умовах жорсткого абразивного
зношування, агресивних корозійних середовищ, підвищених теплових і
механічних навантажень, дозволить підвищити ефективність використання
виробів та оснастки у різних галузях машинобудування.
Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертація
відповідає основним науковим напрямкам роботи Інституту надтвердих
матеріалів ім. В. М. Бакуля

НАН

України

і

є узагальненням наукових

результатів, отриманих при виконанні планових, держбюджетних і цільових тем
і міжнародних грантів та проектів, у яких автор була виконавцем та
відповідальним виконавцем: державні бюджетні теми № державної реєстрації
0195U002550

«Дослідження

закономірностей

високотемпературного

деформування матеріалів на основі нітриду кремнію та розробка лазерних
методів модифікації поверхні», № ДР 0195U026450 «Разработка физико–
химических

основ

получения

тугоплавких

материалов

в

процессе

сверхскоростного синтеза и уплотнения», № ДР 0107U002662 «Дослідження
особливостей процесів спікання легованих нітридів алюмінію, кремнію, а також
карбідів

кремнію,

бору

з

метою

модифікації

механічних,

тепло–

та

електрофізичних властивостей матеріалів на їх основі», № ДР 0112U002163
«Дослідження процесів спікання матеріалів на основі карбіду бору, нітриду
алюмінію з добавками тугоплавких сполук V, Ti, Mo, Si та оптимізація структури
і фізико–механічних властивостей», № ДР 0117U000389 «Розробка жаростійких і

Гетеродесмічними (від грецьк. гетеро – різні і демос – зв’язок) називаються
структури, в яких атоми в кристалі зв’язані різними типами хімічного зв’язку.
1
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жароміцних керамічних композитних конструкційних матеріалів з малою
питомою вагою та плівкових гетероструктур для роботи в екстремальних
умовах», № ДР 019U036730 Тантал 1/3 «Розробка високоміцних керамічних і
композиційних матеріалів», міжнародний проект УНТЦ № 476 «Розробка
високоміцної кераміки для деформуючого інструменту», контракт 3698
«Титан–II» (проект Т–II/5) «Разработка высокопрочных керамических и
алмазосодержащих композиционных материалов».
Мета і завдання дослідження. Мета роботи полягає у комплексному
дослідженні та розробці наукових принципів формування структури і
властивостей високотехнологічної кераміки з нанодисперсних і субмікронних
порошкових композицій тугоплавких карбідів і нітридів при вільному спіканні та
реакційному гарячому пресуванні для створення композиційних матеріалів з
поліпшеними фізико–механічними, фізико–хімічними та функціональними
характеристиками.
Відповідно до поставленої мети необхідно було вирішити такі завдання:
– вивчити структурні механізми вільного спікання матеріалів з
нанодисперсних порошків тугоплавких карбідів та нітридів як базові дані для
створення нових керамічних матеріалів з регульованою мікроструктурою та
властивостями;
– встановити закономірності рідкофазного вільного спікання сполук з
переважно ковалентним типом хімічного зв'язку, визначити особливості
формування структури матеріалів з нанодисперсних Si3N4–композицій і
обґрунтувати

можливість

підвищення

рівня

і

зменшення

розсіювання

властивостей за рахунок застосування спеціальних технологічних підходів;
вивчити вплив структурних факторів на процес окиснення на повітрі та
теплопровідність нітридокремнієвих композитів;
– дослідити закономірності реакційного спікання під тиском, розвиток
структури і рівень властивостей B4C–матеріалів та визначити вплив утворення in
situ високомодульних фаз диборидів або їх твердих розчинів на зростання
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характеристик тріщиностійкості, міцності, абразивне зношування та корозійну
стійкість;
– узагальнити результати досліджень по оцінці діелектричної проникності
AlN–матеріалів у НВЧ–діапазоні та оптимізувати параметри структури;
визначити

вплив

мікроструктури

композитів

AlN–Y2O3–нано(SiC–C)

на

діелектричні властивості, явища переносу (теплопровідність, електропровідність)
і поглинання електромагнітної енергії; для порівняння двофазних композитів
оцінити величину поглинання в залежності від структурних та діелектричних
характеристик матеріалів.
Об’єкт дослідження – вільне спікання тугоплавких карбідів і нітридів з
міжатомними зв’язками різної природи, реакційне гаряче пресування, механізми
формування структури та властивостей високотехнологічної кераміки.
Предмет дослідження – формування структури кераміки на основі
субмікронних тугоплавких сполук (металоподібних TiN, ТiC, переважно
ковалентних Si3N4, В4С, іонно–ковалентного AlN), одержаної вільним спіканням
та реакційним гарячим пресуванням, в залежності від складу та технологічних
особливостей процесу спікання; фізико–механічні (тріщиностійкість, міцність,
твердість), фізико–хімічні (окиснення, корозійна стійкість) характеристики
кераміки, функціональні (явища переносу і поглинання електромагнітної енергії)
та експлуатаційні властивості (абразивна стійкість, електропровідність за
підвищеної температури).
Методи

дослідження:

оптична

та

скануюча

растрова

електронна

мікроскопія з мікроаналізом, просвічуюча електронна мікроскопія, субмікронна
раманівська спектроскопія, диференційний термічний аналіз, термогравіметрія і
дериватографія, рентгенівський фазовий та структурний аналіз, визначення
теплопровідності,

електричного

опору,

вимірювання

діелектричних

характеристик (діелектричної проникності ε, тангенса діелектричних втрат tgδ),
затухання мікрохвильової енергії, механічні випробування: макроскопічна
твердість за Віккерсом та Кнупом, нанотвердість, границя міцності під час
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згинання

(триточковий

метод),

тріщиностійкість,

тестування

на

гідро–,

аероабразивну та корозійну стійкість композитів.
Наукова новизна одержаних результатів полягає у наступному:
1. Вперше виявлено стадійність структурних перетворень при вільному
спіканні нанодисперсних порошків тугоплавких фаз проникнення TiN, TiС, яка
обумовлена розвитком

наступних

твердофазних

механізмів:

формування

безпористих агрегатів нанодисперсних частинок  монокристалізація агрегатів
(формування центрів рекристалізації)  збиральна рекристалізація. Показано,
що

дифузійна

коалесценція

(хемокоалесценція)

сприяє

швидкій

монокристалізації зерен внаслідок присутності кисню і наявності вакансій в
підґратці титану.
2. Вперше встановлено явище аномальної рекристалізації при спіканні
нанодисперсного нітриду титану, яке протікає внаслідок появи вище 1300 °С
границь зерен з високою рухливістю, що обумовлено їх відривом від
зернограничних пор.
3. Вперше на наномасштабному рівні визначено границю плинності TiN,
яка дорівнює 14,5 ГПа, завдяки вивченню пружнопластичного переходу в
полікристалічному нітриді титану і вимірюванню твердості та модуля пружності
методом наноіндентування.
4. Визначено, що у вільноспеченій щільній кераміці з нанодисперсних
порошкових композицій Si3N4–Y2O3–Al2O3–(ZrO2) формування субмікронної
самоармованої

мікроструктури

з

великим

вмістом

утворених

in situ

анізометричних зерен з високим фактором форми та трансформаційне зміцнення
внаслідок фазового перетворення у ZrO2 забезпечує одночасне зростання
міцності до Rbm 1000 МПа і тріщиностійкості KIс до (6,6÷8,5) МПам1/2.
5. Вперше

при

нанодеформуванні

В 4С

виявлено

явище

різкого

пружнопластичного переходу (pop–in), пов’язане з гомогенним зародженням
першої дислокаційної петлі при зануренні індентора Берковича, що обумовлено
локальною

втратою

стійкості

кристалографічної

ґратки.

Вперше

експериментально оцінено теоретичну міцність на зсув, що дорівнює 23 ГПа
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(G/9), та визначено граничну (ідеальну) твердість В4С, що становить 50 ГПа.
6. Визначено закономірності процесу реакційного спікання під тиском
системи B4C–TiH2, виявлені структурні особливості утворення та розкладу
твердого розчину B4C–Ti, що обумовлює у матричній фазі карбіду бору появу
субмікронної внутрішньозернової пористості та дисперсійне зміцнення нано–
включеннями TiС. Утворення в міжзернових границях in situ високомодульних
фаз на основі TiB2 і ТіС з твердих розчинів Ti–B–С(–О) забезпечує дисперсне
зміцнення і спричинює зростання тріщиностійкості композитів KIс на 60% до
6,0 МПа·м1/2 при підвищенні на 20% рівня міцності Rbm до 500 МПа порівняно з
В4С.
7. Вперше розроблено комп’ютерну модель композиту, яка дозволила
провести

порівняльний

аналіз

зростання

тріщини

в

мікроструктурах

гетеромодульних матеріалів В4С–МеB2, визначити енергетичні витрати на
зростання тріщини, оцінити тріщиностійкість матеріалу, що проектується, та
оптимізувати його структуру.
8. Вперше

теоретично

оцінено

та

експериментально

визначено

діелектричну проникність ε вільноспечених AlN–композитів, розраховано
граничну перколяційну лінію та оптимізовано структурні параметри матеріалу з
максимальним значенням ε/εд = 2,8: фактором форми Θ = 3,9 за об’ємної
концентрації молібдену 17,5% .
9. Вперше для порівняння двофазних композитів запропоновано оцінку
поглинання L: L ≈ c × ε × tgδ / ρ по концентрації поглинаючої фази с, діелектричній
проникності , тангенсу кута діел. втрат tgδ і питомому електричному опору ρ.
Практичне значення отриманих результатів.
Розроблена технологія вільного спікання перспективних конструкційних
матеріалів з нанодисперсних порошкових композицій Si3N4–Y2O3–Al2O3–(ZrO2) та
показано високу відтворюваність характеристик міцності одержаної щільної
кераміки з in situ сформованою самоармованою структурою з границею міцності
під час згинання Rbm 860 МПа÷1060 МПа, тріщиностійкістю KIс 6,1 МПам1/2÷
8,5 МПам1/2, твердістю за Кнупом HKN 15,9 ГПа÷17,6 ГПа. З матеріалів
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виготовлено

зносостійку

технологічну

оснастку

складної

форми

для

деформуючого інструменту (фільєри, вічка, волоки для протягання дроту), яка
пройшла успішні випробування на заводі «Укркабель».
Розроблено технологію гарячого пресування з реакційним спіканням, що
дозволило одержати СМС–композити з підвищеною на (50÷80)% в’язкістю
руйнування, на (20÷40)% міцністю та у 1,5–1,7 рази зносостійкістю у порівнянні
з монофазним B4C, які перспективні для використання у жорстких умовах гідрота аероабразивного зношування. З гетеромодульних композитів B4C–5% TiB2
виготовлено абразивостійкі сопла для піскоструминного апарату, які пройшли
дослідно–промислове випробування на ДП «Завод 410 ЦА».
Одержано композити B4C–(5÷7)% (VB2–TiB2) придатні для використання в
якості ущільнень в умовах активних корозійних і жорстких високоабразивних
середовищ. Керамічні торцеві ущільнення для відцентрових насосів успішно
пройшли випробування на ТзОВ МНВЦ «Епсілон ЛТД».
Оптимізована за структурними параметрами високотеплопровідна кераміка
перспективна для широкого впровадження у нових приладах електронної техніки
для ізоляції та відводу тепла. У НДІ автоматизації експериментальних
досліджень НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського» випробувано партію виробів з
AlN–кераміки. Актом використання підтверджено застосування деталей в
конструкції потужних транзисторів як проміжних власних радіаторів, які
знаходяться під високим потенціалом, термоелектричних перетворювачів
напруги у термоелектрорушійну силу на рівні 10 мкВ та еталону напруги
змінного струму (еталону Вольта).
Особистий внесок здобувача. Здобувач особисто провела комплексне
дослідження

та

розробила

наукові

принципи

формування

структури

високотехнологічної кераміки з нанодисперсних і субмікронних композицій
тугоплавких

карбідів

і

нітридів,

визначила

методологічні

підходи

до

конструювання безкисневої кераміки, виконала постановку задач досліджень,
визначила

мету,

вибрала

об’єкти

та

методи

досліджень,

провела

експериментальні роботи, нею обґрунтовані методики приготування сумішей,
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спеціальні режими спікання. Основні узагальнюючі положення, висновки
дисертаційної роботи і рекомендації належать здобувачу. Надруковані праці за
темою дисертації виконані автором особисто та у співавторстві. Здобувач
вивчила особливості процесів ущільнення при вільному спіканні та реакційному
гарячому пресуванні, дослідила мікроструктуру і склад матеріалів, визначила
частину фізико–механічних характеристик отриманих матеріалів.
Електронномікроскопічні дослідження структури та аналіз результатів
проведено

разом

з

д. ф.–м. н. Г. С. Олєйнік

та

д. ф.–м. н. В. М. Ткачем.

Ренгенівський фазовий та структурний аналіз та аналіз результатів проведено
разом з В. В. Шумейко, к. т. н. П. П. Іценко, субмікронний раманівський аналіз –
разом з д. ф.–м. н. В. В.Стрельчуком, к. ф.–м. н. О. Ф. Коломисом. Процес
окиснення нітридокремнієвих матеріалів та аналіз результатів зроблений разом з
к. т. н. В. Кодашем, корозійні випробування матеріалів з карбіду бору та аналіз
результатів – з к. т. н. М. А. Марініч, експлуатаційні характеристики нітрид–
алюмінієвих матеріалів та аналіз результатів – разом з д. т. н. І. П. Фесенко,
к. т. н. В. І. Часником. У співавторстві з д. ф.–м. н. С. М. Дубом вивчено фізико–
механічні властивості матеріалів (твердість, нанотвердість, KIс, границю
плинності), з д. т. н. О. О. Лещуком, к. т. н. В. І. Часником та д. ф.–м. н.
В. І. Кущем проведено теоретичні розрахунки та проаналізовано результати.
Автор вважає за честь подякувати усім співавторам за сприяння у проведенні
досліджень

та,

зокрема,

д. х. н.,

академіку

НАН

України,

професору

В. З. Туркевичу за цінні рекомендації у постановці задач наукових досліджень та
критичне обговорення результатів.
Апробація результатів дисертації. Результати роботи обговорювались на:
Internat. Confer. “Novel processes and materials in powder metallurgy” (Kyiv,
Ukraine, 25–28 November 1997), семінарі з представниками Центру морських
досліджень США: ONR, NSWCCD (Київ, Україна, 3–5 листопада 2010), IX Intern.
Confer. High Temperature Materials Chemistry (Pennsylvania, USA, 19–23 May
1997), «Функциональные и конструкционные материалы» (Донецк, Украина, 19–
21 октября 2009), II Міжнар. наук. конфер. “Наностуктурные материалы–2010:
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Беларусь–Россия–Украина” (Київ, Україна, 19–22 жовтня 2010), «Сучасні
проблеми трибології» (Київ, Україна, 19–21 травня 2010), CIMTEC 2014, 13–th
Ceramics Congress, Symposium CB, «Progress in Non Conventional and Novel
Manufacturing Routes to Ceramics» (Montecatini Terme, Italy, 8–13 June 2014),
«Порошковая металлургия: ее сегодня и завтра» (Київ, Україна, 2012), 3–5
Міжнар. конфер. HighMatTech (Київ, Україна: 3–7 жовтня 2011, 7–11 жовтня
2013, 5–8 жовтня 2015), XVII–XX Міжнар. конфер. «Породоразрушающий и
металлообрабатывающий инструмент – техника и технология его изготовления и
применения» (Трускавець, Україна: 14–20 вересня 2014, 13–19 вересня 2015, 18–
23 вересня 2016, 17–22 вересня 2017), 4–6 Міжнар. Самсонівських конфер.
“Материаловедение тугоплавких соединений” (Київ, Україна: 21–23 травня 2014,
24-25 травня 2016, 22–24 травня 2018).
Дисертаційна робота у 2018 р. в повному обсязі доповідалася та схвалена
на: науковому семінарі ІНМ ім. В. М. Бакуля НАН України, засіданні кафедри
високотемпературних матеріалів та порошкової металургії Інженерно–фізичного
факультету НТУУ “КПІ ім. Ігоря Сікорського”, розширеному науковому семінарі
відділу

№ 48

«Фізико–хімії

і

технології

наноструктурної

кераміки

та

нанокомпозитів» ІПМ ім. І. М. Францевича НАН України, засіданні кафедри
фізики металів Фізичного факультету КНУ ім. Тараса Шевченка.
Публікації. Матеріали дисертації повною мірою викладено у 48 наукових
працях, з них 22 статті у провідних наукових фахових виданнях України та
інших держав, що входять до міжнародного індексу цитованості International
Citation Index of Journal Impact Factor & Indexing, цитуються міжнародними
наукометричними базами (SCOPUS, Thomson Reuters тощо), в т. ч. без
співавторів 8 статей. Згідно з даними SCOPUS та Web of Science, особистий
індекс цитованості Хірша (h–index) автора становить 3.
Структура і обсяг роботи. Дисертаційна робота складається з анотації,
вступу, 6 розділів, загальних висновків, списку літературних посилань з
382 найменування, і 5 додатків. Загальний обсяг дисертації складає 363 сторінки,
з 122 рисунками, 44 таблицями.
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1

АНАЛІЗ

І

УЗАГАЛЬНЕННЯ

ДАНИХ

ПРО

МАТЕРІАЛИ,

ОТРИМАНІ З ПОРОШКІВ НАНОДИСПЕСНИХ ТА СУБМІКРОННИХ
РОЗМІРІВ

Незважаючи на відносно невеликі продажі – менше 50 млрд. $ США на рік
– вироби з високотехнологічної кераміки є невід'ємною частиною сучасної
технології, що лежить в основі світової економіки і людської цивілізації.
Більшість цих продуктів працюють «непомітно», наприклад, як керамічні
підшипники насосів на літаку, каталітичні нейтралізатори у вантажівці, сонячні
елементи, клапани холодної/гарячої води в змішувачі на кухні, або у заміненому
на штучний суглобі. Ці сучасні керамічні вироби є точними і довговічними, що
вимагає мінімального технічного обслуговування, проте виконує важливі
функції. Вони також є відносно новими, і стали звичайним явищем тільки
протягом останніх 20 років. Протягом наступних 20 років інші передові
керамічні вироби будуть грати вирішальну роль в майбутньому.
Перспективність використання кераміки обумовлена багатьма факторами,
серед яких найважливіші такі:
1. Виняткове різноманіття властивостей кераміки (її багатофункціональність) в порівнянні з іншими типами матеріалів (металами і полімерами).
2. Висока доступність сировини, в тому числі для отримання безкисневої
кераміки з карбіду бору, карбідів і нітридів кремнію, титану, цирконію,
алюмінію, які замінюють дефіцитні метали.
3. Менша енергоємність технології одержання конструкційної кераміки, у
порівнянні з виробництвом альтернативних металевих матеріалів.
4. Виробництво кераміки, як правило, не забруднює навколишнє
середовище в такій мірі, як металургія.
5. Одержання кераміки зазвичай більш безпечне, ніж виробництво
альтернативних металевих матеріалів (завдяки відсутності процесів електролізу,
пірометалургії, впливу агресивних середовищ тощо).
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6. Вища корозійна стійкість, зносостійкість і стійкість до радіаційного
впливу керамічних матеріалів в порівнянні з металами, що обумовлює
довговічність роботи керамічних конструкцій.
7. Керамічні матеріали мають кращу біологічну сумісність, ніж метали і
полімери, і це дозволяє використовувати їх в медицині, як для імплантації
штучних органів, так і для конструкцій в біотехнології і генній інженерії.
8.

Використання

кераміки

відкриває

можливість

для

створення

різноманітних за властивостями матеріалів в межах однієї і тієї ж хімічної
композиції.

Звідси

виникає

перспектива

подальшої

мікромініатюризації

приладів з використанням керамічних елементів.
Важко

назвати

область

наукової

та

інженерної

діяльності,

яка

користувалася б такою увагою, як створення кераміки.

1.1 Характеристика

безкисневих

тугоплавких

сполук

–

основи

високотехнологічних керамічних матеріалів

Термін «кераміка» (від грецького keramos – глина, обпалена земля)
об'єднує велику групу неорганічних неметалічних матеріалів, утворених
спіканням вихідних компонентів під впливом високої температури. Ці
матеріали, як правило, кристалічної природи, складаються з оксидів (Al2O3, ZrO2,
BaTiO3), карбідів (В4С, SiC, TiC, WC), боридів (TiB2, LaB6) і нітридів (Si3N4, AlN,
TiN). В загальному, можливо класифікувати промислові продукти наступним
чином: вироби з глини (цегла, плитка, сантехнічні вироби, посуд), вогнетриви,
скло, цементи, абразивні матеріали і високоякісна високотехнологічна кераміка.
Високотехнологічна кераміка (аdvanced сeramics)2 – це матеріали, що
мають надзвичайні властивості (виняткові механічні, теплові, електричні,
оптичні

2

або

магнітні

властивості,

стійкість

до

корозії/окислення),

що

Як синоніми у різних країнах використовують також назви: technical, high-tech, або
high-performance ceramics; у Японії, Великобританії: fine ceramics, engineering ceramics
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досягаються контролем їх складу і внутрішньої структури. Вони розділяються на
структурну (конструкційну) кераміку (зносостійкі деталі, різальні інструменти,
деталі двигунів), електротехнічну (функціональну) кераміку (конденсатори,
ізолятори,

підкладки,

нагрівні

елементи

в

електричних

печах

опору,

п'єзоелектрики, магніти і надпровідники), керамічні покриття (для компонентів
двигунів, різальних інструментів та зносостійких деталей промислового
призначення), кераміку для хімічних процесів та захисту навколишнього
середовища (фільтри, мембрани, каталізатори). Інтерес до конструкційної і
функціональної кераміки в останні роки настільки зріс, що можна говорити про
керамічний ренесанс як найважливішу тенденцію сучасного матеріалознавства.
Причини цього відродження обумовлені можливістю створення нових матеріалів
з необхідним рівнем властивостей.
Наш огляд присвячений аналізу об`ємної високотехнологічної кераміки3
(bulk materials) з безоксидних тугоплавких карбідів та нітридів.

1.1.1 Тугоплавкі фази проникнення – металоподібні карбід і нітрид титану

Фази проникнення утворюються металами і неметалами з малим атомним
радіусом – вуглецем, азотом, воднем і бором. Вони можуть розчиняти метали,
атоми яких заміщують металеві атоми фаз проникнення, а також неметали (азот,
водень, кисень, вуглець), атоми яких ізоморфно заміщують один одного.
Кубічні тугоплавкі фази проникнення (ТФП) з кристалічною граткою типу
NaCl – унікальний клас речовин, до яких відносяться карбіди, нітриди і
монооксиди перехідних металів IV, V груп [1]–[8]. Конкуренція існуючих в них
гетеродесмічних міжатомних зв'язків визначає характерну особливість ТФП – їх
метастабільність: за нормальних умов (Т  1000 К) вони зазнають розпаду або
впорядкування, як і звичайні тверді розчини [9], [10]. ТФП поєднують фізичні
властивості, характерні одночасно для перехідних металів (високу електро– і
3

об’ємна, масивна кераміка на противагу тонким плівкам
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теплопровідність, помітну пластичність вже за Т ≈ 0,3Тпл), ковалентних речовин
(високу температуру плавлення ~ 3000 K, і велику твердість ~ 30 ГПа,) та іонних
сполук (високу ентальпію утворення, ≈ сотень кДж/моль, співставну за
величиною з NaCl). ТФП мають широкі області гомогенності (в них можуть бути
вакантними до 50% міжвузловин, доступних для атомів неметалу в ґратці
тугоплавких фаз проникнення).
Незважаючи на багаторічні пошуки кореляцій між складом, структурою і
властивостями тугоплавких фаз проникнення, велике число досліджень їх
електронної будови, природа ТФП поки не має однозначного пояснення.
Загальноприйнятим вважається лише те, що основний внесок в енергію ґратки
ТФП вносять два види міжатомних зв'язків: метал–неметал (Me–X) і метал–
метал (Me–Me). Що стосується питань про характер цих зв'язків, їх відносну
міцність і закономірності зміни зі складом, то всі вони залишаються
дискусійними. Неясність фундаментального питання про природу ТФП
зумовлює, в свою чергу, відсутність чітких уявлень про взаємозв'язок їх складу,
структури і властивостей. Звідси труднощі, пов'язані з інтерпретацією
результатів досліджень, з розробкою матеріалів на основі тугоплавких фаз
проникнення, оптимізацією умов їх отримання і застосування.
В. А. Жиляевим запропоновано трактовку природи ТФП, характера
існуючих в них Me–X і Ме–Ме–зв'язків і закономірностей їх змін зі складом, з
якою узгоджуються практично всі основні властивості ТФП (структурні,
термодинамічні, фізико–механічні, теплофізичні) [11]–[13]:
1. У ТФП, близьких за складом до стехіометричних, зв'язки Me–Me є
визначальними.

Вони

мають

ковалентно–металевий

характер

і

значно

перевершують по міцності конкуруючі з ними іонно–ковалентні зв'язки Me–X
(їх відносній слабкості сприяє також поява X–X–зв'язків).
2. При відхиленні складу ТФП від стехіометрії міцність Me–Me–зв'язків
зменшується

(знижується

ступінь

їх

ковалентності,

зростає

ступінь

металічності), а міцність Me–X–зв'язків збільшується (зростає ступінь їх
ковалентності, знижується ступінь іонності). У ТФП, близьких за складом до
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MeIV,VX0,85±0,05, міцність Ме–Ме і Me–X–зв'язків стає порівнянною (цим складам
відповідають максимальні температури і конгруентний характер плавлення).
3. В сильнодефектних тугоплавких фазах проникнення провідну роль
відіграють

міцні,

переважно

ковалентні

Me–X–зв'язки.

Вони

значно

перевершують по енергії істотно делокалізовані Ме–Ме–зв'язки. «Інверсія»
співвідношення енергій Ме–Ме і Me–X–зв'язків є причиною виникнення в ГЦК–
гратці металу ТФП значних стискаючих напружень, під впливом яких найближчі
відстані Ме–Ме змушені скорочуватися до значень, менших за рівноважні. В
результаті підґратка металу тугоплавких фаз проникнення втрачає стійкість.
Наслідком цієї обставини є прогресуючий зі складом ріст щільності 3d–станів
поблизу рівня Фермі у металі і зниження стійкості фази (у відповідності з
відомим критерієм J. Yamashita [14]), аж до появи вакансій у підґратці металу
ТФП, які знімають надлишкову енергію системи. В результаті спостерігається
деградація міцності тугоплавких фаз проникнення.
Карбід титану TiC – сполука вуглецю і титану, з високою температурою
плавлення (Тпл = 3260 °С), високою твердістю (за шкалою Мооса 9–9,5), низьким
електроопором, високою теплопровідністю, стійкістю до агресивних середовищ і
до абразивного зношування [15], [16].
Карбід титану – це компонент жароміцних, жаростійких і твердих сплавів,
його використовують для нанесення зносостійких покриттів, для виготовлення
тиглів і чохлів термопар, стійких до розплавлених металів, для футерування
вакуумних високотемпературних печей. Найбільш поширене використання
порошків карбіду титану для виготовлення композиційних матеріалів, зокрема
ріжучих безвольфрамових твердих сплавів – керметів на основі TiC зі зв'язкою
типу Ni–Mo–Cr. Наразі останні ще поступаються за деякими показниками
вольфрамовмісним твердим сплавам і не в усіх випадках можуть їх замінити.
Однак постійне вдосконалення твердих сплавів на основі карбіду титану i
постійно зростаючий дефіцит вольфраму роблять цей напрямок у застосуванні
надзвичайно важливим і перспективним.
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Більше 80% TiC карбіду титану в виробничих умовах отримують з
диоксиду титану (в основному в зв'язку з порівняно низькою вартістю і
доступністю TіO2). Протягом 30 останніх років вуглетермічний метод зберігає
домінуюче становище у виробництві карбіду титану вінаслідок відпрацьованої
технології, стандартного і недорогого обладнання, порівняно дешевої сировини.
Способи отримання карбіду титану карботермічним відновлення його сполук в
насипному або компактному вигляді в неокислювальних атмосферах (азоті,
водні, вакуумі, інертному газі) вивчалися в роботах [16]–[18]. Ці способи
забезпечують отримання порошків з частинками розміром 40 мкм–60 мкм і в
основному їх використовують для цілей порошкової металургії. Для напилення і
наплавлення захисних покриттів використовують карбідизацію титану або
продуктів карботермічного відновлення сполук титану в розплаві [18], а для
нанотехнологій – в газовій фазі [19]. Сучасний огляд виробництва TiC зроблено в
[20].
Кристалічна структура TiC показана на рис. 1.1 (він має кубічну ґратку
типу NaCl), діаграма стану титан – вуглець наведена на рис. 1.2 [10, 21, 22].

Рисунок 1.1 – Схема елементарної комірки кристалічної структури TiC
Добре узгоджуються з твердорозчинною природою ТФП їх термодинамічні
властивості, зокрема парціальні термодинамічні характеристики компонентів
[23]–[25]. Для прикладу наведені концентраційні залежності активностей титану
та вуглецю в карбіді ТіСх (рис. 1.3). Зі зменшенням x в MeCx термодинамічна
активність атомів вуглецю знижується, а металу, відповідно, росте [26].
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а [22]

б [10]

Рисунок 1.2 – Фазова діаграма системи Ti – С (а) та рівноважна фазова діаграма
системи Ti – С з урахуванням атомного упорядкування нестехіометричного
кубічного TiСу (б). На вставці рис. б показана збільшена частина області
упорядкування, де при температурі 963 К відбувається перитектоїдне
перетворення Ti3С2 + TiСx → Ti6N5; координати у = N/Ti точок 1, 2, 3
дорівнюють 0,5236, 0,5240 і 0,5255 відповідно.

Рисунок 1.3 – Концентраційні залежності активностей компонентів
у карбіді титану [26]
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Дуже велика (до 7 порядків величини) різниця в активностях вуглецю і
титану в ТіСх (при х → 1) свідчить про відносну слабкість Ті–С–зв’язків і, як
наслідок, про відносну автономність відповідних підграток.
Нітрид

титану

широко

відомий

як

твердий,

тугоплавкий,

корозійностійкий і зносостійкий матеріал [6], [27], [28]. Найчастіше його
використовують як покриття [29] для збереження пругу сталевих і керамічних
обробних інструментів, свердл, різців, фрез, пресформ, фільєр. Оскільки TiN
нетоксичний, його застосовують для виготовлення медичних інструментів, а
через високу біосумісність і гемосумісність – для хірургічних та стоматологічних
імплантантів [30]–[32]. З нітриду титану виробляють обладнання для харчової та
фармацевтичної промисловості. Золотистий колір, стійкість до окислення і
високу твердість покриття з TiN використовують для виготовлення біжутерії,
канцтоварів, декоративних деталей фурнітури і сантехніки [33].
Висока хімічна стабільність нітриду титану дозволяє застосовувати його як
дифузний бар'єр при виробництві мікрочіпів [34, 35]. Керметам з нітриду титану
притаманна надзвичайно висока корозійна стійкість, яка на два порядки
перевищує стійкість нержавіючої сталі [36].
Нітрид титану отримують азотуванням титану в середовищі азоту або
дисоційованого аміаку, тетрахлориду титану з сумішшю азоту і водню,
розкладом амінохлоридів титану, відновленням ТіО2 вуглецем у середовиці
азоту, синтезом у плазмі, СВС–синтезом тощо [17], [19], [27], [37], [38].
Нітрид титану, як і карбід титану, є тугоплавкою фазою проникнення і
відноситься до класу металоподібних з'єднань з кубічною граткою типу NaCl
(рис. 1.4) і областю гомогенності по азоту (37,5–50,0)% (атомних) (див. діаграму
на рис. 1.5). Період гратки пов'язаний зі стехіометрією сполуки і змінюється від
0,4212 до 0,4242 нм [27]. Міцність в області гомогенності (див. табл. 1) докладно
вивчена [29]. Однак, ці дані прямо суперечать даним В. Ленгауера: з
підвищенням вмісту азоту в сполуці TiNх з 0,67 до 1,00 мікротвердість
знижується 23,8 до 17,0 ГПа [7], а твердість по Віккерсу (макротвердість) зростає
з 17 до 21 ГПа [8].
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Рисунок 1.4 – Кубічна ГЦК гратка типу NaCl, просторова група Fm3m.
Нітриди і карбіди перехідних металів мають досить високу мікротвердість,
яка в області гомогенності зростає для карбіду титану від 18 ГПа до 32 ГПа, а для
нітриду титану – від 17 ГПа до 21 ГПа (рис. 1.6).

Рисунок 1.5 – Рівноважна фазова діаграма системи Ti–N з урахуванням атомного
упорядкування нестехіометричного кубічного нітриду титану TiNу. На вставці
показана збільшена частина області упорядкування, де за Т 1073,4 К відбувається
перитектоїдне перетворення Ti3N2 + TiNx → Ti6N5; координати у = N / Ti точок
1, 2, 3 дорівнюють 0,5236, 0,5240 і 0,5255 відповідно. Високотемпературні фази
η–Ti3N2-x i ζ–Ti4N3-x не є впорядкованими фазами нестехіометричного нітриду
титану TiNу і стійкі за Т ˃ 1300 К [10]
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Таблиця 1.1 – Міцність, твердість і мікротвердість спеченого нітриду
титану в області гомогенності [39]
Значення х у
сполуці TiNx
1,00 (ГП)

Границя міцності Твердість за
Мікротвер Пористість,
під час згинання Віккерсом HV,
дість, ГПа
%
Rbm, МПа
ГПа
686
13,5
19,9
5

0,90

260

–

17,8

4

0,73

280

15,4

15,4

9

0,59

190

19,8

12,0

10

а

б

Рисунок 1.6 – Вплив нестехіометрії карбідів (а) та нітридів (б) перехідних
металів на їх мікротвердість
Отримані суперечливі закономірності через відсутність єдиного погляду на
природу тугоплавких фаз проникнення поки що належним чином не можуть бути
пояснені [26].
Для створення керметів важливим є добре змочування тугоплавкої сполуки
розплавом металу. Загальновідомим є покращення процесу змочування при
зниженні стехіометрії сполуки (рис. 1.7).
Найбільший кут змочування нікелем (низька адгезія) притаманний TiN0,95.
Тому при різанні сплавів на основі нікелю краще використовувати покриття
TiN0,95, а для сплавів на основі міді –TiC0,85, ZrC0,88.
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а
б
Рисунок 1.7 – Зміна кута змочування карбідів (а) та нітридів перехідних металів
(б) в області гомогенності

1.1.2. Сполуки з переважно ковалентним типом зв’язку – нітрид кремнію та
карбід бору

Нітрид кремнію відрізняється поєднанням властивостей, таких як низька
густина (3,21 г/см3), висока як для кераміки в'язкість руйнування (7 МПа∙м1/2) і
міцність (850 МПа), низький коефіцієнт теплового розширення (3,4∙10-6 K−1),
висока твердість (16 ГПа), мікротвердість (при навантаженні 1 Н): для α–фази –
45,3 ГПа, β–фази – 35,8 ГПа, стійкість до теплових ударів, здатність витримувати
навантаження при високих температурах, зносостійкість і хімічна стійкість.
Максимальна робоча температура в окислювальній атмосфері складає 1300 °C, а
у нейтральній атмосфері – 1600 °C.
Його

застосовують

для

виготовлення

тиглів,

елементів

насосів,

трубопроводів, сопел газових пальників, блочних носіїв каталізаторів, обтічників
головних частин літальних апаратів, радіопрозорих вікон, при створенні деталей
теплового тракту газотурбінних двигунів і газових турбін, деталей двигуна
автомобіля,

різального

інструменту,

пристроїв

розливання

і

дозування

кольорових металів. Поєднання хороших трибологічних властивостей і відміннї
ударної в'язкості обумовлює широке застосування нітридокремнієвої кераміки в
таких областях, як, виробництво кульок і тіл кочення для легких і надзвичайно
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точних підшипників, надміцних керамічних інструментів для обробки металів
тиском, автомобільних компонентів, що піддаються високим навантаженням.
Керамічні матеріали на основі нітриду кремнію розроблялися головним чином
для високотемпературного застосування, бо сполука з переважно ковалентним
типом зв'язку Si3N4 при підвищених температурах забезпечує малу деградацію
міцності і тріщиностійкості, а високий опір повзучості контролюється процесами
на міжзернових границях.
Нітрид кремнію інтенсивно вивчається понад 40 років [40]–[42], з них
останні двадцять років – дрібнозернисті Si3N4–кераміки [43], [44].
Сполука нітриду кремнію існує у трьох кристалографічних модифікаціях:
α, β і γ (рис. 1.8). α і β–фази є найбільш поширеними формами нітриду кремнію,
їх отримують при нормальному тиску. При високих тисках (~ 35 ГПа) і
температурах може бути синтезована кубічна γ–фаза.

N
Si
α–Si3N4

β–Si3N4

γ–Si3N4

Рисунок 1.8 – Кристалографічні модіфікації нітриду кремнію
для α–Si3N4 параметри ґраток: а = 0,7765 нм, с = 0,5622 нм,
для β–Si3N4 параметри ґраток: а = 0,7606 нм, с = 0,2909 нм.
α–Si3N4 перетворюється на β–модифікацію за температури 1450 °C.
Фундаментальні властивості нітриду кремнію. Стандартний нітрид
кремнію має стехіометрію 3 : 4, формулу Si3N4 і існує в двох гексагональних
кристалографічних модифікаціях: α і β. Елементарна комірка α–фази має розмір
по осі с приблизно вдвічі більший, ніж у β–фази і структуру фенакіту Be2SiO4 в
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якому Be заміщений Si, а кисень – азотом. Кожен атом кремнію є центром
тетраедра; кожен атом азоту знаходиться в майже плоскому трикутнику з трьох
атомів кремнію і пов'язує три тетраедра. Структура також може розглядатися як
деформовані восьмиатомні Si–N кільця, з'єднані в формі площини, які в свою
чергу, пов'язані містками зв'язків Si–N (рис. 1.8). Елементарна комірка β–Si3N4
складається з Si6N8 і відноситься до просторової групі Р63/m. Структура α–Si3N4
складається з поперемінних: основного шару β–Si3N4 і його дзеркального
відображення, що визначає подвійний розмір гратки по осі с і склад елементарної
комірки Si12N16 (просторова група Р31с) (рис.1.8, а). Однак, на відміну від β–
модифікації, яка майже вільна від деформацій, α–модифікація містить значні
напруження, що спотворюють гратку і зміщують атоми з ідеальних положень.
Особливістю цих двох структур є те, що більші порожнечі в кожній основній
площині створюються сполученням шести восьмиатомних Si–N кілець,
вибудованих в β–структурі і забезпечують безперервний канал уздовж осі с
діаметром приблизно 300 піком4, в той час як в α–структурі через задіяння
площини ковзання уздовж с безперервна порожнеча переривається і утворюється
серія великих щілин пов'язаних тунелями діаметром 140 піком .
Був зроблений висновок, що α–Si3N4 має область гомогенності, завдяки
дефектам структури з 25% азотних вакансій в положеннях N(4) і частковим
заміщенням азоту киснем в положеннях N(1), а електронейтральність гратки
зумовлює число кремнієвих вакансій виду Si3+. Запропоновано склад Si11,5N15O0,5
або Si10IVSi2IIIN15O0,5 (що включає до 1,5% кисню). Доказ того, що α–Si3N4 є
оксинитридом

забезпечує

прямий

аналіз

кисню

в

Si3N4

з

різним

співвідношенням α / : 2% кисню в матеріалі з високим вмістом α–фази, але
тільки 0,2% кисню в матеріалі з низьким вмістом α–фази. Аналіз азотних
ізотопів показав тільки 96,5% від теоретичного вмісту в α–матеріалі і 100% в
–Si3N4. Ці роботи відкрили дебати про природу –Si3N4, які тривають багато
років [40].

4

піком – міжнар. рm – (пико –10–12) – (одна трильйонна м)
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Хімічна формула нітриду кремнію – Si3N4. Однак, існують труднощі у
визначенні Si3N4 як класу матеріалів, тому що розмивається грань в області
твердих розчинів (сіалонів) між Si3N4 і Al2O3 (і іншими оксидами), де
утворюються α'– і β'–фази. Термін SiAlON був створений, щоб описати
матеріали, що містять Si, Al, O, N (і інші метали) в дуже широкій області складів
і кристалічної структури. Зараз, взагалі кажучи, є обмежене розуміння фаз
твердого розчину з кристалічною структурою α– і β–Si3N4 (α'– і β'–SiAlONи) [40].
Через те, що кремній і багато порошків Si3N4, як правило, містять алюміній (і
інші металеві домішки) принаймні в мікроскопічних кількостях, різниця між
нітридом кремнію і SiAlONами не чітка. Багато Si3N4–матеріалів одержують
рідкофазним спіканням з використанням Al2O3, як однієї з добавок, але вони
часто вважаються нітридом кремнію. Однак, з наукової точки зору важлива
відмінність між Si3N4 і SiAlON лежить в збільшенні ступені свободи
мікроструктури, яка забезпечується включенням Al2O3 або інших оксидів в
основну систему Si–N–О і широку область гомогенності фаз Ме–Al–Si–N–O
(включаючи склофазу). Багато фаз, що містять Al–O, кристалізуються і легко
трансформуються (можливо, легше, ніж чистий силікат) під час спікання
матеріалів і, отже, важливі для мікроструктури і пов'язаних з нею властивостей .
Основними методами виробництва нітриду кремнію є синтези: пічний
(ПС), плазмохімічний (ПХС), газофазний і метод СВС [45–48].
Карбід бору (В4С) – це сполука з низькою питомою вагою 2,52 г/см3 та
високою температурою конгруентного плавлення 2490 °С [49]. Зазвичай карбід
бору позначають як В4С, хоча добре відомо, що це твердий розчин BaCb з
широким діапазоном співвідношення B/C від В12С5 до В15С2 [50], [51]. Фазова
діаграма В – С показана на рисунку 1.9. Властивості карбіду бору зумовлені
переважно ковалентним типу зв’язку. Для В4С характерні висока твердість,
хімічна інертність,

низький

коефіцієнт

термічного

розширення,

висока

теплопровідність [52]. Він по твердості поступається тільки алмазу, кубічному
нітриду бору (c–BN), c–BC2N та B6O [53], [54]. Однак при температурах більших
1300 °С його твердість вища за алмаз та c–BN. Окислення карбіду бору
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починається з 600 °С. Карбід бору хімічно інертний у мінеральних кислотах і
лугах або їхніх сумішах. Деякі властивості карбіду бору наведені нижче:
твердість за Кнупом HKN (1 Н): 29,0 ГПа–35,8 ГПа
тріщиностійкість KIс: 2,9 МПа·м1/2–3,7 МПа·м1/2·
модуль пружності E=450 ГПа–470 ГПа; (Етеор=709 ГПа)
модуль зсуву G=185 ГПа; (Gтеор=320 ГПа)
теплопровідність за 25 °С: 30 Вт/(м·К)–42 Вт/(м·К)
температурний коефіцієнт термічного розширення α (ефективн.) 5·10-6/К
Висока твердість зумовила застосування карбіду бору як абразиву,
зокрема, в шліфувальних і полірувальних кругах. Завдяки чудовій зносостійкості
В4С використовується у вузлах насосів для перекачування абразивних
середовищ, соплах для шлікерних (грязьових) насосів, для піскоструминної
аеро– та гідроабразивної обробки, різання під високим тиском води, для різців,
фільєр, у прецизійних вимірювальних інструментах [55], [56].

Рисунок 1.9 – Фазова діаграма В–С [49]
Здатність поглинати нейтрони без утворення довго живучих радіонуклідів
дозволяє застосовувати В4С у поглиначах радіоактивних нейтронів в атомній
промисловості [57]. Карбід бору ефективно використовується як балістичний
захист (бронепластини для індивідуального захисту або захисту транспортних
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засобів), оскільки поєднання високої твердості, високого модуля пружності і
низької щільності дає матеріал з надзвичайно високою питомою енергією
руйнування, що витрачається на гальмування, і приводить до гасіння високої
швидкості предметів, що летять (куль, снарядів) [58]. В4С використовують для
створення удароміцних і зносостійких покриттів, випарників матеріалів, ступок і
маточок для здрібнювання матеріалів. Його термічна, хімічна і ерозійна стійкість
у потужних потоках лазерного випромінювання дозволяє створювати матеріали
для використання в техніці високих температур [52].
Твердий розчин В4С має ромбоедричну (тригональну) елементарну
комірку, що складається з 12–атомних ікосаедрів у восьми кутах, які
з’єднуються ланцюжками з трьох атомів, котрі простираються через центр
елементарної комірки, як показано на рисунку 1.10. Для стехіометричного B4C
ікосаедром є B11C з ланцюжком C–B–C. Якщо вміст бору вищий, то атом
вуглецю в ікосаедрі зберігається, в той час як один з атомів вуглецю в кожному
ланцюжку заміщується бором. Для збагачених бором композицій, які містять
менше ніж 13,3% (моль) вуглецю (B13C2), деякі з B11C–ікосаедрів замінюються
B12–ікосаедрами, в той час як ланцюжок залишається C–B–B (про це свідчить
зменшення нахилу параметру c гексагональної комірки зі збільшенням кількості
бору, як показано на рис. 1.11 [59].

Рисунок 1.10 – Ромбоедрична елементарна комірка В4С [49]
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Об’єм елементарної комірки лінійно зменшується зі збільшенням вмісту
вуглецю. Відповідно, теоретична щільність лінійно зростає зі збільшенням
вмісту вуглецю від 2,465 для B10,4C до 2,520 г/см3 для В4С.

Рисунок 1.11 – Зміна параметрів а та с елементарної комірки
гексагонального В4С із збільшенням концентрації вуглецю [59]
Співвідношення компонентів значною мірою визначає властивості карбіду
бору. В роботах K. Niihara [50] показано, що максимальну твердість Н і
тріщиностійкість KIс має склад близький до стехіометричного В4С, підвищення
вмісту бору (В/С > 4) призводить до падіння міцності. Збільшення вмісту
вуглецю (В/С < 4) супроводжується зниженням Н і KIс, що обумовлюється
появою у мікроструктурі вільного вуглецю на усіх границях розділу.

1.1.3 Іонно–ковалентна сполука нітриду алюмінію

Нітрид алюмінію AlN – важливий напівпровідник з сімейства нітридів,
який має низьку густину 3,26 г/см3, високу теплопровідність –від 70 Вт/(м·K) до
210 Вт/(м·K)

для

полікристалічного

матеріалу

і

до

275 Вт/(м·K)

для

монокристалу, хімічну інертність, високі електроізоляційні характеристики
> 1∙1012 Ом∙м і невисокий коефіцієнт термічного розширення 6,6∙10-6 K–1. Нітрид
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алюмінію

є

об’єктом

досліджень

завдяки

високим

теплофізичним

та

діелектричним властивостям та застосовується у якості функціональної
високотеплопровідної кераміки [60–66], як широкозонний напівпровідник у
вигляді плівок [67–69] та монокристалів [70–73] в сучасному приладобудуванні
та електронній техніці. Нітрид алюмінію використовують в електроніці для
виготовлення корпусів і підкладок інтегральних схем, транзисторів, при
виготовленні друкованих плат (підложок) в напівпровідниках або в якості
теплопоглинача в світлодіодній освітлювальній техніці чи високопотужній
електроніці. Підкладки з AlN незамінні в умовах, що вимагають значного
відведення тепла і є найкращою і нетоксичного альтернативою оксиду берилію.
Отримують нітрид алюмінію карботермічним відновленням Аl2О3 в
атмосфері азоту, азотуванням (без доступу кисню) алюмінієвої пудри, чи
пропусканням через алюміній аміаку, осадженням з газової фази, СВС, синтезом
у азотній плазмі [6, 27, 28, 37].
Найбільш

стійкими

структурними

формами

нітриду

алюмінію

є

алмазоподібна структура типу вюрциту α–AIN і сфалериту β–A1N. Вюрцитна
структура у AlN (рис. 1.12) з ступінню іонності 40–60% є рівновісною, більш
енергетично вигідною і має гексагональну упаковку з атомів алюмінію, половина
тетраєдричних пустот якої зайнята атомами азоту. Параметри гратки вюрцитної
модифікації складають а = 0,31100 нм–0,31127 нм, с = 0,49798 нм–0,49820 нм,
с/а = 1,6 [74]. Температура плавлення 2760 С, температурний коефіцієнт
термічного розширення α для температурного інтервалу 20 С÷300 С складає
4,810–6 K–1, а для 300 С÷1000 С – 5,010–6 K–1 [28].
Фізико–хімічні властивості третьої структурної форми

– кубічної

модифікації AlN з граткою типу NaCl – ще вивчені недостатньо, деякі з них
представлені нижче [75]:
Параметр гратки, а

0,40450 нм

Питомий електричний опір, Омм (при 300 К)

5×1013

Ступінь іонності, %

40,6 [76]
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N3–

Рисунок 1.12 – Кристалічна структура нітриду алюмінію (вюрцит)
Структура вюрциту має чотири атоми у елементарній гратці і теорія груп
передбачає дві E2, дві B1, одну A1 і одну E1 оптичні моди плюс одну A1 і одну E1
акустичні моди. Схема на рис. 1.13 показує атомні вібрації для кожної моди. Дві
моди B1 симетричні [B1(low) i B1(high)] для Рамана заборонені, в той час як
чотири оптичні моди для Рамана є активні. Анізотропія кристала з вюрцитною
структурою і широкий діапазон Кулонівської взаємодії індукує розщеплення A1 і
E1 полярні моди на поперечну оптичну (transversal optical, TO) та поздовжню
оптичну (longitudinal optical, LO) компоненти. Моди E2 зазвичай позначають як:
Е2(low) i Е2(high). У підсумку, є шість Раман–активних оптичних мод.

Рисунок 1.13 – Cхема векторів зміщення для шести різних оптичних мод
в w–AlN (атомні вібрації) [127]
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Cеред активних раманівських мод AlN сильною є дозволена неполярна
мода E2high, яка представляє собою коливання атомів Al та N. Встановлено, що
уширення моди E2high характеризує концентрацію точкових дефектів структури,
пов’язаних з присутністю домішкового кисню. Ширина даної раманівської лінії
змінюється, коли кисень займає місце азоту у кристалічній гратці AlN.

1.2 Способи одержання щільної кераміки.

Всі етапи виготовлення високоякісної щільної кераміки важливі, але
ефективність кінцевого технологічного етапу – спікання – у значній мірі
залежить від якості вихідного порошку – розподілу частинок за розмірами, їх
морфології і дефектності. Ці параметри в основному визначаються фізичними і
хімічними умовами виготовлення та розмелу порошків.
Методи прямого синтезу, відновлення з оксидів або СВС дозволяють
одержувати порошки у промислових масштабах, для них характерні низькі
енерговитрати, висока продуктивність і простота апаратурного оформлення, але
виникає необхідність розмелу продукту синтезу для істотного зменшення
мікронного розміру вихідних частинок для подальшого виробництва кераміки.
Для розмелу тугоплавких сполук зазвичай застосовують: кульові млини
[77], [78], вібраційні млини [79], [80], атритори [81], планетарні млини [82].
Література по розмелу тугоплавких сполук досить обмежена. Для деяких
тугоплавких сполук (SiC, S3N4, SiO2) розмел у вібромлині дає відносно широкий
розподіл частинок за розмірами, зокрема зі значною фракцією (до 10%) частинок
більших за 10 мкм. Диспергування мікронних порошків тугоплавких сполук у
вібраційних і планетарних млинах та атриторах є найбільш технологічним.
Значним недоліком цих способів розмелу є високий відсоток «намелених»
домішок. Тому найбільш досконалим є використання футеровки і розмельних
тіл, виготовлених з тієї ж тугоплавкої сполуки, з якої виготовляють майбутній
матеріал.

50
Нанодисперсні частинки можуть бути отримані або фізичними, або
хімічними методами. Ні механічне подрібнення, ні розпилення, не дозволяють
потрапити в нанодисперсну область розмірів частинок, більшість же фізичних
методів, які використовують випаровування матеріалів (в газовому середовищі
або у вакуумі) приводять до конденсації частинок саме нанодисперсних розмірів.
Цими методами можна отримати частинки високої чистоти з досконалою
кристалічною структурою і чистою поверхнею, але виробництво досить дороге.
Часто для отримання нанодисперсних порошків сепарують найбільш дрібну
фракцію порошків, отриманих традиційним методом (наприклад, азотуванням)
шляхом седиментації або повітряної класифікації, або розробляють нові процеси
отримання – найбільш активно розвиваються способи плазмохімічного синтезу
[47] і розкладання дііміду [83]. Хімічні методи дають можливість виробляти
велику кількість дешевого продукту.
Метод плазмохімічного синтезу в низькотемпературній плазмі дає
можливість отримати порошки нанодисперсного діапазону та відрізняється
достатньо високою продуктивністю. Висока активність нанопорошків дає
можливість одержати вільним спіканням щільний матеріал без застосування
домішок, які активують усадку. Значним недоліком порошків безкисневих
тугоплавких сполук є їх підвищена хімічна активність через високу питому
поверхню (10–70 м2/г). Це проявляється у зниженні температури взаємодії з
газами, кислотами тощо. Зокрема, вони мають підвищений вміст адсорбованого
поверхнею порошку кисню, СО, СО2, а при зберіганні у вологому повітрі такі
порошки

повільно

гідролізуються.

Проблема

зберігання

і

захисту

високодисперсних порошків поверхнево–активними речовинами обговорювалась
у літературі, але універсальне рішення не знайдено і вивчення цієї проблеми
залишається актуальним [84], [85].
Треба враховувати дві особливості нанодисперсних систем. Перша
пов’язана з високою активністю таких порошків при спіканні, що приводить до
утворення агломератів і в подальшому – крупнозернистої структури спечених
матеріалів, друга – з складністю компактування традиційними методами таких
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порошків з огляду на їх низьку насипну вагу та зростання внутрішнього тертя,
що перешкоджає пресуванню.
Виготовлення нанорозмірної кераміки логічно випливало з доступності
нанорозмірних порошків, але перехід від нанодисперсних порошків до щільної
кераміки з нанорозмірною мікроструктурою ускладнювався з кількох причин:
1. Агломерація порошків посилюється із зменшенням розміру частинок, і
розмір агломератів більше, ніж розмір нанопорошків, визначає характеристичний
розмір і при спіканні, і в остаточній мікроструктурі.
2.

Підвищення

супроводжується

щільності

швидким

на

заключній

збільшенням

стадії

розмірів

спікання

зерен,

що

завжди

ускладнює

збереження нанодисперсної мікроструктури.
3.

Звичайні

методи

виробництва

кераміки

також

передбачають

прискорення кінетики ущільнення і пригнічення росту зерен, проте це залежить
або від добавок, які можуть негативно впливати на фізико–механічні
властивості, або від необхідності використання високого тиску, в результаті чого
підвищується вартість і обмежується складність виробів по формі.
4. Значно збільшується кількість хемоадсорбованого кисню на поверхні
при зменшенні розмірів нанопорошків і продовженні терміну їх зберігання,
внаслідок чого погіршуються властивості спеченого матеріалу.
У зв'язку з цим при виготовленні нанокерамікі потрібні були інновації.
Першою проблемою, з якою стикаються при виробництві нанозернової
кераміки,

є

компактування

порошку

перед

спіканням.

Ідеальна

пресовка/відливка повинна забезпечити однорідне щільне упорядкування
порошку без тріщин і дефектів. Якість порошкового компакту залежить як від
характеристик порошку, так і від застосованого методу компактування
(пресування/литва). Утворені при компактуванні або спіканні порошкові
агломерати негативно впливають на якість виробів. Оскільки розміри
найбільших пор в компактах збігаються з розмірами агломератів, необхідна
досить тривала витримка і висока температура для усунення великих пор, що
зазвичай призводить до збільшення розмірів зерен. У той же час, чим більші
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розміри агломератів в нанокристалічному порошку, тим вища необхідна
температура спікання [9]. Тому перші спроби виготовлення нанокераміки
звичайними методами спікання були невдалими.
Щоб уникнути агломерації, слід модифікувати поверхневі властивості
порошку в умовах спільного осадження, використовуючи диспергатор або
розбиваючи агломерати, наприклад, ультразвуком, чи високим тиском. Можна
використовувати декілька методів, щоб компактувати нанокристалічні порошки:
1. Одноосьове пресування. Цей простий метод часто призводить до
градієнту щільності і напруги при пресуванні. Потрібен високий тиск у декілька
ГПа.
2. Холодне ізостатичне пресування (ХІП). При ХІП (тиск у кілька ГПа)
немає градієнтів щільності або напружень [86], оскільки високий тиск може
забезпечити прослизання частинок, деформування пор і усадку їх розміру. Однак
в більшості комерційного обладнання тиск низький – тільки сотні МПа.
3. Попередня газотермічна обробка. В ІНМ НАНУ розроблений унікальний
метод деагломерації [87], що поєднує відпал порошку з розмелюванням, та
одночасно приводить до очищення від домішок вільного кремнію, кисню Si3N4.
4. Динамічні методи пресування (ізотермічне штампування, магнітно–
імпульсне, гідродинамічне, ударне пресування, електроконсолідація, вібраційне
формування). Так магнітно–імпульсне пресування (Pпрес ~ 0,5 ГПа) і сухе
пресування під впливом ультразвуку в квазірезонансних умовах придатне для
слабоагрегованих нанопорошків оксидів [88].
5. Колоїдальний процес. Диспергування і деагломерацію порошків легко
отримати, помістивши порошок в рідину, що утворює колоїди. При литві ця
пресовка буде вільна від агломерації [89] і матиме високу щільність (62%) [90].
Такі методи можуть забезпечити одержання пресовок для подальшого
ущільнення методом вільного спікання. Це викликано високою активністю
нанопорошків при спіканні, внаслідок того,що значна кількість атомів перебуває
у нерівноважному стані. Як наслідок, усадка порошкових компактів до
безпористого стану проходить при нижчих температурах. Висока активність
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нанопорошків служить причиною інтенсивних досліджень з метою одержання
спіканням матеріалів зi сполук, що характеризуються високим ступенем
ковалентності хімічного зв’язку, наприклад TiN, TiC, AlN, Si3N4 [82], [84], [87].
Спікання. Спікання – це процес, при якому міжчастинкові пори в
зернистому матеріалі зникають внаслідок дифузії атомів під впливом капілярних
сил. Однак на фінальній стадії спікання відбувається швидке зростання зерен
через зникнення пор в міжзернових каналах, які є ефективними стопорами для
руху границь зерен. Капілярні рушійні сили для спікання (включаючи поверхню)
і зростання зерен (включаючи границі зерен) стають порівнянні за величиною і
обидві обернено пропорційні розміру зерна.
Нижче перераховані технології виробництва щільних наноматеріалів5.
1. Вільне спікання (pressureless sintering) [41], [44], [92]. Найбільш дешева
технологія отримання матеріалів. Часто для спікання нанодисперсних керамік
потрібні добавки для отримання фаз, що розчиняються або фаз, що зменшують
рухливість міжзернових границь чи їх зупинку. Було встановлено, що добавка
Y2O3 до нанокристалічного TiO2 приводить до утворення другої фази, яка
перешкоджає зростанню зерна. В результаті була отримана нанокераміка з
щільністю вище 99% з розміром зерна менше 30 нм [44]. Для порівняння, при
спіканні такої ж TiO2–кераміки без добавок щільність складала лише 90%, а
розмір зерна досягав 50 нм.
Використання металів або оксидів може привести до утворення рідкої
фази. Прикладом можуть служити добавки Al2O3, Y2O3, CaO до порошку SiC для
отримання кераміки з розміром зерна менше 40 нм [92]. З нанодисперсного
порошку нітриду кремнію із середнім розміром 32 нм отримано матеріал з
розміром зерна 200 нм [41]. Однак, використання добавок при спіканні необхідно
обмежувати, а їх кількість зводити до мінімуму, бо вони можуть негативно
впливати на фізичні, хімічні та механічні властивості кераміки.

5

Н. Gleiter назвав наноструктурними матеріали з розмірами елементів структури хоча
б в одному напрямку не більше 100 нм [91]
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2. Гаряче пресування (hot pressing) [92], [43] або гаряче ізостатичне
пресування (hot isostatic pressing) [41], [93]. Гаряче пресування (ГП) – найчастіше
вживаний промисловий та достатньо економічний метод, де одночасно з
нагріванням прикладається тиск для досягнення швидкого ущільнення і високих
характеристик міцності матеріалу. Огляд гарячепресованих нанодисперсних
керамік на основі Si3N4 наведено в [41]. Отримано щільні матеріали з розміром
зерна 200 нм. При цьому знизили температуру спікання до 1550 °С–1700 °С і
скоротили час ізотермічної витримки до 10 хв–30 хв. для пригнічення росту
зерна. Гаряче пресування SiC з добавками оксидів при температурі 1750 °С
дозволило отримати матеріал з розміром зерна 110 нм [94].
Гаряче ізостатичне пресування (ГІП) вимагає попереднього капсулювання
або спікання матеріалу до стану закритої пористості і триває досить довго до
(60–90) хв. Щільний Si3N4, отриманий ГІП, має модуль пружності 305 ГПа, а
його тріщиностійкість KIс перевищує 6,8 МПа∙м1/2 [93].
Основним недоліком цих методів є висока вартість, обмежений розмір і
отримання виробів тільки простої форми.
3. Іскро–плазмове спікання (SPS – Spark plasma sintering) [86], [90]. Процес
SPS відомий також як FAST [95] або PECS [41], є найбільш сучасною
технологією спікання під тиском і застосовується більшістю дослідників після
2000 р. Імпульсний струм безпосередньо проходить через графітову пресформу.
Це сприяє дуже високій швидкості нагріву або охолодження (до 300 °/хв), тому
процес спікання, як правило, дуже короткий (протягом декількох хвилин). У
процесі спікання на невеликих контактах між частинками порошку або, скоріше,
в малих зазорах між ними, виникають флуктуації високої температури і тиску, а
загальна температура спікання є відносно низькою. Це активує процес спікання і
дозволяє отримати щільні матеріали з розміром зерна 50 нм. По цій технології
отримані В4С–матеріали при низькій температурі (до 1600 °С) з високою
твердістю 31 ГПа та помірною тріщиностійкістю 2,7 МПа·м1/2 [96]. Для
дрібнозернистого композиту B4C–SiC твердість досягає навіть 36 ГПа [97].
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Однак, наразі ця технологія не універсальна, повторюваність результатів низька і
розмір зразків не перевищує 15 мм у діаметрі та 4 мм товщини [98].
4. Спікання з одночасним фазовим перетворенням (transformation
sintering). Для нанорозмірних керамік застосували добре відоме збільшення
рухливості атомів в процесі фазового переходу для збільшення швидкості
спікання при низьких температурах [99]–[101]. З золь–гель порошку TiO2
отриманий щільний матеріал (> 99% від теоретичної) з розміром зерна менше
60 нм за рахунок фазового перетворення анатаз → рутил при 600 °С [101]. Також
вдалося домогтися зниження середнього розміру зерна TiO2–кераміки з 250 нм
до 100 нм при спіканні з одночасним фазовим перетворенням [100].
5. Спікання в НВЧ–полі (microwave sintering) [102] забезпечує швидке
нагрівання (~5 хвилин в НВЧ полі на частоті 2,4 ГГц–5,8 ГГц), але має обмежені
можливості в досягненні повної щільності і контролі зростання зерна [43]. Були
отримані стабілізовані CaO матеріали з ZrO2 з низькою щільністю 95% і середнім
розміром зерна 90 нм–170 нм [103].
6. Двостадійне спікання (TSS або 2SS–two–step sintering) [44], [90], [104].
Суть методу полягає в нагріванні до температури Т1, швидкому охолодженні до
нижчої температури Т2 і тривалій багатогодинній витримці (десятки годин). За
цим

методом

забезпечуються

умови

для

зернограничної

дифузії,

але

заморожується міграція міжзернової границів для отримання кераміки з зернами
нанорозміру. Отримана щільна BaTiO3–кераміка з розміром зерен 8 нм [86]. Цей
метод застосували також для отримання SiC [92], Al2O3 [105], ZrO2 [103].
Двостадійне спікання приводить до повного ущільнення без зростання розміру
зерна, оскільки використовує різницю в кінетиці між зернограничною дифузією і
міграцією міжзернової границі при низькій температурі.
Щоб уникнути агломерації і подальшого стрімкого зростання зерен в
нанодисперсних порошках знижують температуру спікання до (1200–1400) °С і
використовують нетрадиційні способи отримання матеріалів: іскро–плазмове,
двостадійне чи високошвидкісне спікання з контрольованою швидкістю
ущільнення [106] або надвисокий тиск до 7,7 ГПа.
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1.3

Шляхи

підвищення

фізико–механічних,

фізико–хімічних

та

функціональних властивостей кераміки

Широке застосування керамічних матеріалів стримує низька в’язкість
руйнування матеріалу та погана здатність до спікання. Практично всі керамічні
матеріали є крихкими. Підвищення тріщиностійкості при збереженні достатнього
рівня міцності та твердості – це основна вимога в практиці створення сучасних
керамічних матеріалів. Для підвищення в’язкості руйнування до структури
матеріалів вводять армуючі компоненти, наприклад, волокна, пластини, або фази
інших сполук з різним модулем пружності. Керамічним матеріалам притаманна
обернено–пропорційна

залежність

твердості

та

в’язкості

руйнування.

Дослідження міцності та пластичності матеріалів є необхідним для створення
конструкційних

елементів

ударостійкого

призначення,

тобто

деталей

конструкцій, які працюють при високих температурах і навантаженнях (лопатки
турбін, ротори, волочильні втулки, різаки та ін.). Інформація про механічні
властивості кераміки є досить обмеженою.
Для досягнення необхідного рівня властивостей повинна ретельно
контролюватися мікроструктура композиту.
Слід відзначити найважливіші характеристики мікроструктури, що
впливають на міцність матеріалів: розмір зерен та їх морфологія; присутність
другої фази (її однорідний розподіл, дрібнодисперсність, модуль Юнга);
стійкість фази – здатність сполуки до фазового переходу або аморфізації;
присутність залишкової пористості.

1.3.1 Наноматеріали – важливий етап у створенні керамічних матеріалів
нового покоління

Протягом останніх десятиліть отримання нанокристалічних (нанофазних)
мікроструктур розглядається як важливий етап у створенні нового покоління
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матеріалів з унікальними властивостями [84], [91], [97], [104], [108]–[113]. Від
таких матеріалів на основі металів, тугоплавких сполук, оксидів очікують нового
технологічного прориву. Визначальним для функціональних властивостей цих
матеріалів є масштабний структурний фактор, оскільки він впливає на
формування структурно–чутливих механічних властивостей – границь міцності і
плинності. Як відомо з літератури, зі зменшенням розміру зерна твердість і
міцність зростають. Для оцінки границі міцності крихких полікристалічних тіл
можна використати теорію Гріффітса, якщо припустити, що розмір тріщини С
корелює

із

середнім

розміром

зерна

нанокристалічного

матеріалу

L

( C  L  100 нм), то отримаємо видатну  B > 1 ГПа [108]. Вплив масштабного
фактора на границю плинності можна оцінити за відомим рівнянням Холла–
Петча, яке добре виконується в широкому діапазоні розмірів зерна аж до 1 мкм.
З огляду на якісну кореляцію між границею плинності і твердістю, за рахунок
масштабного фактора прогнозують додаткове підвищення твердості, в тому
числі високотвердих матеріалів [108].
Складніше врахувати його вплив на в'язкість руйнування або коефіцієнт
тріщиностійкості KIс. Наразі немає достатньо переконливих теоретичних
концепцій, які передбачили б його однозначно.
В області підвищених температур масштабний фактор може впливати на
механічні властивості прямо протилежним чином, тобто істотно знижувати опір
деформуванню при зменшенні середнього розміру зерна.
Ідею створення нанофазних матеріалів, в яких міжкристалітні границі
займають значну частину об’єму (до десятків відсотків) вперше висловив
H. Gleiter [109]. На сьогодні центральна проблема у фізиці і матеріалознавстві
консолідованих

нанокристалічних

матеріалів

для

досягнення

унікальних

фізичних і механічних властивостей – це проблема структурного стану границь
розділу [108]. У зв'язку з цим активно вивчаються нанодисперсні порошки різних
металів, ковалентних, іонно–ковалентних, ковалентно–металевих сполук (SiC,
B4C, Si3N4, AlN, TiC, TiN і ін.), а також процеси їх консолідації.
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Так званий генетичний або "bottom–up" спосіб одержання нанозернистих
керамічних матеріалів полягає у використанні вихідних нанодисперсних
порошків. В такому випадку ущільнення до безпористого стану проходить
швидше, ніж ріст зерна внаслідок процесу рекристалізації, і тому в матеріалі
після спікання розмір зерна може не перевищувати 100 нм. Тобто, перевага
нанопорошків полягає у можливості одержання полікристалічного матеріалу з
розмірами зерен в нанодіапазоні. Для монодисперсних нанопорошків можуть
бути реалізовані режими спікання зі збереженням відкритої мікропористості до
кінцевого етапу усадки, так званий метод спікання з контрольованою швидкістю
[84], [106]. Тому в останні роки зростає інтерес до нанодисперсних порошків і
процесів їх консолідації [95], [112], [113].
Зростання твердості і міцності зі зменшенням розміру зерна до деякого
критичного розміру спостерігається практично для всіх матеріалів. Так, у В4С–
матеріалах встановлено підвищення твердості до 31 ГПа, а границі міцності під
час згинання – до 828 МПа [96], а у дрібнозернистого композиту B4C–SiC
твердість підвищилась до 36 ГПа [97]. В табл. 1.2 наведені деякі властивості
наноструктурних матеріалів, які залежать від розміру зерна.
Відома залежність помітного зростання твердості у TiN до 27 ГПа при
зниженні розміру зерна до ≈ 10 нм з подальшим значним падінням не була
підтверджена експериментально у пізніших вимірюваннях цього ж автора,
нанотвердість склала більш реалістичні 21 ГПа (при розмірі зерна 76 нм), а
макротвердість була зовсім низькою (звичайною) – тільки 15 ГПа [114].
Скромною була і вязкість руйнування – 2,6 МПа∙м1/2.
Однак не варто думати, що безмежне зменшення розміру зерен матеріалу
приведе до закономірного поліпшення його механічних властивостей і
досягнення значень теоретичної міцності. Насправді ж, практично будь–який
матеріал складається з зерен, границі яких самі є дефектами, по яким може
відбуватися руйнування. У ряді випадків (але не завжди) діє досить проста
закономірність, що чим менший розмір зерен, тим менші сили тертя між ними, і
тим простіше деформувати матеріал.
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Таблиця 1.2 – Зміна властивостей при зменшенні розміру зерна [112]
Властивості
матеріалу
Термічні
Кінетичні
Механічні

Електричні
Магнітні
Оптичні

Опис ефекту
Зниження температури фазових переходів, температури
плавлення
Аномально високі коефіцієнти дифузії,
різке зниження
теплопровідності після певного критичного розміру зерна
Підвищення границі текучості, твердості, в'язкості руйнування,
зносостійкості,
прояв
надпластичності
при
високих
температурах після певного критичного розміру зерна
Вища електропровідність кераміки і опір металів; зростання
діелектричної проникності
Зростання коерцитивної сили, суперпарамагнітна поведінка
після певного критичного розміру зерна
Збільшення поглинаючої здатності в ультрафіолетовій області
спектру

Зокрема, при певних розмірах зерен (< 50 нм) кераміка може переходити з
міцного стану в надпластичний, коли навіть при невеликому нагріванні і малих
навантаженнях можна деформувати (пресувати або витягати) матеріал без
руйнування. Цей перехід пояснюється зміною механізму деформації – деформації
зерен при навантаженні вже не відбувається, а вони починають ковзати вздовж
міжзернової границі (зернограничне проковзування). Це суттєво розширює
технологічні можливості. Так, можна отримати кераміку з нанорозмірними
зернами, пресуванням або формуванням задати форму деталі (звичайна кераміка
міцна, але крихка і зруйнується навіть при малих деформаціях), а потім відпалом
збільшити розмір зерен, забезпечивши матеріалу хороші характеристики
міцності.
Однією з цікавих проблем, безпосередньо пов'язаною з практичним
застосуванням наноструктурних матеріалів, є дослідження залежності механічних
властивостей матеріалів від розміру зерна. Серед механічних властивостей
наноструктур необхідно відзначити високу твердість і високу пластичність.
Твердість матеріалу представляє собою характеристику опору матеріалу
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пластичній деформації при вдавленні в нього більш міцного матеріалу. Для
оцінки твердості наноматеріалів запропоновано відоме співвідношення Холла–
Петча6. З формули (1.1) видно, що при зменшенні розміру зерна відбувається
зростання міцності матеріалу:
Hv (σT) = Н0 (σ0) + k∙d–1/2

(1.1)

де Hv – твердість матеріалу, σT – границя плинності, Н0 – твердість тіла зерна,
σ0 – внутрішнє напруження, що перешкоджає поширенню пластичного зсуву
в тілі зерна, k – коефіцієнт пропорційності, d – розмір зерна.
Співвідношення

Холла–Петча

добре

описує

механічні

властивості

матеріалів з розміром зерна більше 50 нм, в яких деформація відбувається
переважно по дислокаційному механізму. Однак при подальшому зменшенні
розміру зерна значний внесок в деформацію матеріалу вносять процеси, що
відбуваються на міжзернових границях. При розмірі зерна від 30 нм до 50 нм
співвідношення (1.1) перестає описувати реальну залежність твердості для
більшості матеріалів. Крім того, може відбуватися зниження напруження
пластичної течії зі зменшенням розміру зерна – цей ефект отримав назву
зворотного ефекту Холла–Петча. Поява подібного ефекту пов'язана з
деформацією матеріалу за рахунок зернограничної дифузії.
Швидкість останньої обернено пропорційна об’єму частинки:

=

(1.2)

де В – постійна, σ – прикладене напруження, Ω – атомний об'єм,
δ – ефективна товщина границі зерна, Dз– коефіцієнт зернограничної дифузії,
D – розмір зерна.
Співвідношення (закон) Холла-Петча σΤ =σ0 +Kd−1/2 дає кількісний опис зростання границі плинності
полікристалічного матеріалу зі зменшенням розміру зерна. В основі цієї залежності лежать дислокаційні
механізми пластичної деформації: границі зерен гальмують рух дислокацій. Важливо відзначити, що для
наноматеріалів з розміром зерна порядку декількох десятків нанометрів цей закон в тій чи іншій мірі
порушується, і проявляється так званий зворотний ефект Холла-Петча (Inverse Hall-Petch effect)
6
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Таким чином, рівняння (1.1) визначає зростання міцності матеріалу зі
зменшенням розміру частинок, а рівняння (1.2), навпаки, падіння міцності.
Перехід від "нормальної" до "зворотної" залежності Холла–Петча відбувається
при критичному розмірі зерна (зазвичай ~ 30 нм), що пов'язано зі зміною
домінуючого

механізму

деформації

з

дислокаційного

на

деформаційні

зернограничні процеси. У точці перетину цих двох залежностей матеріал має
максимальну стійкість до деформації [115].
Наступні важливі характеристики наноматеріалів – це модуль пружності E
і модуль зсуву G, які визначаються у вигляді коефіцієнтів в рівняннях:
(σ = Е),
( = G),
де σ – напруження при розтягуванні зразка,
 – відносне видовження зразка при малих деформаціях,
 – напруження в поперечному перерізі,
γ – деформація зсуву.
Модулі пружності і зсуву визначають за допомогою зміни швидкості
поздовжніх і поперечних ультразвукових коливань.
Для нанокристалічної міді величини E і G були визначені при різних
температурах відпалу, і тим самим для наноматеріалів з різними розмірами
кристалітів. Вихідні розміри нанокристалітів були досить великі (200 нм–400 нм)
і відповідали значенням E і G на 15% меншим в порівнянні з крупнозернистою
міддю. При температурі відпалу 456 К спостерігався різкий стрибок у збільшенні
E і G. Для великих нанокристалітів міді така зміна модулів пов'язується зі зміною
стану границь нанокластерів. Відпал приводить до релаксації напружень на
нерівноважних міжфазних границях. Такі переходи дозволяють оцінити ці
модулі для границь зерна, які становлять близько однієї десятої величини для
модулів наноматеріалу при товщині границі у кілька нанометрів [116].
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1.3.2 Самоармовані кераміки конструкційного призначення

Серед керамік найбільшою міцністю відрізняються дрібнозернисті,
армовані, дисперсно– і трансформаційно–зміцнені, самоармовані. Самоармовані
кераміки формуються в результаті утворення безпосередньо в процесі спікання
зерен анізометричної форми у вигляді пластин, стрижнів, голок та ін. У сучасній
літературі такі матеріали називаються self–reinforced або in situ composites. Для
кількісної характеристики зерен в таких матеріалах використовується фактор
форми, що оцінюється як l/d, де l і d – розміри відповідно найбільшої і
найменшої протяжності спечених зерен.
Посилена увага до самоармованих керамік [117]–[119] обумовлена тим, що
вони відрізняються високою міцністю як при низьких, так і при високих
температурах. Природа зміцнення викликана тими ж факторами, що мають місце
в традиційних армованих матеріалах, одержаних при введенні в вихідну шихту
голок, пластин, волокон – при спіканні утворюються анізометричні зерна, що
сприяють переорієнтації тріщини, її розгалуженню, гальмуванню, утворенню
місткових зв'язків. Самоармовані матеріали відрізняються високою стійкістю до
повзучості. Це пов'язано з тим, що їх деформація проходить за участю утворення
мікротріщин, що приводить до гальмування міжзернового проковзування.
Однією з найважливіших задач в розробці нових конструкційних керамік є
створення наукових основ управління аномальним ростом зерен анізометричної
форми [120], тобто самоармованих матеріалів з заздалегідь запланованою
мікроструктурою. У табл. 1.3 наведені умови і структурні перетворення, що
визначають зростання анізометричних зерен в процесі спікання керамік.
Видно, що армуючі зерна можуть мати склад матричної фази, а також
відрізнятися від неї за складом. Матеріали першої групи – це головним чином
кераміки на основі SiC, AlN, Al2O3, Si3N4, Si2ON2, –Al2O3, 3Al2O3–SiO2. Aрмуючі
зерна в них можуть бути сформовані як за рахунок структурних перетворень при
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рості вихідних частинок, так і з частинок фази такого ж складу, що синтезується
безпосередньо в процесі спікання.
Таблиця 1.3 – Різні види самоарморованих керамік [121]
Основна
фаза
кераміки
Si3N4
TiC
SiC
AlN

Al2O3

ZrO2
Si2ON2
ZrB2
BN
LaB6
3Al2O32SiO2
–Al2O3

Умови і / або структурні перетворення при спіканні
і тип мікроструктури, що формується
Перекристалізация через рідку фазу в умовах    переходу,
при наявності скалок частинок –Si3N4 анізометричної форми,
ріст в порах з газової фази
Реакції фазоутворення, розпад твердих розчинів з WC і
евтектичні реакції в системах з (Ti,Zr)B2
Поліморфні перетворення 6H  3C, 6Н  4Н, синтез з газової
фази в порах, реакції фазоутворення в композиціях,
евтектичні реакції з В4С
Політипні перетворення 2Н  багатошарові політипи
Збиральна рекристалізація, що контролюється поверхневою
енергією, фазове перетворення –фази в –фазу,
перекристалізація через рідку фазу, розпад твердих розчинів,
евтектичні реакції з ZrO2
Фазоутворення з виділенням зерен сполук зі структурою типу
–Al2O3, розпад твердих розчинів з TiN,
евтектичні реакції з Al2O3
Синтез при спіканні з послідуючою перекристалізацією
через рідку фазу
Фазоутворення по реакції Zr–B4C,
евтектичні реакції в системах з (Ti,Zr)C
Збиральна рекристалізація, в тому числі в присутності B2O3
Евтектичні реакції в системі з диборидами перехідних металів
IV і V підгруп (однонаправлені мікроструктури)
Синтез при спіканні з перекристалізацією через рідку фазу
Перекристалізація через рідку фазу, збиральна рекристалізація
в умовах    и    – переходів

У другій групі матеріалів армуючі фази утворюються, як правило, при
спіканні за рахунок кристалоорієнтованих поліморфних і политипних переходів,
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хімічних, евтектичних і евтектоїдних реакцій. Найбільш типовий приклад – це
група самоармованних ZrO2–матеріалів, в яких армуючі зерна мають структуру
типу –Al2O3 [122].
Серед інших керамік цієї групи можна виділити наступні: Al2O3,
армований зернами графітоподібного BN; Al2O3 з міжзерновою фазою, що
містить призматичні зерна –сіалону; Si3N4–матеріал, армований призматичними
зернами Si2ON2, що знаходяться в звязуючій оксидній фазі; в Ti–C–B–композиті
утворюється пластинчаста фаза Ti3B4 [123]; TiC матеріал, армармований зернами
подовженої форми комплексної фази на основі титану.
Раніше було встановлено, що в кисневмістних AlN–матеріалах, одержаних
з нанопорошків в умовах політипоутворення, можуть бути сформовані два види
мікростуктур, які характерні для самоармованих керамік.
Перший з них утворюється за рахунок виділення в зернах одиничних
прошарків у вигляді пластин 124], 125], другий – як результат росту зерен
пластинчатої форми 124.
В обох групах матеріалів армуючі зерна є фазами, що мають анізотропні
гратки. Це вказує на те, що однією з необхідних умов формування
самоармованих матеріалів є присутність в його складі таких фаз. Відомо, що
анізотропія кристалічної гратки визначається її симетрією [126]. Зниження
симетрії і, відповідно, збільшення ступеня анізотропії, спостерігається в такій
послідовності для різних сингоний: кубічна  тетрагональна, тригональна,
гексагональна  ромбічна  моноклинна  триклинна.
Зростання анізометричних зерен в кераміках відбувається за поєднання
необхідної умови (анізотропність гратки фази зростаючих зерен) з двома іншими
(утворення центрів зростання зерен, що мають анізометричную форму та
контроль росту зерен поверхневою енергією), що становить суму достатніх умов.
В залежністі від характеру розподілу анізометричних зерен в мікроструктурі
армування матеріалів може бути зональним, поверхневим, просторово–
однорідним, внутрішньозеренним, зернограничним. Таким чином, можна
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виділити новий клас матеріалів на основі неметалевих сполук – це самоармовані
кераміки. Необхідна умова отримання таких керамік – це наявність в їх складі
фази (або фаз) з анізотропною граткою, що є основою росту зерен
анізометричної форми. Формування армуючих зерен може здійснюватися за
участю таких структурних перетворень: перекристалізація через газову фазу, ріст
з газової фази, перекристалізація через рідку фазу, збиральна рекристалізація,
розвиток реакцій поліморфних і политипних переходів, хімічної взаємодії,
евтектичних і евтектоїдних перетворень (табл. 1.4).
Самоармовані кераміки на основі ковалентних речовин (Si3N4, AlN, SiC,
ZrO2) відрізняються підвищеними характеристиками міцності при нормальній і
високій температурах. Матеріали такого типу є найбільш перспективними для
високотемпературного застосування. Можна виділити наступні підходи для
отримання таких матеріалів: Si3N4 – спікання за участю  переходу і процесів
перекристалізації через рідку фазу; SiC, AlN – спікання за участю политипних
переходів (3С  6Н, 3С  4Н і 6Н  4Н в SiC, та 2Н  багатошарові
політипи в AlN); ZrO2 – спікання з добавками MeO і Al2O3, які утворюють при
взаємодії фази типу –глинозему.
Властивості матеріалів на основі нітриду кремнію. В останні десятиліття
не слабшає інтерес до нітриду кремнію – одного з основних конструкційних
матеріалів [128]. При спіканні цієї сполуки з переважно ковалентним типом
зв'язків7 можна досягти теоретичної щільності при впливі тільки високої
температури. Причиною труднощів при спіканні є високонаправлені міжатомні
сили і, отже, не тільки низький коефіцієнт самодифузії, а й висока енергія
границь зерен в порівнянні з поверхневою енергією [129]. Для успішного
ущільнення при спіканні матеріалів з ковалентними зв'язками необхідно
виконання наступних умов [128]: використання активних при спіканні порошків;
збільшення

7

низького

коефіцієнта

самодифузії

за

допомогою

введення

За L.Pauling на долю ковалентних зв’язків припадає близько 70% (Cornell University
Press. 1960. Nо. 5. P. 98)
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відповідних добавок, що утворюють рідку фазу; застосування спеціальної
технології спікання, при якій високий тиск пригнічує дисоціацію нітриду
кремнію при високій температурі (газостати).
Для отримання високоякісних матеріалів необхідно усунути домішки,
хімічну неоднорідність, градієнти щільності і великі пори. Цього можна досягти
за рахунок використання частинок переважно субмікронних розмірів; жорсткого
контролю технологічного процесу виробництва, що включає деагломерацію
порошків, та відсутність забруднення (особливо домішками металів і кальцію).
Застосувавши частинки надмалих розмірів, автори [130] використали
дифузійні транспортні механізми для спікання ковалентних сполук. Однак,
використання порошку Si3N4 з крупнішим розміром частинок ~ 0,15 мкм не
привело до помітної усадки матеріалу, а втрата маси була великою – до 15%.
Для повного ущільнення Si3N4 необхідне використання оксидних або
неоксидних добавок [130]–[132]. Однак, і після цього не можна отримати
повністю щільний матеріал звичайним спіканням. Перші спроби, зроблені
Тервіллером [132], дозволили досягнути щільності 90%. Низька щільність була
викликана конкуренцією між процесами рідкофазного спікання і реакцією
розкладання нітриду кремнію внаслідок низької термічної стабільності сполуки.
Незважаючи на пошуки різних добавок, які сприяють ущільненню при спіканні
[133]–[135], ситуація практично не змінилася – досягнута щільність 92% (при
високому вмісті добавки 20%) [131] і 93% (при 5% добавки) [136]. Щільні
матеріали

отримують

гарячим

пресуванням

[133],

[135]

або

гарячим

ізостатичним пресуванням [131], [137]–[139]. Однак, ці методи вартісні і
накладають значні обмеження в одержанні виробів складної форми.
Подальші зусилля дослідників були спрямовані на те, щоб максимально
знизити вміст оксидних добавок. Склофаза, що утворюється на їх основі,
забезпечує протікання процесу рідкофазного спікання і отримання щільних
матеріалів, але при цьому значно погіршуються їх високотемпературні
властивості – міцність і опір повзучості. Покращення високотемпературних
властивостей можна досягти, якщо зробити зв'язуючу склофазу більш
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тугоплавкою, використавши як добавку оксиди рідкоземельних елементів, що
збільшують в'язкість (найбільш вдалим виявився Y2O3) [133], або домішку, що
повністю зникає (вводячи Al2O3, який розчиняється в гратці нітриду кремнію і
утворює сіалон) [136]. Третє ефективне рішення – кристалізація міжзернової
фази [135]. Модифікуючі добавки, такі як ZrО2, кристалізацію прискорюють
[139]. Добавка одного тільки ZrO2 також може бути використана при спіканні
Si3N4 [133], [135], [138]. Однак, вона неефективна через сильне розкладання Si3N4
і утворення ZrN або Zr–O–N. Одночасне введення ZrО2, Al2O3 і Y2O3 дозволяє
отримати гарячепресовані матеріали високої щільності [135], [140].
Активні при спіканні нанодисперсні порошки знижують температуру
спікання

[175],

[141],

що

важливо

для

термічно

нестійкого

нітриду

кремнію [142]. Властивості нанодисперсних порошків значно відрізняються від
властивостей порошків мікронних розмірів. Висока питома поверхня таких
порошків і напружений стан гратки тугоплавкої сполуки призводять до значного
окислення. Однак, зниження вмісту кисню до кількості меншої, ніж 0,6%
приводить до отримання пористих матеріалів [143]. Оптимальним є рівень 0,6%–
1,5% кисню, присутність якого на частинках Si3N4 у вигляді Si–O–N знижує
пористість.
Дослідженнями

встановлено,

що

рідкофазному

ущільненню

Si3N4–

матеріалів сприяють такі чинники, як фазові    перетворення, добавки
диоксиду цирконію. При цьому ZrO2 є також активатором фазового переходу, що
реалізується через рідку фазу, тобто відбувається розчинення –фази в розплаві і
виділення –фази. Позитивна роль диоксиду цирконію в цьому випадку
обумовлена його взаємодією з нітридом кремнію з утворенням оксинітридів
цирконію і кремнію. Остання складова сприяє збільшенню вмісту рідкої фази
при спіканні матеріалів [133]. Для Si3N4–матеріалу, одержаного методом
ізостатичного спікання, встановлено також, що добавка диоксиду цирконію
сприяє зростанню в'язкості руйнування [130].
Однак, основний недолік нанопорошків – це здатність до агломерації. У
процесі спікання ущільнення всередині агломерату відбувається з великою
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швидкістю, але зв'язки агломератів один з одним неміцні, з'являється пористість,
це призводить до

великого

розкиду по

щільності

матеріалу, значної

неоднорідності структури і властивостей виробів. Тобто найважливішою
проблемою отримання таких матеріалів є труднощі досягнення стану високої
щільності. В найбільшій мірі це відноситься до вільноспечених матеріалів. У той
же час ця технологія є найменш енергоємною і дає можливість виготовляти
вироби різних масштабів та складних форм.

1.3.3 Розробка гетеромодульних композитів – спосіб підвищення міцності,
в’язкості руйнування, зносостійкості

Розглянемо вплив добавок на структуру та властивості композитів на
прикладі В4С–матеріалів. Їх отримують переважно просоченням металами (Al,
Mg) або кремнієм пористого каркасу з В4С [52], [144], [145], вільним спіканням
[49], [51], [146], гарячим пресуванням [147], [148]–[159], гарячим ізостатичним
пресуванням [160], спіканням імпульсним струмом під тиском [161]–[165].
Структура і властивості гарячепресованих матеріалів вивчені у великій
кількості публікацій, частину з них зведено у табл. 1.4. Границя міцності під час
згинання полікристалічного карбіду бору вивчалася багатьма авторами і
знаходиться у діапазоні 350–500 МПа. Більш високі значення міцності мають
зразки з меншим розміром зерен [52].
Міцність також значною мірою залежить від пористості і зменшується для
гарячепресованих зразків від 630 МПа до 140 МПа в діапазоні пористості від 0%
до 30 %. Більш широке застосування В4С–матеріалів стримує низька в’язкість
руйнування матеріалу (≈2,5 МПа·м1/2) та погана здатність до спікання.
Промислово виготовлені порошки карбіду бору містять до 10%–12%
вільного вуглецю. Присутність у складі пресовки вуглецю сприяє швидкому
ущільненню при 2140 °С, внаслідок формування евтектики на границях
зерен [145]. Доданий у вигляді фенольної смоли вуглець (3%) сприяє більшій
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щільності спечених компактів. Вуглець реагує з В2О3 з утворенням В4С і СО
(чадного газу), тим самим вилучаючи з поверхні оксид В2О3, що дозволяє почати
спікання при нижчій температурі (~1350 °C).
Таблиця 1.4 – Склад, спосіб виготовлення та фізико–механічні властивості
щільних В4С–матеріалів: твердість за Віккерсом НV, границя міцності
під час згинання Rbm, тріщиностійкість KIс
Склад,
% (за масою)

НV,
ГПа
28

Rbm,
МПа
425

МПа⋅м

В4С

Спосіб
вигот., Т °С
ГП1

3,1

Літерат.
джерело
[58]

B4C

SPS2

37

–

2,8

[162]

B4C

SPS

32

430

4,9

[165]

B4C

SPS, 1950

34

420

3,4

[161]

ГП

–

445

–

[155]

В4С–8Si

ГП , 1850

–

354

5,4

[156]

B4C–14AlN–6Si–8TiO2

ГП, 1750

14

505

3,2

[147]

просочування

–

426

6,7

[166]

ГП

24

506

9,4

[167]

SPS

31

828

2,7

[168]

ВС, 2150

–

–

5,8

[146]

B4C–11VB2 (об. %)

ГП

25

500

5–6

[148]

В4С–10ZrB2 (об. %)

ГП

25

400

–

[158]

В4С–20 ZrB2 (об. %)

ГП

32

498

6,3

[159]

B4C–6LaB2

ГП

32

–

5,1

[154]

B13C2–30B4C–2Al–5Al2O3

B4C–10TiB2–Al
В4С–43TiВ2
B4C–TiB2 евтектич.композит
B4C–41WC–6C

KIс,
1/2

––––––––––––––––

1

ГП – гаряче пресування;

2

SPS-процес;

3

ВС – вільне спікання

Вплив присутності вуглецю на покращення усадки при гарячому
пресуванні та одночасне стримування росту зерна було підтверджене також у
[169], [170].
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Особливий

клас

матеріалів

представляють

собою

направлено

закристалізовані евтектичні композити В4С–МеВ2 з досить високим рівнем
анізотропно розподілених властивостей. Твердість евтектики B4C–TiB2 з
товщиною пластинок меншою за 1 мкм складає 31 ГПа, а міцність зростає до
828 МПа [168]. Як правило, твердість і мікропластичність таких самоармованих
матеріалів набагато вища, ніж навіть їх окремих компонентів. Підвищений
інтерес до закристалізованих евтектик також пов'язаний з можливістю помітного
збільшення тріщиностійкості з 2,5 МПа·м1/2 до (7÷13) МПа·м1/2.
Для активації спікання та ущільнення карбіду бору використовують
домішки, які утворюють рідку фазу або приймають участь у хімічних реакціях на
поверхні часток В4С та активують процеси поверхневої дифузії. Це перехідні
метали, їх оксиди, карбіди, бориди, силіциди. Так, успішно використовують
домішки диборидів перехідних металів IV–VI груп Періодичної системи
елементів – найчастіше диборид титану TiB2 [150], [151], рідше – CrB2 [157], VB2
[148], ZrB2 [158], [159], LaB6 [43]. Для підвищення в’язкості руйнування до
структури матеріалів вводять армуючі компоненти, наприклад, волокна вуглецю,
синтетичні алмази, пластини SiC.
В останнє десятиріччя велика увага присвячена отриманню матеріалів за
технологією іскро–плазмового спікання: SPS (або FAST, PECS) [161]–[165]. Така
технологія дозволила отримати В4С–матеріали при низькій температурі (до
1600 °С) з високою твердістю 32 ГПа, високою границею міцності під час
згинання 430 МПа, та тріщиностійкістю 4,9 МПа·м1/2 [165]. Однак, наразі ця
технологія не універсальна, повторюваність результатів низька і розмір зразків
не перевищує 15 мм у діаметрі та 4 мм товщини [161].
Використання

гарячого

пресування

дозволяє

отримати

щільні

В4С-матеріали з високими фізико–механічними властивостями [149], [157]
доволі габаритних розмірів (діаметром до 350 мм). Наразі це найкраща
промислова технологія для одержання виробів, що працюють у складних
експлуатаційних умовах.

71
Пошук перспективних домішок для розробки композиційних матеріалів та
оптимізації технології їх виробництва продовжується. На нашу думку, бориди
перехідних металів, що утворюються in situ мають значний потенціал для
покращення характеристик міцності у В4С–матеріалів. Крім того, розчинення
перехідних металів у гратці карбіду бору призводить до утворення потрійних
боридів (В12-nМеn)С3 і помітному росту мікротвердості до (50–77) ГПа [171].
Зносостійкість B4C–матеріалів та її взаємозв’язок з властивостями
композитів. Зношування деталей машин залежить від умов тертя, властивостей
матеріалів і устаткування. Зношування можна розглядати як механічний процес,
ускладнений дією фізичних і хімічних чинників, що викликають зниження
міцності мікрооб'ємів поверхневого шару. За умовами зовнішнього впливу на
поверхневий шар можна виділити абразивне зношування (газоабразивне та
гідроабразивне).
Газоабразивне зношування викликається механічною дією твердих
частинок, що переміщуються потоком газу. У цьому випадку руйнування
деталей

обладнання

відбувається

в

результаті

зрізання,

викришування,

вибивання і багаторазового пластичного деформування його поверхневих
мікрооб'ємів. Цьому виду зношування піддаються сопла піскоструминного
обладнання, різноманітні насадки, фільєри, деталі насосів, клапани, сопла
реактивних двигунів, що працюють на твердому паливі тощо.
Для широкого використання керамічних матеріалів вивчення зношування
як однієї з найважливіших експлуатаційних характеристик представляє значний
інтерес. Очевидно, що збільшенню зносостійкості виробів сприяє застосування
матеріалів з високою зносостійкістю. Основний механічною характеристикою,
яку часто використовують для оцінки зносостійкості, є твердість [55], [172]–
[174]. Причому, є пряма кореляція між опором зношуванню і твердістю
(табл. 1.5) [175].
Раніше були зроблені спроби інтерпретувати твердість як параметр, що
визначає зносостійкість матеріалу. Однак відомо, що в ряді випадків великим
значенням твердості відповідає більше зношування внаслідок крихкості
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матеріалу. Механічні властивості кераміки відіграють визначальну роль у
процесах зношування. Вперше в роботі А. Еванса і Т. Вілшоу [176] було
показано, що оброблюваність крихких матеріалів тісно пов'язана з твердістю і
тріщиностійкістю. Інтенсивність руйнування керамічного матеріалу, який в
умовах сухого тертя чинить опір динамічним навантаженням, залежить від тих
же властивостей, що і при макроскопічному об'ємному руйнуванні.
Таблиця 1.5 – Опір зносу (в порядку зростання) і твердість керамік [175]
Матеріал

Твердість за Кнупом HKN, ГПа

SiO2

8,2

ZrO2

11,6

Al2O3

20,0

Si3N4

22,0

SiC

27,0

B4C

35,0

алмаз

70,0–80,0

Отримане А. Евансом співвідношення пов'язує обсяг вилученого матеріалу
(величина

обернено

пропорційна

зносостійкості)

властивостями матеріалів [172]:

V = P1,125 KIc–0,5 HV–0,625 (E / HV)0,8 S
де V – об'ємний знос;
P – навантаження;
KIc – в'язкість руйнування;
HV – твердість за Віккерсом;
E – модуль пружності;
S – шлях тертя

з

фізико–механічними
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Тенденція до підвищення зносостійкості зі збільшенням твердості і
в'язкості руйнування для керамічних матеріалів проілюстрована також у роботах
Г. Г. Гнесіна [177]. Було встановлено, що ключовими факторами, що впливають
на швидкість ерозії, є твердість і ударна в'язкість [172, 174]. Лідерську позицію
серед зносостійких матеріалів, як і раніше, утримують керамічні матеріали на
основі карбіду бору [55, 56, 175]. При вивченні В4С–матеріалів Дж. Сан
встановив, що зношування знижується при зменшенні значення 1/(Н2,5×KІс),
тобто при підвищенні твердості і тріщиностійкості матеріалу [174]. Причому,
як і в рівнянні А. Еванса, внесок твердості більш значний. Однак, слід врахувати,
що у крихких матеріалах твердість і тріщиностійкість мають обернений характер
залежності і, отже, потрібно підбирати такий склад, де оптимально поєднувались
би обидві властивості.
Стійкість карбіду бору і матеріалів на його основі при роботі в умовах
інтенсивного аероаброазивного (газоабразивного) зносу вивчена недостатньо.
Вирішення цієї проблеми потребує накопичення експериментальних даних про
зношування цих матеріалів для підвищення надійності та довговічності деталей
обладнання, що піддаються газоабразивному зносу.

1.3.4 Підвишення функціональних характеристик в мікрохвильовому
діапазоні в композиційних AlN–матеріалах

Розвиток точного машинобудування (радіотехніки, радіоелектроніки і
електронної техніки), а саме електротехнічних і радіоелектронних систем
зв’язку, бортової апаратури, різних систем приймання, обробки і передачі
інформації залежить від розробки матеріалів з покращеними функціональними
характеристиками. Керамічні матеріали можуть використовуватися у вакуумній
електронній техніці НВЧ–діапазону для поглинання мікрохвиль високої
інтенсивності у електронних приладах та спеціальних вимірювальних пристроях
великої потужності. Одним з основних компонентів конструктивних блоків і
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модулів систем НВЧ є підсилювачі НВЧ–сигналів. В частині з них
використовуються електровакуумні прилади (магнетрони, клістрони, лампи
біжучої хвилі). Одним з найважливіших функціональних елементів електронних
підсилювачів

НВЧ–сигналів

та

вимірювальних

приладів

є

поглиначі

електромагнітної енергії. Вони використовуються для повного або часткового
поглинання НВЧ–сигналу, зменшення рівня відбитого сигналу, вибіркового
заглушування небажаного виду коливань. Це необхідно для забезпечення
стабільної і стійкої роботи приладів. Без розробки нових матеріалів з
покращеними характеристиками по поглинанню НВЧ–випромінювання та
високою теплопровідністю неможливо подальше удосконалення конструкцій і
покращення параметрів електровакуумних приладів, які працюють в НВЧ–
діапазоні на частотах 1 ГГц–100 ГГц.
Попри всю різноманітність конструкцій і призначення поглиначів в НВЧ–
приладах всі вони застосовуються або у вигляді об'ємних деталей (кілець різної
форми), або у вигляді покриттів (тонкоплівкових і об'ємних), що наносяться на
діелектричні деталі і підкладки або на металеві поверхні НВЧ–тракту.
Досить складно задовольнити комплекс вимог, що пред'являються до
матеріалів для вакуумних поглиначів: здатність до поглинання значних рівнів
НВЧ–випромінювання; немагнітні властивості матеріалів, оскільки часто
необхідне фокусування електронних пучків; висока теплопровідність, що
забезпечує відведення поглиненої енергії з вакуумного приладу; механічна
міцність у поєднанні зі структурною стабільністю при високій робочій
температурі (до 600 °С–800 °С); поглинач повинен витримувати високу
температуру без розтріскування, не виділяти гази, бо це порушить високий
вакуум в приладі і зменшить його довговічність; пористість матеріалу також є
небажаною (внаслідок захоплення молекул газу); надійне з'єднання з металами і
керамікою в вузлах приладу за допомогою пайки або зварювання; екологічна
безпека при виготовленні поглиначів.
Поліпшені параметри і характеристики має кераміка з нітриду алюмінію,
як один з діелектриків з високою теплопровідністю і термостійкістю,
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невисокими значеннями діелектричної проникності ε і діелектричними втратами
tgδ. Завдяки цьому вони широко застосовуються як об'ємні поглиначі у
вакуумній порожнині електронних приладів з високими енергетичними
характеристиками і як кінцеві навантаження вимірювальних високочастотних
пристроїв високого рівня потужності. Дослідженням цих матеріалів для різної
апаратури радіотехніки і НВЧ–приладів, присвячена досить велика кількість
робіт [82], [178]–[185].
В табл. 1.6 наведені властивості основних керамічних матеріалів для
електронної техніки [82], [178]. Матеріал з нітриду алюмінію розроблений у
Інституті надтвердих матеріалів НАН України. Нітрид алюмінію незамінний в
умовах, що вимагають значного відведення тепла і є кращою альтернативою
токсичному оксиду берилію. Композити з AlN відрізняються високим рівнем
поглинання, їх теплопровідність майже на порядок вища, а робоча температура
вдвічі вища, ніж у Al2O3.
Таблиця 1.6 – Властивості AlN [82] та інших високотеплопровідних
керамічних матеріалів [178] для електронної техніки
AlN
Al2O3
BeO
SiC
Si3N4
Теплопровідність, Вт/(мК)
Електричний опір, Омм

120–160

20–36

1013

1012

1011–1012

5∙10–2

107

9,5

6,5–6,7

40

7,2–7,9

0,2–0,3

0,2–0,4

40–50

0,1–1

5,5

6,5

4,4

3,1

3,98

3,01

3,20

3,19

Діелектрична проникність
7,7
(3 ГГц)
, (1 МГц)
Тангенс кута діелектричних
1,5
(3 ГГц)
втрат, tg (1 МГц), ×10–3
Коефіцієнт термічного
5,0
розширення, ×10–6 К–1
Густина, г/см3
3,28
Границя міцності під час
згинання, МПа

300

250–270 150–250

30–70

400–450 170–230 380–650 200–750

З метою підвищення механічних властивостей та зміни діелектричних
характеристик до складу кераміки з нітриду алюмінію вводять включення
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тугоплавких провідних фаз – тугоплавких металів (Мо, W) або напівпровідників
(SiC) чи їх комбінації один з одним [82], [186].
У діелектричній матриці реальних композитів містяться частинки різної
форми та довжини, тобто на діелектричну проникність впливають усі розміри
провідних частинок. Тобто необхідно визначити оптимальні структурні
параметрі композиційного матеріалу для досягнення максимальної діелектричної
проникності композиту за відсутності макроскопічної електропровідності.
Більшість авторів сходиться в тому, що для максимального поглинання НВЧ
енергії розміри частинок поглинаючої фази повинні бути досить малими. Зазвичай
це одиниці мікрон. Разом з тим, в літературі наведено залежності затухання від
розмірів частинок, де показано, що найбільше затухання НВЧ–енергії ~28дБ
забезпечується при розмірі частинок 160–200 мікрон в діапазоні частот 3 ГГц–
40 ГГц. Таким чином, питання про розмір частинок провідної фази, що
забезпечують високе поглинання в об'ємному поглиначі, далеко не таке
однозначне і потребує подальшого вивчення.
Найважливішими характеристиками об’ємних поглиначів є їх здатність до
поглинання значних рівнів НВЧ–випромінювання і висока теплопровідність, при
умові, що матеріал залишається діелектриком. В літературі повідомлялося, що
композити з керамічною матрицею з AlN і провідною (поглинаючою) фазою з
двох тугоплавких складових – Сr3С2 і Мо [186], [187] або SiC і Mo [188] мають
високий рівень теплопровідності. Разом з цим було показано, що між
теплопровідністю і рівнем поглинання існує обернена залежність. В зв’язку з цим
важливо встановити комплексний вплив провідної фази, що складається з двох
компонентів, на рівень поглинання і теплопровідність композиту.
У процесі спікання в структурі AlN–Y2O3–кераміки можливе формування
декількох сполук, утворення яких залежить від співвідношення Y2O3 до Al2O3.
Основні з них: три різні фази алюмінату ітрію: Y3Al5O12, YAlO3 і Y4Al2O9. Під
час спікання при високій температурі 1750 °С–1800 °С добавка Y2O3 утворює
рідку фазу і допомагає в очищенні зерен AlN від кисню. Механізм очищення за
допомогою Y2O3 обумовлений реакцією з Al та O, який адсорбований на
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поверхні AlN. Кисень при нагріванні вступає в реакцію з оксидом ітрію з
утворенням алюмоітрієвого гранату за схемою:
Y2O3 → Y4Al2O9 → YAlO3 → Y3Al5O12
Теплофізичні властивості. У кристалах неметалевих нітридів перенесення
тепла здійснюється переважно фононами – за рахунок коливань кристалічної
гратки. Рівень фононної теплопровідності визначається також ангармонічністю
коливань гратки, обумовленою відмінністю атомних мас елементів. Так, нітриди
бору, алюмінію, кремнію, атомні маси яких близькі до вуглецю і азоту, мають
теплопровідність вищу, ніж нітриди важчих перехідних металів.
З підвищенням концентрації домішок теплопровідність неметалевих
нітридів знижується. Найбільше впливає на рівень теплопровідності і її
температурну залежність: пористість, фазовий склад, а також розчинні домішки
у випадку утворення твердих розчинів з широкою областю гомогенності.
Теплопровідність. Більшість тугоплавких матеріалів є крихкими, тому для
гарного опору тепловим ударам вони повинні мати високу теплопровідність,
міцність і малі значення коефіцієнту термічного лінійного розширення. Si3N4 при
підвищених

температурах

забезпечує

малу

деградацію

міцності

і

тріщиностійкості при високому опорі повзучості. Теплопровідність нітриду
кремнію в поєднанні з хорошими механічними характеристиками робить його
придатним для використання в якості підкладок для високоенергетичного
устаткування в індустріальних роботах, гібридних двигунах і сучасних
електропоїздах.
У твердих тілах мають місце два основних механізми теплопровідності:
вільними електронами (електронна теплопровідність) і атомними коливаннями
(фононна або ґраткова теплопровідність). Фононна теплопровідність характерна
для діелектриків (алмаз, кубічний нітрид бору, нітрид кремнію, нітрид
алюмінію), а електронна переважає в металах.
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Явище переносу теплоти в напівпровідниках (карбід кремнію) складніше,
ніж в діелектриках і металах. Тут істотні обидва названих вклади в механізм
теплопровідності.
Основні

правила

для

вибору

неметалічних

кристалів

з

високою

теплопровідністю сформулював G. Slack [189]:
1. низька атомна маса
2. сильні міжатомні зв'язки
3. проста кристалічна ґратка, тобто мала кількість атомів в елементарній
комірці (наприклад, N = 1 в кубічній гратці)
4. низька ангармонічність
5. висока температура Дебая
Була розрахована (оцінена) висока власна теплопровідність при кімнатній
температурі для алмазу – 2000 Вт/(м·К), cBN – 1300 Вт/(м·К), SiC – 490 Вт/(м·К),
AlN – 320 Вт/(м·К), Si – 156 Вт/(м·К) [189].
У реальних структурах теплопровідність, тобто здатність матеріалу до
безперешкодного
розсіюванні

їх

проходженню
на

точкових

фононів,
дефектах

в

основному

кристалічної

знижується
гратки

при

(вакансях,

міжвузельних або домішкових атомах), лінійних дефектах (дислокаціях),
поверхневих дефектах (границях зерен, прошарках політипів, двійників),
об'ємних дефектах (порах, домішкових фазах, включеннях). Розсіюванням на
електронах і інших фононах в цьому випадку можна знехтувати. Монокристали
краще проводять тепло, ніж полікрістали, так як границі зерен і дефекти
кристалічної структури розсіюють фонони. Чим досконаліші кристали, тим вища
їх теплопровідність. У кристалічній гратці передача теплоти в порівнянні з
аморфним станом полегшена. Чим більше домішок, дрібніші зерна і більше
спотворена кристалічна гратка, тим теплопровідність нижча. Легування вносить
спотворення в кристалічні гратки твердих розчинів і знижує теплопровідність.
Електрофізичні властивості. Електрична або напівпровідникова природа
неметалічних тугоплавких нітридів обумовлює надзвичайно сильний вплив
домішок і дефектів кристалічної гратки, а також наявність пористості, зв'язок і
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інших фазових складових. Різні за вмістом домішок та інших дефектів, зразки
безкисневої кераміки можуть на кілька порядків змінювати свої електрофізичні
властивості, а також характер залежності цих властивостей від температури і
частоти електромагнітного поля. Електропровідність і її температурна залежність
визначаються природою і концентрацією електрично активних (донорних або
акцепторних) домішок, розчинених в гратці, наявністю інших фазових
складових, їх вмістом і характером розподілу (мікроструктурою матеріалу).
Температурна залежність провідності всіх неметалічних тугоплавких
сполук має характер, типовий для діелектриків або напівпровідників, тобто
зростає з підвищенням температури в області власної провідності.
Нітрид алюмінію, як і нітрид бору, відноситься до діелектричних
матеріалів. З підвищенням температури діелектрична проникність

A1N

збільшується; оскільки кераміка на його основі має підвищену теплопровідність,
її можна розглядати як перспективний діелектричний і електроізоляційний
матеріал, придатний до експлуатації в умовах підвищених температур і при
необхідності інтенсивного тепловідведення через кераміку.
Постановка задачі дослідження. Таким чином, на підставі літературних
даних і експериментального досвіду можна зробити висновок, що в основі
підходів регулювання структури матеріалів на основі тугоплавких сполук
лежать: вихідна дисперсність порошків, способи обробки порошків, різноманітні
методи спікання, використання добавок та наявність домішок, термічна обробка
після спікання.
В роботі була поставлена мета: провести комплексне дослідження та
розробити

наукові

принципи

формування

структури

і

властивостей

високотехнологічної кераміки з нанодисперсних і субмікронних порошкових
композицій тугоплавких карбідів і нітридів при вільному спіканні та
реакційному гарячому пресуванні для створення композиційних матеріалів з
поліпшеними фізико–механічними, фізико–хімічними та функціональними
характеристиками.
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Відповідно до поставленої мети необхідно було вирішити такі завдання за
основними напрямками досліджень:
– вивчити структурні механізми вільного спікання матеріалів з
нанодисперсних порошків тугоплавких карбідів та нітридів як базові дані для
створення нових керамічних матеріалів з регульованою мікроструктурою та
властивостями;
– встановити закономірності рідкофазного вільного спікання сполук з
переважно ковалентним типом хімічного зв'язку, визначити особливості
формування структури матеріалів з нанодисперсних Si3N4–композицій і
обґрунтувати

можливість

підвищення

рівня

і

зменшення

розсіювання

властивостей за рахунок застосування спеціальних технологічних підходів;
вивчити вплив структурних факторів на процес окиснення на повітрі та
теплопровідність нітридокремнієвих композитів;
– дослідити закономірності реакційного спікання під тиском, розвиток
структури і рівень властивостей B4C–матеріалів та визначити вплив утворення in
situ високомодульних фаз диборидів або їх твердих розчинів на зростання
характеристик тріщиностійкості, міцності, абразивне зношування та корозійну
стійкість;
– узагальнити результати досліджень по оцінці діелектричної проникності
AlN–матеріалів у НВЧ–діапазоні та оптимізувати параметри структури;
визначити

вплив

мікроструктури

композитів

AlN–Y2O3–нано(SiC–C)

на

діелектричні властивості, явища переносу (теплопровідність, електропровідність)
і поглинання електромагнітної енергії; для порівняння двофазних композитів
оцінити величину поглинання в залежності від структурних та діелектричних
характеристик матеріалів.
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2 МЕТОДИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПРОВЕДЕНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

2.1 Характеристика вихідних матеріалів
2.1.1 Нанодисперсні порошки карбіду і нітриду титану та композиції
нітрид титану– нікель
Нанодисперсні порошки нітриду титану отримані азотуванням титану в
плазмі високочастотного розряду виготовлені у АО «Неомат» (м. Рига,
Латвія) [37]. Порошки карбіду титану синтезовані в результаті реакції титану з
вуглецем в низькотемпературній водневій плазмі виготовлені у Інституті нових
хімічних проблем (ІНХП) РАН (м. Чорноголовка, РФ) [190]. Характеристики
вихідних порошків наведені в табл. 2.1. Як показали електронномікроскопічні
дослідження, нанодисперсні порошки мали розміри частинок 10 нм–80 нм з
яскраво вираженою формою монокристалів (див. рис. 2.1, а,б).
Мікроелектронограми виявили наявність тільки структур типу NaCl, при
цьому основна частина частинок TiC і TiN складалася з правильних кубів,
утворених шістьма площинами (100), крім того, були тетраедри з чотирма
площинами (111) і ромбододекаедри з дванадцятьма площинами (110).
Таблиця 2.1 – Основні властивості нанодисперсних порошків TiC і TiN
Поро
шок

ПП,
м2/г 1)

TiC
TiN

Розмір
частинок, нм

Вміст елементів, % (за масою)
Розрахунк.
4)
Домішки
формула
Ti Cзаг./Cвільн N
сполуки
O
Cl

ЕМ 2)

Re 3)

23

10–80

60

79,0 19,6 / 0,1

58

10–70

35

74,8

–

0,1

2,3

0,3

TiC0,98

22,3

3,0

–

TiN0,90

_________________________
1)
2)
3)
4)

питома поверхня, метод БЕТ,
прямий метод оцінки за допомогою електронної мікроскопії,
опосередкований метод оцінки по уширению дифракційних піків,
визначені нейтронно-активаційний аналізом
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Така форма частинок характерна для нітридів і карбідів перехідних
металів, синтезованих в високочастотній плазмі, в той час як при осадженні з
газової фази частинки нітридів Ti і V, аналогічні за розміром, мають сферичну
форму. Оскільки в структурах типу NaCl мінімальну поверхневу енергію мають
грані (100), кращою формою росту частинок є кубічні кристали, ограновані
площинами (100).

а

б

в

Рисунок 2.1 – Мікрофотографії частинок нанодисперсних порошків карбіду
титану (а) і нітриду титану (б) та нанокомпозиції нітрид титану–нікель (в)
Нанодисперсні

суміші

системи

нітрид

титану–нікель

(рис. 2.1, в)

виготовили спільним азотуванням порошку титану і нікелю в азотній плазмі в
установці ВЧ–розряду у АО «Неомат» (м. Рига, Латвія). Питома поверхня
порошків складала 10,2 м2/г. Хімічний склад композицій наведений у табл. 2.2.
Нанодисперсні суміші складалися з характерних для нітриду титану
кубічних частинок, на гранях яких у вигляді куполоподібних острівців (шарових
сегментів) осаджувався нікель, а також з більш крупних сферичних частинок, що
є частинками нікелю або титану, покритого шаром нікелю.
Таблиця 2.2 – Хімічний склад порошкових нано-композицій TiN–Ni
Матеріал
TiN–Ni 1
TiN–Ni 2

Ti
56,2
47,9

Масова частка компонента, %
N
Ni
12,9
26,6
11,3
35,0

O
3,0
3,1
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2.1.2 Характеристика нанодисперсних композицій на основі нітриду
кремнію

Ми дослідили порошки Si3N4 різних виробників (див. Додаток 1) [191],
оцінили їх якість за вмістом домішок, фазовим та гранулометричним складом,
питомою поверхнею і морфологією частинок. Як показали результати
досліджень, найбільш повно відповідають вимогам до порошків на рівні кращих
світових аналогів нанодисперсні порошки, одержані плазмохімічним синтезом,
особливо ГТО–порошки.
Нанодисперсні композиції виготовлені у АТ «Неомат» (м. Рига, Латвія)
методом

плазмохімічного

синтезу

шляхом

азотування

кремнію

напівпровідникової чистоти, з добавками оксидів алюмінію, ітрію і цирконію.
Визначальною особливістю цих порошків є те, що їх фазовий склад формується
безпосередньо в процесі синтезу.
Було вивчено ущільнення композицій різних складів у системі Si3N4–
Al2O3–Y2O3(–ZrO2) при спіканні (рис. 2.2). Вибір порошків для розробки
високоякісного нітридокремнієвого матеріалу з використанням технології
вільного спікання був зроблений на користь субдисперсних композицій складу
Si3N4–2% Al2O3–5% Y2O3–(0÷10)% ZrO2, які показали найкращу здатність до
ущільнення. Для отримання матеріалів застосовували вихідні порошки трьох
складів (табл. 2.3), а також попередньо газотермічно оброблені (ГТО) порошки.
Попередня газотермічна обробка (ГТО) складалася з багатоступінчастого
відпалу для зниження вмісту вільного кремнію до 0,02 % (за масою) і вуглецю до
0,02 % і подальшої гомогенізації композиції [191]. У табл. 2.4 для прикладу
показано склад композиції з вмістом 5% ZrO2 у вихідному стані та після
газотермічної обробки. Для спрощення викладу позначимо склад матеріалу:
А – Si3N4–2%Al2O3–5%Y2O3; Б – Si3N4–2%Al2O3–5%Y2O3–5%ZrO2; В – Si3N4–
2%Al2O3–5%Y2O3–10%ZrO2.
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Рисунок 2.2 – Температурні залежності відносної щільності (γ) при вільному
спіканні нанодисперних композицій: 1 – Si3N4–2%Al2O3–5%Y2O3,
Si3N4–5%Al2O3–5%Y2O3; 2 – Si3N4–2%Al2O3–5%Y2O3–5%ZrO2,
Si3N4–2%Al2O3–5%Y2O3–10%ZrO2; 3 – Si3N4–1%Al2O3–2%Y2O3

Склад,
% (за масою)
і позначки

Питома
поверхня,
м2/г

Таблиця 2.3 – Характеристика вихідних напнодисперсних порошків

93,4Si3N4–1,4Al2O3–
5,2Y2O3
(А)

Фазовый
склад
Si3N4, %

Елементний склад порошку,
% (за масою)





Siзаг

24

48

52

88,8Si3N4–1,7Al2O3–
4,8Y2O3–4,7ZrO2 (Б)

25

44*

82,8Si3N4–1,7Al2O3–
4,8Y2O3–10,7 ZrO2 (В)

25

61*

Y

Al

Zr Siвіл

С

55,7

36,1 3,9

1,1

–

0,6

0,1

56

52,7

35,9 3,8

0,9

3,5

1,2

0,1

39

50,5

35,7 3,8

0,9

7,9

0,9

0,1

N

___________________
* сліди аморфної фази

Рентгенівський фазовий аналіз показав присутність аморфної фази,
–Si3N4, –Si3N4 і тетрагонального ZrO2. Після відпалу спостерігалося невелике
до ~ 10% збільшення вмісту –Si3N4 в композиції (табл. 2.4).
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Таблиця 2.4 – Склад і дисперсність нанокомпозицій на основі Si3N4.
Фазовий склад,
Компонент, % (за масою)
%
(за
масою)
Композиція, % ПП,
Домішки
(за масою)
м2/г  /  –
ZrO2 Siзаг Y Al Zr
Siвіл С Fe, Ca
Si3N4
Si3N4–2Al2O3–
5Y2O3–5ZrO2

25 44 / 56*

те ж, після ГТО 13

32 / 68

+

52,7 3,8 0,9 3,5

+

1,2

0,11

сліди

0,2

0,02

сліди

_______________________
* сліди аморфної фази

Електронно–мікроскопічні дослідження показали, що в початковому стані
між нанодисперсними частинками округлої форми є переважно точкові і місткові
зв'язки (рис. 2.3, а). Зустрічаються також агрегати частинок у вигляді крихких
конгломератів. Діапазон розмірів індивідуальних частинок в агрегатах для
порошків без обробки складає 0,01 мкм–0,06 мкм.

а

б

Рисунок 2.3 – Електронномікроскопічні зображення та відповідні
електронограми частинок порошку складу Si3N4–2%Al2O3–5%Y2O3–5%ZrO2 у
вихідному стані (а) і після газотермічної обробки в азоті за 1450 °С (б)

Після відпалу порошок складається з монолітних зростків частинок,
об'єднаних в крихкі агрегати (рис. 2.3, б; табл. 2.5). Це групи частинок, з'єднаних
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сполучною фазою – зв’язкою (див. схему на рис. 2.4). Між конгломератами є
точкові і місткові зв'язки. Діапазон розмірів індивідуальних частинок, що
виявляються в зростках, становить 0,05 мкм–0,5 мкм.

Рисунок 2.4 – Схема утворення монолітних зростків частинок при
газотермічній обробці нанодисперсних порошків нітриду кремнію
Таблиця 2.5 – Характеристика Si3N4–нанокомпозицій
Діапазон розмірів, мкм
Основна
Інші
складова
Вихідний
нанодисперсний
порошок
Порошок після
газотермічної
обробки

0,03–0,05

0,05–0,1

Морфологія
Основна складова

Інші

0,1–0,2

кругла форма

кутова
форма (рідко
зустріч.)

0,1–0,5

неправильна
кутова форма,
безпористий стан

правильна
огранка

Таким чином в процесі газотермічної обробки (відпалу) іде процес
конгломерації частинок за рахунок утворення міжзернової склофази, яка
фактично визначає спікання частинок у вільно насипаному стані. Судячи з
спектрів розподілу елементів в міжзерновій зв'язці містяться Zr, O, Y і Al. При
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відпалі рентген–аморфних порошків у вакуумі кристалізація йде у бік утворення
α–фази, а при відпалі в азоті – β–фази, що дозволяє регулювати фазовий склад
відпалених порошків. Одержані Si3N4–порошки з частинками кулястої форми
розміром від 0,1 мкм до 0,3 мкм за хімічними та технологічними властивостями
знаходяться на рівні кращих світових аналогів.

2.1.3 Вихідні порошки карбіду бору
Для дослідження був вибраний порошок карбіду бору виробництва
Донецького

заводу

хімреактивів

(ДЗХР)

ТУ6–09–668–76,

основні

характеристики якого представлені в табл. 2.6. За результатами МРСА порошок
В4С містить бор і вуглець у співвідношенні В:С=2,94. Вміст кисню невисокий і
не перевищує 0,8% (мас.). Розмір частинок порошку перебуває у діапазоні
0,3 мкм–0,5 мкм (рис. 2.5). Крім цього використовувались технічні порошки
карбіду бору (ДГСТ 5744–74) Запорізького абразивного комбінату (ЗАК)
(табл. 2.6). У якості спеціальних домішок використовували порошки карбіду
ванадію (ТУ 6–09–03–5–75), гідриду титану (ТУ 10–5–76), дибориду титану
(ТУ6–09–03–7–75). Це дрібні, досить чисті порошки.
Таблиця 2.6 – Основні характеристики порошків карбіду бору
Взаг

Сзаг

В2О3

Свільн

В4С ДЗХР

77,1

21,6

0,4

0,8

Питома
поверхня,
м2/г
8,6

В4С ЗАК
(розмелений)

70,1

23,7

0,9

6,4

4,8

Порошок

Хімічний склад, мас. %

Розмір частинок порошку TiB2 знаходиться у діапазоні 1 мкм–3 мкм,
порошки VC та ТіН2 дещо крупніші – їх частинки мають розмір 4 мкм–10 мкм
(див. рис. 2.5). Подрібнення порошку і змішування сумішей проводили у
футерованому карбідом бору кульовому млині конструкції ДЗ ІНМ НАНУ, з
розмельними кулями з карбіду бору у середовищі спирту протязом 48 год.
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а

б

в
г
Рисунок 2.5 – Мікрофотографії частинок вихідних порошків
(виробництво ДЗХР): В4С (а); VC (б); TiH2 (в); TiB2 (г)

2.1.4 Характеристика вихідних порошків нітриду алюмінію
Нітрид алюмінію. Порошки нітриду алюмінію, синтезовані прямим
азотуванням алюмінієвого порошку в атмосфері азоту, виробництва ДЗХР
(Україна) (ТУ6–09–110–75) (табл. 2.7) використані для одержання матеріалів з
високим рівнем властивостей. Частинки AlN – слабкофрагментовані з
азимутальним розорієнтуванням фрагментів (рис. 2.6).
Таблиця 2.7 – Хімічний склад порошків AlN
Торгова марка

Вміст елементів, % (за масою)
Al

ДЗХР ТУ6–09–110–75 65,1

N

O*

С

Fe

Si

Ca

33,3

0,5

0,73

0,02

0,006

0

__________
 Нейтронно-активаційний аналіз
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5 мкм

5 nm

а

б

в

Рисунок 2.6 – Електронно–мікроскопічне зображення груп частинок типової
морфології: а – мікронний порошок AlN, ДЗХР, б – порошок Mo,
в – мікроструктура наночастинок SiC–C
В роботі застосовували вихідний порошок молібдену марки МПХ (середній
розмір частинок 60 мкм, виготовлений на заводі Победіт (Владикавказ, РФ)
ТУ 48–19–69–73. Типова група частинок молібдену зображена на рис. 2.6, б.
Порошок Мо має три основні складові: об’ємні правильно ограновані частинки з
розмірами 20 мкм; зростки та ланцюжки частинок з елементами правильного
огранювання 10 мкм; монолітні зростки дрібних частинок (1 мкм–5 мкм).
Порошок SiC–C – це монокристалічні частинки твердого розчину вуглецю в
карбіді кремнію [192] середнього розміру 50 нм (рис. 2.6), з яких формуються
агрегати розміром 200 нм. При концентрації SiC–C у вихідній шихті 16% і 32%
пористість спечених зразків композиту склала 0,9% і 14,0% відповідно.

2.2 Особливості отримання матеріалів і вимірювання їх властивостей

З порошків нітриду та карбіду титану пресували зразки у вигляді цилідрів
ø8, h 2 мм–3 мм без пластифікатора і ø8, h 10 мм–15 мм з використанням 0,5 %
розчину синтетичного каучуку в бензині. Тиск пресування становив 200 МПа,
вихідна пористість пресовок зі зв'язкою – 52 %, без зв'язки – 55%–57%. Спікання
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проводили в печі ЭСШВ–1.2,5/22и1 з вольфрамовим нагрівачем в інтервалі
температури 800 °С–1900 °С у вакуумі 1,310-2 Па або в особливо чистому азоті
0,12 Па протягом 1 год. Контроль температури проводили за допомогою
вольфрам–ренієвої термопари ВР5/ВР20. Для вивчення усадки використовували
високотемпературний дилатометр.
Для

приготування

компактів

з

нанодисперсного

порошку

TiN

застосовували гідродинамічне пресування відповідно до методики [193]. Тиск
пресування складав 0,6 ГПа при тривалості приблизно 10 мсек. Вимірювання
відкритої

пористості

порошкових

компактів,

одержаних

за

допомогою

квазістатичного та гідродинамічного пресування, проводили за допомогою
автоматичного ртутного порометра “Micrometric”.
Рентгенівський фазовий і структурний аналізи проводили за допомогою
рентгенівського

дифрактометра

ДРОН–3М

у

відфільтрованому

CuKα

випромінюванні. Швидкість обертання лічильника становила 2 град/хв (фазовий
аналіз) та 0,5 град/хв (структурний аналіз) [194, 195]. Як еталони сполук
використовувалася

інформація

міжнародної

картотеки.

Зміна

періоду

кристалічної ґратки нітриду титану в залежності від температури спікання
вивчалася під час запису дифракційних профілів на діаграмі реєструючого
потенціометра зі швидкістю обертання лічильника 1/4 град/хв. Результати
вимірювань уточнювалися екстраполяцією на Θ = 90°. Для оцінки розмірів
кристалітів

використали

область

когерентного

розсіювання

(ОКР)8.

Мікроспотворення гратки і розміри ОКР вимірювали за допомогою методів
рентгенівської дифрактометрії. Поділ зазначених ефектів проводився методом
апроксимації [195]. Елементи тонкої структури визначали шляхом розрахунку
розширення рентгенівських ліній від площин (111) та (420). Інструментальне
розширення визначали з використанням як еталона зразка нітриду титану,
відпаленого за 1900 °С в азоті.

8

ОКР – це мінімальний розмір частинки речовини, що має правильну кристалічну
будову, на якій рентгенівські промені розсіюються когерентно, тобто з постійною різницею
фаз.
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Структурні дослідження полікристалічних зразків з порошків карбіду і
нітриду титану плазмохімічного синтезу проводили методом просвічуючої
електронної мікроскопії (ТЕМ) в поєднанні з мікродифракцією по тонким
фольгам, вугільним реплікам з природних зламів і тонким відкольним частинкам,
вилученими на репліки зі зламів на електронних мікроскопах HU–200F і JEM
100СX. Поверхні зламів зразків вивчали на РЕМ Camebax SX–50 в поєднанні з
рентгеноспектральним мікроаналізом. Середній розмір зерен визначали по
електронним мікрофрактограмам і зображенням на просвіт. Застосовували метод
випадкової січної. Одержану за цим методом величину розміру зерна множили
на коефіцієнт Мендельсона 1,56 [196].
Питома поверхня (ПП) порошків визначалася за методом БЕТ на газометрі
ГХ–1. Гранулометричний склад вивчали на гранулометрі 715Е482 «CILAS».
Кількісний вміст фаз α– і β–Si3N4 оцінювали за методикою [197].
Морфологію частинок досліджували на растровому електронному мікроскопі
«Camscan–4DV». Мікроструктуру спечених Si3N4–зразків вивчали за допомогою
шліфів, протравлених в розплаві КОН. Домішки заліза, кисню і вільного кремнію
визначали за стандартними методиками хімічного аналізу. Для подрібнення
порошків використовували кульовий млин з футеровкою барабана і кулями з
нітриду

кремнію.

Шихту

розмелювали

протягом

90 год

з

додаванням

нанодисперсних AlN і Al2O3 в кількості 5% і 12%, відповідно, в середовищі
ацетону. Здатність до формування отриманих композицій вивчали в діапазоні
тисків від 50 МПа до 300 МПа при двосторонньому пресуванні в сталевий
пресформі діаметром 10 мм, застосовуючи в якості пластифікатора 1%–ний
розчин каучуку в бензині. Спікання проводили під тиском азоту 0,03 МПа в
шахтній печі за температури 1550 °С–1750 °С протягом 1 год.
Для приготування дисперсних систем частинок з промислового порошку
нітриду алюмінію ДЗХР застосовували високоенергетичний планетарний
активатор МПФ–1 (Гефест, Санкт–Петербург, РФ) і вібраційний млин М–10
(ООО ОКТ ВНИИСМ, Москва, РФ). В планетарному активаторі відцентрове
прискорення складає від 60 g до 80 g, енергонасиченість – 100 Вт/г, барабани і
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кульки – стальні. Об’єм барабанів планетарного млина становить 1л, а
вібромлина – 10 л. Таким чином, планетарний млин пристосований до розмелу
середніх та невеликих експериментальних партій порошків, в той час як з
допомогою вібраційного млина можна проводити розмел партій промислових
об’ємів. Енергонасиченість вібромлина складає 1 Вт/г, стінки розмельної камери
і кульки стальні. Диспергування в обох випадках проводили сухим способом,
співвідношення мас порошок/кульки було дорівнювало 1/5. Сухий спосіб було
вибрано з метою зменшення намелу заліза при операції розмелювання та для
уникнення технологічної операції висушування порошку після розмелювання.
Зразки з порошків на основі AlN ДЗХР готували холодним пресуванням в
стальній пресформі при тиску 300 МПа.
Композити AlN–Mo. Суміш AlN–4Y2O3 розмелювали у планетарному
активаторі МПФ–1 протягом 4 хв. до питомої поверхні 3,7 м2/г. У суміш для
композитів 1 та 2 додавали по 38% порошку молібдену, а у композит 2 додавали
ще 2% дрібного молібдену (розміром 3,4 мкм) та розмелювали у планетарному
активаторі ще 6 хв. Одновісним пресуванням у стальних пресформах при тиску
300 МПа отримували зразки у вигляді кілець зовнішнім діаметром 18 мм,
внутрішнім 6 мм та товщиною 3 мм. Вільне спікання здійснювали за 1800 ºС
протягом 30 хв. в середовищі азоту в печі опору з вольфрамовими нагрівниками
[186], [198]. Пористість композитів не перевищувала 2 %. Діелектричну
проникність зразків композитів вимірювали в мікрохвильовому діапазоні
резонансним методом [182].
Дослідження особливостей структури та мікроренгеноспектральний
аналіз одержаних зразків композиту здійснювали за допомогою растрового
електронного мікроскопа ZEISS EVO 50, укомплектованого енергодисперсійним
аналізатором рентгенівських спектрів INCA 450, з використанням стандартного
програмного забезпечення фірми “ZEISS” та “OXFORD”.
Раман–спектроскопію одержаних керамічних композитів виконували на
полірованих зразках композиту за допомогою Раманівсько-люмінесцентного
спектрального комплексу з субмікронним просторовим поділом, до складу якого

93
входять

потрійний

спектрометр

Horiba

Jobin–Yvon

T64000

(Франція);

конфокальний мікроскоп UV–Visible–NIR Olympus BX41 (Японія); HeCd лазер,
Ar–Kr лазер Stabilite 2018–RM Spectra Physics 2.5W (США); реєстрація CCD TE–
1024256 Andor (200 нм–1050 нм) та InGaAs detector LN–IGA–5121 (800 нм–
1550 нм).
Для оцінки рушійної сили рекристалізації G і сили протидії, що
створюється порами, F для TiC і TiN, отриманих в інтервалі температури
1000 °С–2000 °С, використано залежності:
G = 2з/R,
де з – вільна енергія границі, дорівнює 0,5 Дж/м2, R – розмір зерна TiC або TiN
Силу протидії, що створюється порами, можна оцінити за рівнянням:
F = fFd/(r2),
де f – частка площі, яку займають об'ємні дефектами сферічної форми на 1 см2
поверхні матеріалу (f = 0,05);
Fd – сила протидії, що створюється дефектом:
Fd=rз,
де r – розмір дефекту,

з – вільна енергія границі (приймаєтся з = 0,5 Дж/м2)
Якщо G > F, то реалізується умова міграції границі з порами (випадок
TiC), якщо G < F, то відбувається відрив границі від пор і як наслідок –
аномальна рекристалізація (випадок TiN).
Для вивчення дисперсійних залежностей оптичних постійних TiN,
Ti(C, N), TiC та аналізу оптичних електронних переходів в залежності від
ступеня дефектності по азоту в гратці нітриду титану і заміщення азоту вуглецем
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в сполуках Ti(C, N) були виготовлені зразки тугоплавких сполук методом
порошкової металургії – холодним пресуванням і вільним спіканням або гарячим
пресуванням порошків. Хімічні формули сполук за даними заводів–виробників і
розраховані нами за результатами хімічного аналізу наведені в таблиці 2.8.
Досліджували 7 серій зразків [199].
Таблиця 2.8 – Хімічний склад порошків і формули досліджених сполук
№
Сполука,
зраз- підприємствока виготовлювач
1–
3
4
5
6
7

Нітрид
титану, ДЗХР
Карбонітрид
титану, ДЗХР
Карбонітрид
титану, БЗПМ
Карбонітрид
титану, СПІ
Карбід титану,
ДЗХР

Хімічна
формула за
даними
виготовлювача

Результати хімічного
аналізу, %

Хімічна
формула,
розрахов. за
результатами
аналізу

Ti

C

N

Fe

O

TiN1,0

80,0

0,3

19,8

0,5

3,0

TiN0,85

TiC0,14N0,86

81,6

4,2

9,2

2,0

0,9

TiC0,21N0,34

TiC0,5N0,5

79,4 10,2

6,9

1,5

1,6

TiC0,5N0,3

TiC0,75N0,25

73,4 12,9

5,4

1,1

2,4

TiC0,71N0,25

TiC1,0

79,2 17,0

–

0,8

2,2

TiC0,86

________________
ДЗХР – Донецький завод хімреактивів,
БЗПМ – Бакинський завод порошкової металургії,
СПІ – Самарський політехнічний інститут

Зразки серії 1 отримані спіканням при температурі 1900 °С протягом 5 год
у середовищі азоту. Подальший відпал у вакуумі або азотування зразків серії 1
дозволили отримати зразки з різним значенням коефіцієнта стехіометрії х в
сполуці TiNх. Відпал вакуумі проводився за температури 1400 °С протягом
10 год (2 серія), азотування – 25 год (3 серія), що достатньо для зміни х.
Виконати хімічний аналіз вмісту азоту в отриманих приповерхневих шарах було
неможливо. Зразки серій 5–8 отримували гарячим пресуванням за температури
2200 °С протягом 20 хв. Для проведення вимірювань пластини розміром
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(20 × 20 × 5) мм

шліфували

і

полірували

за

стандартною

методикою

виготовлення металографічних шліфів.
Оптичні властивості досліджували еліпсометричним методом Бітті в
спектральному діапазоні від 1 еВ до 5 еВ при куті падіння 65° лінійно
поляризованого світла на зразок.
Обробка сумішей нітриду кремнію здійснювалася в футерованому
нітридом кремнію барабані кулями з нітриду кремнію в середовищі ацетону. При
цьому не вносилися шкідливі технологічні домішки Fе або Са. В якості
пластифікатора використовували 0,5 % розчин каучуку в бензині. Пресування
проводили в металевій пресформі. Пористість пресовок складала 50 %.
Для розмелу вихідних порошків AlN використовували вібромлин М–10
конструкції “ВНИИСМ” (РФ). Диспергування проводили за частоти вібрації
1450 коливань/хв, амплітуді 3 мм.
Вільне спікання (твердофазне та рідкофазне) здійснювали в шахтній печі
опору ЕСШВ–1.2,5/22и1 з вольфрамовим нагрівачем в середовищі особливо
чистого азоту за тиску 1,3 МПа в інтервалі температур 1400 °С–1800 °С протягом
1 год. Контроль температури проводили за допомогою вольфрам–ренієвої
термопари ВР5/ВР20.
Спікання під тиском карбіду бору здійснювали на пресі виробництва ІНМ
НАН України (модель 17.612) (рис.2.7) за температури 2200 °С–2250 °С, тиску
30 МПа, протягом 20 хв. Технологічні особливості описані в [152].
Матеріалом пресформ слугував графіт марок МГ–1 та МПГ–7. Для
запобігання взаємодії з графітом використовували захисну обмазку з нітриду
бору. Нагрівання матриці провадили індукційним способом. Температура
спікання контролювалася оптичним пірометром “Промінь”. Точність вимірювань
становила ± 30 °С. З гарячепресованих призм розміром 60 мм × 60 мм × 7 мм
вирізали зразки для випробувань.
Порошкові компакти з сумішей порошків на основі AlN готували
пресуванням при кімнатній температурі (холодним пресуванням) в стальній
пресформі при тиску 300 МПа.
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Рисунок 2.7 – Прес гарячого пресування конструкції ІНМ НАН України
Оцінка розмірів і ваги зразків матеріалів здійснювалася за допомогою
мікрометра, аналітичних ваг АДВ–200М і установки для гідростатичного
зважування ВЛКТ–500М. Щільність і пористість матеріалів визначали по
методиці, регламентованій ДСТ 20018–74.
Дослідження перетворень при нагріванні вихідних порошкових композицій
в інтервалі температур 25 °С–1700 °С в середовищі аргону здійснювали методом
диференціального термічного аналізу на приладі ДТА / ДСК, розробленому в
Інституті надтвердих матеріалів [201]. Швидкість нагрівання 60 °С/хв.
Границю

міцності

під

час

згинання

вимірювали

на

шліфованих

призматичних зразках розміром (3,5 × 5 × 45) мм методом трьохточкового згину.
Вимірювання проводили на розривній машині FP–10 Несkеrt, відстань між
опорами 30 мм, швидкість навантаження 310-4 м/сек.
Міцність визначали за формулою:
Rbm=3Pl/2bh2,
де P – руйнівне навантаження,
l – відстань між опорами,
b і h – ширина і висота зразків.
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Для вимірювання твердості

використані

методи

вимірювання

за

Віккерсом та за Кнупом. Твердість за Віккерсом вимірюється вдавлюванням в
поверхню алмазної пірамідки з квадратною основою і кутом між протилежними
гранями 136°. Формула визначення твердості за Віккерсом (НV):
НV = 0,4636P/a2,
де Р – навантаження на індентор,
а – довжина напівдіагоналі відбитку.
Твердість за Кнупом вимірюється алмазною чотиригранною пірамідкою з
ромбічною основою і кутами між протилежними ребрами 2α = 172,5 ± 0,8° та
2β = 130,0 ± 0,08°.

Відбитки

мають

вигляд

сильно

витягнутого

ромба.

Випробування такими наконечниками широко поширене для вимірювання
мікротвердості надзвичайно крихких матеріалів або дуже тонких поверхневих
шарів у тих випадках, коли стандартною пірамідкою не вдається отримати
досить великі відбитки без тріщин. Вимірюють твердість при навантаженнях від
0,05 до 35 Н. Розрахунок твердості за Кнупом проводять по відношенню
навантаження Р до площини проекції відбитку, визначеної по довжині великої
діагоналі d:
НKN=14,23P/d2
Вимірювання

твердості

проводили

на

цифровому

мікротвердомірі

Matsuzawa МХТ70: за Віккерсом при навантаженні 15 Н, а за Кнупом при
навантаженні 5 Н. Відбиток пірамідки вивчали на оптичному мікроскопі NU–2E
виробництва фірми Сarl Zeiss при 750–кратному збільшенні.
Наноіндентування. Твердість за Віккерсом визначали за допомогою
приладу ХПО–250 при навантаженні 50 Н та 150 Н. Для кожного виду композиту
готували по 3 поліровані зразки, на кожному зразку робили по 3 індентування.
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Після 10 індентувань алмазний наконечник перевірявся на еталоні і у випадку
необхідності перешліфовувався.
Пружнопластичний перехід при наноіндентуванні нітриду титану. Наразі
наноіндентування широко застосовується для вимірювання твердості і модуля
пружності матеріалів при глибинах відбитку набагато менших за 1 мкм. Але
такими вимірами можливості наноіндентування не вичерпуються. У вершині
реального індентора Берковича завжди є сферичне затуплення з радіусом
100 нм–300 нм. Тому при проникненні індентора в контакті на глибині близько
50 нм відбувається пружнопластичий перехід [202]. Це дозволяє визначати при
наноіндентування також границю плинності матеріалів на нанорівні, в тому числі
тонких покриттів і окремих фаз в багатофазних матеріалах.
Однак до теперішнього часу зародження пластичності в нітриді титану при
наноіндентування було вивчено недостатньо. Для епітаксійних тонких плівок
нітриду титану на оксиді магнію спостерігався різкий пружнопластичий перехід
(pop–in) при наноіндентування [203]. Різкий пружнопластичний перехід в
наноконтакті вказує на низьку щільність дислокацій в гомоепітаксіальних
покриттях. В цьому випадку зародження пластичності в області контакту
відбувається в результаті гомогенного зародження дислокацій в попередньо
вільній від дислокацій області під контактом при зсувних напругах, близьких до
теоретичної міцності матеріалу на зсув [204]. Для матеріалів з високою
щільністю дислокацій в об'ємі або в поверхневому шарі (матеріали після
механічного полірування поверхні зразка, попередньої пластичної деформації,
опромінення, нанокристалічні тонкі плівки) пружнопластичний перехід в
наноконтакті плавний. В цьому випадку зародження пластичності відбувається в
результаті руху і розмноження вже існуючих в області контакту дислокацій.
Зародження пластичності при наноіндентуванні масивних зразків нітриду титану
не досліджене.
Методом наноіндентування вивчені механічні властивості окремого зерна
нітриду титану в крупнозернистому полікристалічному зразку. Розмір відбитка
при цьому був набагато меншим за розмір зерна. Тому вплив границь зерен на
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результати випробувань виключено. Полікристалічні зразки нітриду титану
отримували гарячим пресуванням за температури 1900 °С протягом 1 год.
Застосовувався вихідний порошок TiN з розміром зерна від 3 мкм до 6 мкм.
Після спікання розмір зерен збільшувався – до 30 мкм. Після шліфування
поверхні зразка проводилось його полірування абразивом. В результаті виникала
висока щільність дислокацій в поверхневому шарі зразка. Механічні властивості
нітриду титану вивчали на нанотвердомірі Nano Indenter–G200 (Agilent
Technologies, USA) індентором Берковича з радіусом затупления в вершині
~ 340 нм. Випробування проводили в режимі CSM. При такому режимі
наноіндентування напруга, що подається на навантажувальний пристрій,
модулюється низькочастотним і низькоамплітудним сигналом. В результаті при
проникненні

індентора

з'являються

ділянки

короткочасного

зниження

навантаження, що дозволяє отримувати залежність жорсткості контакту і СКД
від переміщення на ділянці проникнення індентора. Навантаження на індентор
Берковича збільшували, доки переміщення індентора не досягало 200 нм. При
такій глибині розмір відбитку (близько 2 мкм) був набагато менший за розмір
зерна в зразку. Випробування проводили при постійній швидкості деформації,
що дорівнює 0,05 с–1. Частота сигналу CSM дорівнювала 45 Гц, амплітуда
осциляцій – 2 нм. Для порівняння був також випробуваний зразок на площині
(0001) сапфіра, також після механічного полірування поверхні.
Для вивчення зародження пластичної течії в карбіді бору методом
наноіндентування гарячим пресуванням був отриманий зразок. Поверхня зразка
полірувалася

алмазними

пастами.

Шліфи

піддавалися

електролітичному

травленню в 1% водному р–ні КОН протягом (5–45) с. Використовували мідний
катод. Густина струму становила 0,1 А/см2, напруга – 4В.
Механічні випробування проводилися на приладі Nano Indenter II (Nano
Instrument Innovation Center, Oak Ridge, USA) із застосуванням алмазного
індентора Берковича, радіус затуплення вершини якого був близько 400 нм [205].
Випробування проводилися при навантаженнях 5 мН, 10 мН і 50 мН. Швидкість
росту навантаження на індентор підбиралася такою, щоб час до максимального
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навантаження дорівнював 30 с. Твердість і модуль пружності карбіду бору
знаходили при аналізі кривої розвантаження індентора за методикою Олівера і
Фара [206]. Розрахунок залежності середнього контактного тиску (СКТ) від
переміщення вершини індентора Берковича на ділянці навантаження індентора
виконувався за методикою, запропонованою в роботі [207]. Модуль пружності
також оцінювався при аналізі початкової пружної ділянки проникнення
індентора [205]. З цією метою застосовувався скінченно–елементний аналіз
модельної контактної задачі. Математична модель контакту представляла собою
вісесиметричну задачу теорії пружності, при цьому індентор був тілом обертання
з твірною, вигляд якої був визначений за даними атомно-силової мікроскопії
вершини індентора Берковича [205].
Визначення динамічного модуля пружності проводили резонансним
методом

при

кімнатній

температурі

з

використанням

ультразвукового

мультиметра.
Дослідження тріщиностійкості (в’язкості руйнування KIс) проводили по
методу Еванса–Чарльза по довжині радіальних тріщин з кутів відбитку індентора
Віккерса по формулі:
KIс = 7,42·10-2Pc3/2,
де Р – навантаження на індентор,
с – довжина радіальної тріщини.
Теплопровідність керамічних композитів вимірювали нестаціонарним
методом за допомогою пристрою “ИТ3–МХТИ” (Новомосковськ, РФ).
Питомий електричний опір зразків визначали методом вимірювання
вольтамперних

характеристик

на

постійному

струмі.

Для

виключення

зовнішнього впливу, електричний опір зразків та їх температурну залежність
вимірювали у вакуумній камері за тиску P = 10–3 Па у режимі стабілізації
температури (300–500) К.
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Для визначення опору зразків використовували стенд, електрична схема
якого змонтована на базі електрометра В7-49, що забезпечує діапазон
сили струму 10–3–10–13 А. Монтаж вимірювальної

вимірюваної

комірки

здійснювали з використанням високоякісних діелектричних матеріалів, які
задовольняють вимоги електричного вимірювання у високоомних електричних
колах. Досліджувані зразки мали форму правильних циліндрів діаметром 6 мм.
Для вимірювання зразок затискали між покритими сріблом вимірювальними
електродами, при цьому вимірювали об’ємні характеристики зразка. Опір зразків
визначали на омічній ділянці вольтамперної характеристики. Питомий опір
розраховували з урахуванням геометричних розмірів зразків за формулою:



U S
,
I h

де U – прикладена напруга,
I – сила струму,
S – площа перерізу зразка,
h – товщина зразка.
Для визначення діелектричних характеристик одержаних композитів у
діапазоні частот (2,8–3,3) ГГц використовували резонансний метод вимірювання
в циліндричному резонаторі на TE010 моді. Об’єм резонатора (ø47 мм)
заповнювали діелектриком (ε = 2,06) з отвором діаметром 4,2 мм, куди поміщали
зразок, що вимірювався. Для одержання значень діелектричної проникності ε та
тангенса діелектричних втрат tgδ складали і розв’язували за допомогою
комп’ютера трансцендентне рівняння, в яке входили величини резонансної
частоти та характеристики резонатора. Для обчислення величини діелектричних
втрат вимірювали напівширину резонансної кривої. Зразки для вимірювань
резонансним методом мали ø4,2 мм, висоту 12,0 мм.
Вимірювання затухання мікрохвильової енергії (L, дБ) проводили на кільці
поглинача

з

розмірами

(ø16 × ø6 × 2,7) мм,

розміщеного

в

резонаторі
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уповільнюючої системи макета НВЧ–приладу, на автоматичному панорамному
вимірювачі КСВН і ослаблень Р2–61, який працює у частотному діапазоні 8 ГГц–
12 ГГц. Методика вимірювання затухания описана в [182]. Площа перерізу
мікрохвильового тракту панорамного вимірювача Р2–61 дорівнює (23 × 10) мм.
Затухання поля у будь–якій передавальній лінії, в тому числі і у хвилеводі,
прийнято подавати у логарифмічних одиницях – децибелах. Позначимо через L
втрати в лінії, які визначаються співвідношенням:

L=10 lg(Pвх/Pвих),
де Pвх – потужність біжучої мікрохвилі, яка подається на вхід лінії,
Pвих – потужність хвилі, яка поступає з виходу лінії на узгоджене
навантаження.
При вимірюванні затухання L зразок кераміки розміщується у резонаторі
уповільнюючої системи макета мікрохвильового приладу. Похибка вимірювання
затухання L в діапазоні частот 9,5–10,5 ГГц складає 0,2 дБ, що наближається до
точності відліку за шкалою децибел на автоматичному панорамному вимірювачі
Р2–61 (0,1 дБ). Цей діапазон частот відповідає пологій ділянці дисперсійної
характеристики уповільнюючої системи, на якому власне затухання системи
практично не змінюється і внаслідок цього не дає похибки при вимірювання
затухання зразка керамічного композиту.
Кінетика високотемпературного окислення на повітрі вивчалась для
кераміки складу Si3N4–2Al2O3–5Y2O3–(0÷10)ZrO2, отриманої вільним спіканням з
нанодисперсних композицій. Дослідження проводилися на зразках, спечених до
щільності (96–98)% від теоретичної. Вирізалися зразки розміром (5 × 5 × 10) мм і
(2,5 × 2,5 × 5) мм, їх поверхня шліфувалась і полірувалась алмазними пастами
20 мкм, 7 мкм і 1 мкм. Після очищення в ацетоні і спирті зразки нагрівалися до
110 °С для випаровування розчинників. Процес окислення вивчали на Q–1500D
(термогравіметрія)

і

Derivatograph–C.

Зразки

розміром

(2,5 × 2,5 × 5) мм
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нагрівалися на повітрі зі швидкістю 20 °С/хв до 1600 °С. Після окислення
поверхня досліджувалася за допомогою рентгенографії та скануючої електронної
мікроскопії.
Структура матеріалів досліджувалася на мікроскопі “Neophot–2” при 1000–
кратному збільшенні. Шліфи зі спечених матеріалів виготовлялися на
плоскошліфувальному

верстаті

моделі

3Д711АФ11.

Полірування

шліфів

проводили алмазними пастами на полірувально–доводочному верстаті моделі
3ПД–320.
Оптичні

дослідження

проводили

за

допомогою

Раманівсько–

люмінесцентного спектрального комплексу з субмікронним просторовим
розділенням на полірованих зразках одержаного керамічного композиту.
Аналіз мікроструктури та

елементного складу зразків композитів

проводили за допомогою скануючих електронних мікроскопів JXA 88002 та
TESLA BS340 з використанням програми аналізу електронномікроскопічних
зображень мікроструктури матеріалів System Energy Analysis V3.
Вивчення елементного складу зразків проводилося з використанням
енергодисперсійного аналізатора рентгенівських спектрів INCA 450. Аналізатор
дає можливість визначати вміст елементів у зразку з чутливістю не нижче 0,1%
(за масою). Діапазон елементів, які аналізувалися: від бору до урану. Кількісний
аналіз елементного складу в локальних ділянках проби і інтегральний аналіз на
обраній ділянці виконувався із застосуванням модуля Point&ID програми INCA
450. Похибка визначення вмісту елементів у пробі приведена в протоколі
досліджень, відносна похибка не перевищує 10% для найбільш несприятливих
умов аналізу (накладення двох сусідніх ліній). Фрактографічні дослідження
поверхні зламів проводилися на скануючому растровому електронному
мікроскопі ZEISS EVO 50 XVP при збільшенні від 250 крат до 5000 крат,
залежно від структури матеріалу. Рельєф поверхні вивчався з використанням
детектора SE 1–електронів (детектор вторинних електронів (контраст рельєфу)),
а розподіл фаз одержували із застосуванням детектора SZ BSD (детектора
фазового контрасту).
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Дослідження зносостійкості матеріалів. Дослідження матеріалів на
основі B4C в умовах газоабразивного зносу проводили на відцентровому
прискорювачі твердих абразивних частинок за методикою, передбаченою
ГОСТ 23.201–78 [208]. Абразивним матеріалом служив порошок карбіду
кремнію марки 54C, виробництва Запорізького абразивного комбінату з
частинками розміром 0,4 мм–1,0 мм і мікротвердістю HV = 33 ГПа. Маса
абразиву становила 5 кг. Знос матеріалів здійснювали за кутів атаки абразивних
частинок 15°, 30°, 45° і 90° та швидкості частинок 76 м/с.
Суть методу випробувань матеріалів на газоабразивне зношування полягає
в одночасному впливі на досліджувані та еталонні зразки потоку твердих
абразивних

частинок,

що

створюється

відцентровим

прискорювачем.

Зносостійкість матеріалу оцінювали порівнянням його зносу зі зносом
еталонного зразка (визначали зважуванням до і після випробувань). Для
порівняння досліджували зносостійкість реакційноспеченого SiC.
Досліджували матеріали, отримані з вихідного порошку B4C, B4C з
добавками (5, 10, 15)% TiH2. Дослідні і еталонні зразки виготовляли розміром
(20 × 15 × 5) мм, з шорсткістю робочої поверхні Ra = 0,16–0,32, без гострих
кромок. Еталонні зразки виготовляли зі сталі 45 у відпаленому стані згідно
ГОСТ 1050–74. Попередньо всі зразки припрацьовували для стабілізації
інтенсивності процесу зношування, після чого проводили основні дослідження.
Знос досліджуваних і еталонних зразків визначали шляхом зважування на
електронних аналітичних вагах AN–100 AXIS, з точністю 0,0001 мг до і після
випробовувань. Відносну зносостійкість ε оцінювали порівнянням зносу
досліджуваного матеріалу і еталонного зразка [208], розраховуючи за формулою:
ε=Δmеρд/(Δmдρе),
де Δmе і Δmд– втрати маси еталонного і досліджуваного зразків відповідно;
ρе і ρд – питома густина еталонного і досліджуваного матеріалу відповідно.
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Вивчення гідроабразивного зносу гарячепресованої кераміки системи B4C–
TiB2. В основу методики оцінки гідроабразивного зносу покладений метод
обертового дискового електрода [209]. Цей метод широко використовується для
визначення кінетики електрохімічних процесів, що відбуваються у рухомих
агресивних

середовищах.

Модельна

установка

виготовлена

у

ІНМ

ім. В. М. Бакуля НАН України і складається з реактора з агресивним
середовищем, в який занурено обертовий дисковий електрод, хлор–срібний
електрод порівняння і платиновий допоміжний електрод, які підключаються до
потенціостату П–5848 (див. схему на рис. 2.8) [210].

Рисунок 2.8 – Схема модельної установки з обертаючимся дисковим
електродом для вивчення гідроабразивного зносу: 1 – двигун, 2 –дисковий
(робочий) електрод, що обертається, 3 – реактор, 4 – платиновий допоміжний
електрод, 5 – обойма зі змінними дисками, 6 – електрод порівняння,
7 – потенціостат П–5848, 8 – пружинна підставка, 9 – клема – робочий електрод,
10 – клема – допоміжний електрод, 11 – клема – електрод порівняння.
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Це дозволяє вивчати кінетику процесу розчинення різних матеріалів. Було
розроблено робочий дисковий електрод у вигляді фторопластової трубки–
кожуха, в нижній частині якого розмістили змінний диск – зразок з
досліджуваного матеріалу ø 18 мм.
До зворотного боку диска підвели електрод, що проходив всередині
фторопластової трубки і вимірювали струм на основному стрижні обертового
дискового електроду. Обертання електроду з різною фіксованою швидкістю
здійснювали за допомогою двигуна. Швидкість обертання двигуна 1000 об/хв–
6000 об/хв (а зовнішніх точок на робочому диску 1,3 м/сек–7,5 м/сек).
Вивчали відносну щільність, механічні властивості і стійкість до
гідроабразивного зносу кераміки B4C–TiB2. Вміст добавки дибориду титану
змінювали від 10% до 50%. ГП матеріали (2100 °С–2250 °С, 30 МПа, протягом
20 хв. ) мали високу щільність (98%–99% від теоретичної). Як еталон виготовили
гарячепресовані щільні зразки складу В4С–2% С.
Для експрес–оцінки гідроабразивного зносу у пульпі з морської води та
піску вивчали корозійну стійкість матеріалів (вимірювали силу струму
розчинення при встановленому потенціалі) за допомогою електрохімічної
установки.
Внаслідок високої ступені ковалентності зв’язків у карбіді бору отримати
безпористі вироби спіканням або гарячим пресуванням без активаторів дуже
складно. Вплив карбідів, як активаторів ущільнення для карбіду бору вивчено у
[210]. З таблиці 2.9 видно, що всі домішки мають активуючий вплив на
ущільнення карбіду бору В4С, причому в найбільшій мірі карбід ванадію, а у
найменшій – карбід хрому. Вивчення фазового складу одержаних матеріалів
показало, що зазвичай вони містять карбід бору, борид відповідного металу та
вільний вуглець.
Для вивчення корозійної стійкості композитів В4С–VC в агресивному
середовищі обрані промислові порошки

В4С двох видів:

виробництва

Запорізького абразивного комбінату (ЗАК) і Донецького заводу хімреактивів
(ДЗХР).
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Таблиця 2.9 – Температура гарячого пресування (за Р 30 МПа, 20 хв),
пористість, фазовий склад матеріалів
Склад матеріалів, %
(за массою)
В4С – 2,5 TiС
В4С – 5 TiС
В4С – 10 TiС
В4С – 2,5 Mo2С
В4С – 5 Mo2С
В4С – 10 Mo2С
В4С – 2,5 WС
В4С – 5 WС
В4С – 10 WС
В4С – 2,5 VС
В4С – 5 VС
В4С – 10 VС
В4С – 2,5 Cr3С2
В4С – 5 Cr3С2
В4С – 10 Cr3С2

Тгп, °С
2200
2150
2150
2250
2200
2150
2200
2150
2100
2150
2100
2050
2250
2200
2200

Залишкова
пористість, %
1
0
2
2
1
3
1
0
1
1
1
0
3
1
0

Фазовий склад матеріалу
В4С, TiB2, C

В4С, Mo2B5, C, сліди MoB2

В4С, W2B5, C,

В4С, VB2, C

В4С, Cr3B2, C

Перший порошок складається з крупних частинок розміром 10 мкм–
30 мкм, другий дрібніший: частинки розміром 1 мкм–5 мкм з меншим вмістом
домішок. В якості активатора спікання використовували 2,5%–15% карбіду
ванадію. Гаряче пресування плиток розміром (60 × 60 × 8) мм проводили за
температури 2200 °С під тиском 30 МПа протягом 0,5 год.
Для корозійних випробувань виготовили призматичні зразки розміром
(5 × 5 × 15) мм. В якості одного з найбільш агресивних середовищ для
випробувань застосовувався 5%–вий розчин соляної кислоти.
Для

експрес–оцінки

корозійної

стійкості

матеріалу

застосовували

прискорений електрохімічний метод з використанням потенціостата П–5848
[211]. Анодні потенціодинамічі криві знімали зі швидкістю накладення
потенціалу 0,5 мВ/с. Досліди проводили в трьохелектродній електрохімічній
комірці, електродом порівняння був хлорсрібний електрод. Вивчення корозійної
стійкості було доповнено дослідженнями структури х матеріалів.
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2.3

Створення

комп’ютерного

зображення

структури

та

задача

моделювання росту тріщини в кераміці

Створення

комп’ютерного

зображення

структури.

Підготовка

й

фотографування шліфів мікроструктури – важливий процес, необхідний для
створення комп'ютерної моделі мікроструктури. Шліфування зразків проводили
алмазними інструментами, а полірування – алмазною пастою. Наступним етапом
є хімічне травлення мікроструктури для одержання чіткої міжкристалітної
границі. Практика показує, що чіткої міжкристалітної границі домогтися дуже
складно, внаслідок високої хімічної стійкості карбіду бору. У рамках
розрахункової роботи були підготовлені зразки мікроструктури матеріалів
наступного складу: B4C–15% TiB2 [152], B4C–7% Al2O3 [155]. Фотографування
підготовлених зразків здійснювали на РЕМ Carl Zeiss EVO 50XVP у режимі
фазового контрасту. Зображення обробляли програмою OOF2 і програмним
середовищем Python [164] для отримання геометричної моделі мікроструктури.
Варто

відзначити,

що

для

створення

коректної

комп'ютерної

моделі

представницький об'єм повинен включати не менше 100 кристалів спеченого
керамічного матеріалу. Об'єм такого розміру статистично має однаковий відгук з
будь–яким іншим полем зору в матеріалі. У даній роботі розміри мікроструктури
становили (100  45) мкм, що цілком достатньо при дослідженні поперечного
росту тріщини.
Для автоматизації процесу імпортування зображення у двовимірну
геометричну модель використовували RGB–фільтр програмного продукту OOF2,
що виділяє найбільш контрастні області фазових складових. У такий спосіб
значно прискорюється процес обробки фотографії реальної мікроструктури в
розрахункову модель. Використання фільтра дозволяє уловити практично
необмежену кількість фаз матеріалу, а також пори, мікротріщини та ін. RGB–
фільтр видає масиви координат полігонів відповідних фаз або включень.
Отримані дані оброблялися в програмному середовищі Python і експортувалися в
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Simulia Abaqus для підготовки скінченно–елементної сітки та подальшого
розрахунку.

На

рис. 2.9

представлено

покроковий

процес

підготовки

мікроструктури до розрахунку.
На рис. 2.10 показана структура і комп’ютерне зображення другого
матеріалу B4C–2% Al–5% Al2O3 з суттєво меншим розміром включень.

Рисунок 2.9 – Реальна мікрострукура матеріалу B4C–15% TiB2 і її
комп’ютерне зображення (збільшення ×2000).

Рисунок 2.10 – Реальна мікрострукура матеріалу B4C–2% Al–5% Al2O3 і її
комп’ютерне зображення (збільшення ×2000).
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Задача моделювання росту тріщини. При створенні розрахункової моделі
механічного поведінки

мікроструктури матеріалу було

зроблено кілька

допущень: вплив мікропор, початкових мікротріщин, міжкристалітних границь
на ріст тріщини не враховували.
Для проведення скінченно–елементного аналізу напруженого стану
мікроструктурної області задавали властивості окремих фаз, що зазначені в
табл. 2.10.
Наведені значення тріщиностійкості були отримані для транскристалітного
типу тріщин у полікристалічному тілі.
Таблиця 2.10 – Механічні характеристики матеріалів
Найменування

B4C

TiB2

Al2O3

Модуль Юнга E, ГПа

445 [150, 151,
212]

565
[213, 214]

293 [215],
300 [216]

Коефіцієнт Пуассона µ

0,14 [212]

0,108 [214]

0,2 [215]

Границя міцності під час
згинання Rbm, МПа

220 [150, 151,
212]

400 [213,
214]

280 [215],
300 [216]

Тріщиностійкість KIс,
МПа·м0,5

2,5 [150, 151,
212]

6,2 [213,
214]

3,6 [215],
5,0 [216, 217]

Причинами розбіжності в значеннях тріщиностійкості Al2O3 є різні режими
виготовлення, що вплинуло на відносну щільність спеченої кераміки, а також
великі розходження в розмірі зерен вихідних порошків - субмікронні (≈ 150 нм)
[216], [217] і мікронні (до 5 мкм) [215]. У розрахунковій моделі для Al2O3
використовували значення тріщиностійкості 3,6 МПа·м1/2, границі міцності під
час згинання 280 МПа, модуля Юнга 300 ГПа.
У розрахунках розглядали:
- мікроструктуру карбіду бору без домішок, як початкову структуру для
проведення порівняльного аналізу;
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- мікростуктуру карбіду бору з 15% добавок дибориду титану. Матеріал
отримано в ІНМ НАНУ методом гарячого пресування. Розмір частинок
високомодульних включень складає 2 мкм -5 мкм;
- мікроструктуру карбіду бору з 7% добавок оксиду алюмінію. Матеріал
отримано в Інституті проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН
України методом гарячого пресування. Розмір частинок низькомодульних
включень складає 0,2 мкм-0,3 мкм.
Основною

характеристикою

при

визначенні

міцності

керамічного

матеріалу є границя міцності під час згинання. Тому в розрахунковій моделі
необхідно забезпечити граничні умови, що відповідають навантаженню типу
трьохточковий згин. В табл. 2.11 представлені всі досліджені

області

мікроструктури.
Таблиця 2.11 - Розрахункові зразки мікроструктур
Зразок матеріалу

Опис матеріалу

Структура № 1

Полікристалічний B4C

Структура № 2

B4C–15% TiВ2 (розмір включень 2–5 мкм)

Структура № 3

B4C–2% Al–5% Al2O3 (розмір включень 0,2–0,3 мкм)

На рис. 2.11 показана схема навантаження зразка та вигляд мікроструктури
вздовж площини навантаження. Очевидно, що найнебезпечніші розтягуючі
напруження виникають у нижній частині балки.
З огляду на малі розміри мікроструктурної області у порівнянні з
розмірами експериментального зразка (5  5  35) мм (рис. 2.12) припускаємо,
що вона відчуває тільки розтягуючі зусилля, а вплив зсувних зусиль майже
відсутній.
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Рисунок 2.11 – Схема трьохточкового навантаження зразка та вигляд
мікроструктури вздовж площини навантаження
Для уникнення крайових ефектів мікроструктурна область у розрахунковій
моделі оточена об'ємом матеріалу відносно великого розміру з властивостями
відповідної кераміки.

Рисунок 2.12 – Розрахункова схема з граничними умовами
Метод

кінцевих

елементів.

Напружено–деформований

стан

мікроструктурної області описується рівняннями теорії пружності в кінцево–
елементній постановці. Це широко відомий метод, реалізований в багатьох
розрахункових комплексах.
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З огляду на популярність МКЕ в рішенні мультидисциплінарних завдань і
завдань МДТТ зокрема, теоретичні викладки можна знайти в повному обсязі в
[379, 380], або у додатку 2.
Виникнення тріщини відбувається в областях мікроструктури, які досягли
максимального головного напруження, в напрямку, перпендикулярному до
вектора сил. Тобто критерій ініціації тріщини – максимальна головна напруга.
Після виникнення тріщини подальше її зростання контролюється законами
лінійно–пружної механіки руйнування.
Зростання

тріщини

регулюється

рівнянням

енергетичної

рівноваги

Гріффітса:
A = P – WS = 0,
де A – повна енергія системи, P – потенційна енергія, представлена внутрішньою
енергією деформації і роботою зовнішніх сил, WS – робота, витрачена на
створення нових поверхонь (берегів тріщини).
В МКЕ потенційна енергія системи визначається як
P=1/2UтKU–Uf,
де K –матриця жорсткості, U – вектор переміщень, f – вектор зовнішніх сил.
Для того щоб тріщина збільшила свою площу dA, потенційна енергія
повинна досягти критичного значення поверхневої енергії: dP/dA = dWS/dA.
Гріффітс також показав, що dWS/dA = 2yS. У літературі часто записують: G = 2yS,
де G – швидкість вивільнення енергії, яка показує кількість енергії, що
витрачається на зростання одиниці довжини тріщини. Критичне значення G
називається енергією руйнування. Це значення визначається експериментально і
зазвичай записується як Gc. Розрізняють декілька типів енергії руйнування в
залежності від типу тріщини; для завдання в плоскій постановці їх тільки дві
(рис. 2.13).
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Рисунок 2.13 – Типи тріщин і відповідні критерії зростання
У задачі плоскої деформації енергія руйнування G і коефіцієнт
інтенсивності напружень K пов'язані між собою співвідношенням:
G = K2(1 – µ2)/E,
де µ – коефіцієнт Пуассона, E – модуль Юнга.
Таким чином, параметр, що впливає на зростання тріщини – енергія
руйнування.
Коефіцієнт

інтенсивності

напружень

KI

показує

зв'язок

між

характеристиками тріщини і діючим навантаженням. Критичний коефіцієнт
інтенсивності напружень KIc показує навантаження, при якому тріщина заданої
довжини почне рости.
Напрямок зростання тріщини визначається наступним критерієм:

θ  cos 1 (

3K I2  K I2  8K I2 K II2
) ,
K I2  9 K II2

де θ – кут повороту тріщини (у радіанах) щодо початкового напрямку.
Зазначені співвідношення механіки руйнування наведені у [381].
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2.4 Висновки
1. Для дослідження обрані матеріали: нанодисперсні карбід титану, нітрид
титану, нанокомпозиції

TiN–Nі та Si3N4–Al2O3–Y2O3(–ZrO2), субмікронні

системи: B4C–TiН2, (у якій В4С – виробництва ЗАК), та B4C–(VC–TiН2), B4C–
(TiB2–TiН2) (у яких – В4С виробництва ДЗХР), AlN–Mo, AlN–Y2O3–нано(SiC–C),
AlN–Y2O3–SiC–Mo. Вибір цих матеріалів обумовлений практичною важливістю
для розвитку кераміки в Україні, бо вони представляють високотехнологічну
кераміку, що має велике народно–господарське значення.
2. Для дослідження складу і мікроструктури композитів використана
оптична та скануюча растрова електронна мікроскопія з мікроаналізом,
просвічуюча електронна мікроскопія, субмікронна раманівська спектроскопія,
диференційний термічний аналіз, рентгенівський фазовий та структурний аналіз.
3. Для визначення фізико-механічних властивостей проводилися механічні
випробування: макроскопічна твердість за Віккерсом та Кнупом, нанотвердість,
границя міцності під час згинання (триточковий метод), тріщиностійкість, для
вимірювання

фізичних

властивостей

–

визначення

теплопровідності,

електричного опору, вимірювання діелектричної проникності і тангенса
діелектричних

втрат,

затухання

мікрохвильової

енергії,

експлуатаційних

властивостей – тестування на гідроабразивну, аероабразивну та корозійну
стійкість композитів у 5% НСl.
4. Створено комп’ютерне відображення структури та вирішена задача
моделювання росту тріщини в мікроструктурах гетеромодульних матеріалів
системи В4С–МеB2.
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3 СТРУКТУРНІ МЕХАНІЗМИ ФОРМУВАННЯ МАТЕРІАЛІВ
З НАНОДИСПЕРСНИХ ПОРОШКІВ TіC, TіN В УМОВАХ
ВІЛЬНОГО СПІКАННЯ

При розробці керамічних матеріалів різного цільового призначення і перш
за все конструкційного (на основі речовин ковалентного і йонно–ковалентного
типу – B4C, TiC, TiN, Si3N4, AlN, SiC тощо застосовується мікроструктурний
підхід. Він заснований на організації процесу одержання матеріалів з наперед
запланованої

мікроструктурою.

Необхідною

умовою

розробки

подібних

матеріалів є сума знань про еволюцію структурно–фазових перетворень у
вихідних речовинах (або у їх поєднанні) в різних термодинамічних умовах.
В зв'язку з цим проблема вивчення монофазних речовин, що відрізняються
умовами спікання, варта особливої уваги, оскільки ці відомості є базою даних
для подальшого проектування і створення нових матеріалів. Вивчення
нанодисперсних систем нітриду і карбіду титану в ІНМ НАН України
розпочалося під керівництвом к. т. н. М. А. Кузенкової [218].

3.1 Дослідження спікання нанодисперсного карбіду титану [219]

З огляду на найбільшу поширеність методу отримання дрібнозернистих
керамік на основі вихідних високодисперсних порошків [200], необхідно вивчити
еволюцію

розвитку

зернової

структури

в

монофазних

матеріалах,

що

формуються при спіканні нанопорошків карбіду та нітриду титану.
Зміна відносної щільності зразків з високодисперсного порошку карбіду
титану TiC зі зв'язкою (вихідна щільність ~ 48 %) і без зв'язки (вихідна щільність
~ 45 %) з ростом температури спікання показана на рис. 3.1. Як випливає з
аналізу наведених даних, помітне ущільнення зразків зі зв'язкою починається за
температури 1100 °С, за температури 1400 °С вони стають безпористими.
Починаючи з (1600–1700) °С відбувається розущільнення зразків.

Відносна щільність TiC, %
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Рисунок 3.1 – Залежність відносної щільності від температури спікання
вільноспеченого нанодисперсного карбіду титану, спресованого
зі зв'язкою (1) та без зв'язки (2)
У зразках без зв'язки безпористий стан не досягається і за температури
1400 °С–1600 °С мінімальна пористість складає 8%.
Вивчення інформативних можливостей методів електронної мікроскопії
в оцінці масштабу розміру зерен і їх границь. Розподіл зерен за розміром в
спечених зразках, визначений на основі оцінки розмірів зерен за відкольними
частинками, вилученими на репліки і за репліками, представлено для
спресованого зі зв'язкою карбіду титану – на рис. 3.2–3.4 та для спресованого без
зв'язки ТіС – на рис. 3.6–3.8. Там же наведені типові електронномікроскопічні
зображення зерен структури. На рис. 3.4, д (для Тсп = 1600 °С) проілюстровано
також зображення групи зерен у вигляді тонкої фольги, отриманої методом
іонного стоншення. Вплив температури спікання на розмір зерна, визначений за
обома методами ілюструє рис. 3.5.
З порівняння гістограм, наведених на рис. 3.2, 3.3, і 3.6, 3.7 видно, що для
всіх різновидів досліджених матеріалів максимуми не збігаються при оцінці
розмірів зерен за відкольними частинками і за репліками. При цьому виявляється
виразна закономірність: при визначенні розмірів зерен за репліками максимум
розподілу зсувається в бік більших значень. Це можна пояснити особливостями
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спікання нанодисперсних порошків TiC, що випливає з аналізу мікроструктури
зразків за відкольними частинками. Початковий етап спікання таких порошків
проходить за рахунок формування щільних агрегатів, що складаються з
декількох вихідних зерен. Такі агрегати в подальшому перетворюються на
монокристалічні утворення і стають центрами росту нових зерен (центрами
рекристалізації).
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Рисунок 3.2 – Гістограми розподілу частинок за розміром (оцінка за методом
відкольних частинок) (а), мікроелектронограми від відкольних частинок і
типовий вигляд відкольних частинок в карбіді титану, спеченому зі зв’язкою
за температури 1000 °С (б), 1200 °С (в) і 1400 °С (г)
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Рисунок 3.3 – Гістограми розподілу частинок за розміром (оцінка за методом
реплік) (а), електронномікроскопічне зображення зерен (б, в) в карбіді титану,
спеченому зі зв’язкою за температури 1000 °С (б) і 1400 °С (в)
Це добре видно з порівняння морфології зерен вихідного порошку ТіС
(рис. 2.1) і зображення зерен за відкольними частинками матеріалів, спеченими
за температури 1000 °С, 1200 °С, 1400 °С (рис. 3.2 і 3.6). При аналізі відкольних
частинок добре помітні границі окремих зерен, які знаходяться окремо або
складають агрегати. Тому розміри зерна, визначені за відкольними частинками,
відповідають реальній картині розподілу величини зерна в матеріалі.
При визначенні розміру зерна за репліками реперами є границі, по яким
відбувається міжзернове руйнування (рис. 3.3, 3.4, 3.7, 3.8). Зразки, при спіканні
яких формуються агрегати, руйнуються зазвичай по поверхні розділу агрегатів.
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Рисунок 3.4 – Розподіл зерен за розміром (оцінка за методом реплік) (а),
електронномікроскопічне зображення зерен (б, в, г) і зображення групи зерен
(фольга, отримана методом іонного стоншення) (д) в карбіді титану, спеченому зі
зв’язкою при 1600 °С (б, д), 1800 °С (в) і 2000 °С (г)

Рисунок 3.5 – Вплив Т спікання на розмір зерна ТіС, спресованого з каучуком.
Оцінка розмірів зерна: за репліками (1), за відкольними частинками (2)
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Рисунок 3.6 – Гістограми розподілу частинок за розміром (оцінка за методом
відкольних частинок) (а), і типовий вигляд відкольних частинок (б, в) в
карбіді титану, спеченому без зв’язки при 1200 °С (б) і 1300 °С (в)
40

1200 °C
1300 °C

Вміст, %

30
20
10
0
0,03

0,06

0,09

0,12

0,15

0,18

0,24

Розмір частинок, мкм

0,36

0,27

0,48

а

Рисунок 3.7 – Гістограми розподілу частинок за розміром (оцінка за методом
реплік) (а), і електронномікроскопічне зображення зерен в карбіді титану,
спеченому без зв’язки при 1200 °С (б) і 1300 °С (в)
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Рисунок 3.8 – Гістограми розподілу частинок за розміром (оцінка за методом
реплік) (а), і електронномікроскопічне зображення зерен в карбіді титану,
спеченому без зв’язки при 1400 °С (б), 1500 °С (в) і 1600 °С (г)
В результаті цього в площині зламів зразків (а значить і на репліках від
таких зламів) виявляються не поодинокі зерна, а їх групи, що складають
агрегати. Оскільки значна частина зерен знаходиться в вигляді агрегатів
(особливо за температури спікання 1300 °С–1400 °С), це і обумовлює більші
значення розміру зерна при їх визначенні за репліками (рис. 3.9).
З результатів вивчення природніх зламів зразків на РЕМ випливає, що
ідентифікація границь зерен у цьому випадку можлива тільки в зразках,
отриманих спіканням за температури вищої за 1400 °С (з розміром зерна більше
1 мкм). Це переконливо ілюструє порівняння фрактограм, отриманих за
температур 1400 °С і 1600 °С (див. на рис. 3.8 б, г).
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Вплив зв'язки на процес спікання нанопорошків карбіду титану. Для
забезпечення процесу холодного пресування використовували 0,5% розчин
синтетичного каучуку в бензині. Введення зв'язки сприяє формуванню за
температури 1400 °С зразків максимальної щільності; без зв'язки мінімальна
пористість зразків становить 8 %.
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б

Рисунок 3.9 – Вплив температури вільного спікання на розмір зерна карбіду
титану. Оцінка розмірів зерна по відкольним частинкам (а) та по реплікам (б)
матеріалів, спресованих зі зв’язкою (р–ном каучуку) (1) та без зв’язки (2).
З

результатів

електронно–мікроскопічного

вивчення

випливає,

що

мікроструктура обох типів зразків TiC (зі зв'язкою і без неї), спечених за 1000 °С,
складається з безпористих агрегатів вихідних частинок; між окремими
агрегатами є ділянки тонких границь спряження (рис. 3.2, б). Тільки незначну
частину структури складають монокристальні зерна, сформовані на основі
агрегатів. За 1200 °С частка таких зерен в мікроструктурі зростає, а між ними, а
також між полікристалічними агрегатами, з'являються добре сформовані лінійні
границі. При цьому обидва види елементів структури набувають рівновісної
форми (рис. 3.2, в, г). В монокристальних зернах виявлені групи дислокацій.
Деяке укрупнення зерен при цьому, як це видно з рис. 3.8, свідчить, що границі
зерен є рухомими, тобто має місце рекристалізаційний ріст зерен.
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При 1400 °С монокристалічні зерна є основною структурною складовою
зразків. У стиках зерен є гострокутні пори (рис. 3.2, г; 3.4, в). З підвищенням
температури спікання розмір зерен зростає і з'являються пори в границях зерен.
Вже при 1600 °С пори часто мають елементи гексагональної огранки, а границі
зерен складені морфологічно прямолінійними фрагментами (рис. 3.4, д).
Розмір зерена у полікристалічному TiC–матеріалі при 1600 °С в зразках без
зв’язки дещо більший (рис. 3.9, б). Цей факт можна пояснити активуючим
впливом зв'язки на ущільнення зразків та більш інтенсивним розвитком реакції
утворення пор в границях (ймовірно, за рахунок збільшення вмісту вуглецю) і, як
наслідок, більш високою концентрацією пор, що гальмують міграцію границь і,
відповідно, зростання зерен. Цим можна пояснити більш значне укрупнення
зерен в зразках, спечених в азоті, ніж у вакуумі за температури 1700 °С.
Газонаповнені закриті пори при високих температурах переміщаються разом з
мігруючими границями, будучи при цьому для них стопорами. Поряд з цим пори
укрупнюються за рахунок коалесценції з більш дрібними порами, що
утворюються внаслідок розвитку реакції газоутворення в границях. Це
приводить до зниження вмісту кисню в матеріалі з ростом температури спікання.
Проведемо аналіз отриманих даних з точки зору механізмів розвитку
мікроструктури з ростом Т спікання.

3.2 Радикальний вплив кисню на процеси ущільнення та рекристалізації.
Процес утворення пор в границях зерен і їх вплив на міграцію границь [220]

З порівняльного аналізу частинок у вихідному порошку і гістограм
розподілу зерен у зразках видно, що починаючи з 1000 °С відбувається деяке
зростання зерен з утворенням безпористих кристалічних агрегатів (див.
рис. 3.2, б). Мікродифракційні дослідження свідчать, що до 1400 °С агрегати уже
стають монокристалічними і мають рівновісну форму (рис. 3.2). З ростом
температури спікання до 1600 °С–2000 °С розмір монокристалічних зерен
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збільшується, на їх границях з’являються пори, які мають у більшості випадків
округлу форму або проявляють тенденцію до гексагонального огранювання, що
спостерігається у площині зображення (рис. 3.4, д). Як випливає з даних МРСА
(рис. 3.10) кисень скупчений в границях зерен, його вміст з ростом температури
зменшується. Будь–які фази в границях зерен, в тому числі і вміщуючі кисень, не
виявлені. Рентгенівський фазовий аналіз також не виявив присутності в зразках
оксидних фаз. Це дозволяє зробити висновок про те, що кисень розчинений в TiC
і ним збагачені приграничні зони зерен.
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Рисунок 3.10 – Криві розподілу кисню у зразках з каучуком, вільно спечених з
нанодисперсних порошків ТіС за Т: 1000 °С (а), 1400 °С (б), 1600 °С (в) у вакуумі
та TiN за Т: 1000 °C (г), 1400 °C (д), 1600 °C (е) в середовищі азоту.
З викладених даних випливає, що спікання плазмохімічного порошку TiC в
дослідженому інтервалі температур проходить в присутності розчиненого кисню
і здійснюється тільки за рахунок твердотільних структурних перетворень.
Помітне укрупнення зерен в зразках в результаті міграції міжзернових границь
починається за температури 1400 °С, тобто при досягненні стану високої
щільності (див. рис. 3.1). При цьому особливість полягає у тому, що центрами
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росту зерен є не вихідні монокристалічні дисперсні частинки, а монокристальні
утворення, що формуються з безпоритих кристалічних агрегатів [219], [220].
Аналіз еволюції структурних перетворень в полікристалічних агрегатах,
які спостерігаються по відкольним частинкам та відбуваються в інтервалі
температури 1000 °С–1400 °С, показує, що спочатку з'являються агрегати з
декількома контактами та добре виявленими границями між зернами, в
подальшому (за температури 1200 °С такі границі стають розмитими (широкими)
(рис. 3.2, в), а за 1400 °С зникають зовсім (рис. 3.2, г). У той же час між
агрегатами (уже монокристальними) формуються тонкі границі. Судячи з
помітного укрупнення зерен за 1400 °С, такі границі є високорухомими. Як
випливає з аналізу зерен структури по тонким фольгам (рис. 3.4, д), за 1600 °С
границі є висококутовими, добре сформованими, бездефектними, проте в них
утворюються пори (рис. 3.4, б).
Наведені дані про особливості розвитку зернової структури дозволяють
припустити, що в системі нанодисперсних частинок TiC при ущільненні і
спіканні протікають наступні структурні перетворення (див. схему на рис. 3.11):
1. Утворення механічних контактів між частинками порошку, що
відбувається як у вільно насипаному порошку, так і при холодному пресуванні.
2. Формування твердого розчину кисню в частинках TiC. Цей процес
здійснюється, очевидно, через проміжний етап хімічної взаємодії адсорбованого
на поверхні кисню з утворенням оксикарбіду титану. За [222], утворення
оксикарбіду з близького до стехіометричного складу TiC, супроводжується
розрихленням гратки і, відповідно, зменшенням рентгенівської щільності.
Можна вважати, що ця особливість утворення оксикарбідів сприяє формуванню
високощільних агрегатів. Підтвердженням цього можуть бути виявлені
мікроструктурні особливості частинок і агрегатів. Як видно з порівняння рис. 2.1
і рис. 3.2, б, в за 1000 °С–1200 °С помітна деградація огранки частинок:
округлюються вершини, виникає мікрорельєф на плоских поверхнях. В агрегатах
між частинками виявлені прошарки. У місцях контактування з ними найбільше
змінюється правильна огранка частинок.
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Вихідні нанодисперсні частинки
d TiN = 10—80 нм; d AlN = 10—50 нм; d TiC =10—50 нм
Формування полікристалічних агрегатів
d ср ~ 0,15 мкм; T = 1000—1100 С
Утворення твердих розчинів TiN–O, AlN–O, TiC–O
в поверхневих прошарках частинок в агрегатах T = 1000—1200 С
Монокристалізація агрегатів
TiN (T = 1200—1300 С); AlN (T = 1200 С); TiC (T = 1300—1400 С)
Формування границь між монокристальними зернами
ТiN
ш
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Т > 1700 °С
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НОРМАЛЬНА
РЕКРИСТАЛІЗАЦІЯ
ріст зеренЯтвердого
розчину AlN–O
T = 1600 С
утворення в зернах
пластинчатих прошарків
багатошарових політипів
T = 1700 °С
АНОМАЛЬНА
РЕКРИСТАЛІЗАЦІЯ
анізотропний ріст зерен
з прошарками політипів
T > 1800 °С
утворення центрів росту
анізометр. зерен на осн.
прошарків політипів
T = 1900–2000 °С

ТiC
НОРМАЛЬНА
РЕКРИСТАЛІЗАЦІЯ
утворення пор в
потрійн. стиках зерен
T = 1400—1500 С
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оксиду вуглецю
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міграція границь з
порами Т > 1500 °С
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зі збільшенням їх довжини
при постійній ширині

Рисунок 3.11 – Схема еволюції зернової структури при спіканні нанопорошків
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Прошарки і є матеріалом, збагаченим киснем, тобто оксикарбідом титану.
3. Розвиток дифузійної коалесценції частинок TiC в агрегатах приводить до
монокристалізації агрегатів і гомогенізації твердого розчину. Оскільки процес
гомогенізації (що визначається зміною концентрації кисню в гратці TiC) повинен
проходити з локальною зміною параметрів гратки, то неминуче виникнення
внутрішніх

напружень

в

агрегатах.

Виявлені

групи

дислокацій

в

монокристальних агрегатах (зернах), що, очевидно, утворені в результаті
релаксації таких напружень.
4. Паралельно з процесом монокристалізації агрегатів йде формування між
ними спочатку фізичних контактів, а потім і рухливих міжзернових границь.
Їх міграція обумовлює рекристалізаційне укрупнення зерен за 1400 °С.
5. Поява пор в границях зерен за 1600 °С викликає розущільнення
матеріалу. Утворення пор можна пояснити розвитком наступних процесів.
Монокристальні зерна TiC є фактично твердим розчином TiCхOу. За даними
[222], розпад розчину в цій системі починається вже за 1500 °С. Реакція розпаду
в границях зерен, ймовірно, здійснюється з утворенням оксидів вуглецю і сприяє
утворенню газонаповнених закритих пор. В міру розвитку реакції, тобто
збіднення

приграничних

прошарків

киснем

(внаслідок

появи

градієнту

концентрації), проходить спрямована дифузія кисню з об’єму зерен в ці
приграничні прошарки і подальший розвиток реакції. Утворені за 1500 °С–
1600 °С пори, в умовах спікання за вищих температур, переміщуються разом з
мігруючими границями і при цьому є для них стопорами. Поряд з цим
відбувається укрупнення пор за рахунок їх коалесценції з дрібнішими порами,
які продовжують утворюватися внаслідок реакції розпаду в границях.
При вільному спіканні нанодисперсних порошків реалізуються три стадії
масопереносу [223], що визначають ущільнення і формування зернової
структури: I – дифузійно-в'язка течія; II – поверхнева дифузія; III –
зерногранична дифузія. Результати наших структурних досліджень дають
підстави зробити висновок, що при спіканні нанодисперсного карбіду титану
проходять саме ці стадії.
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Дійсно, як видно з порівняння даних на рис. 3.1 і 3.2, ущільнення зразків
TiC проходить за температури 1200 °С–1400 °С в умовах структурно–фазової
перебудови як всередині агрегатів, так і поміж ними. Ця перебудова фактично
відбувається в системі монокристальних дисперсних зерен TiC, розділених
прошарком

TiC–O.

Оскільки,

згідно

з

нашими

припущеннями,

вона

контролюється процесами дифузійного перерозподілу кисню в TiC з прошарку,
то такий процес може приводити до деформування (за механізмом дифузійної
повзучості) як індивідуальних агрегатів, так і їх сукупностей [224]. Така
деформація, ймовірно, і сприяє ущільненню зразків.
Як нами встановлено (див. рис. 3.1–3.4), стадія монокристалізації агрегатів
TiC супроводжується формуванням рівновісних зерен. Цей факт може служити
підтвердженням розвитку процесів поверхневої дифузії при спіканні, тобто,
згідно з [223], реалізації II–ї стадії масопереносу нанодисперсних порошків.
Протікання збиральної рекристалізації за Т > 1400 °С (див. рис. 3.4, 3.8) свідчить
про визначальну роль при спіканні зернограничної дифузії, тобто за [223] – III–ї
стадії масопереносу. За Т  1600 °С границі зерен TiC містять морфологічно
прямолінійні фрагменти (див. рис. 3.4, г). Це є діагностичною ознакою того, що
проходження збирального росту зерен в таких умовах контролюється головним
чином поверхневою енергією.
На підставі результатів вивчення та аналізу структурних перетворень при
вільному спіканні пресовок нанодиспесного TiC в інтервалі (1000–2000) °С
можна зробити висновок, що формування зернової структури в матеріалі
обумовлено розвитком такої послідовності елементарних процесів: утворення
безпористих агрегатів частинок (1000 °С–1200 °С)  формування і гомогенізація
твердого розчину TiC–O в агрегатах  монокристалізація агрегатів і виникнення
між ними рухомих границь (1200 °С–1400 °С)  збиральна рекристалізація
(> 1400 °С)  за 1600 °С і вище – збиральна рекристалізація, яка відбувається
шляхом міграції границь з порами.
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У табл. 3.1 наведені результати оцінки рушійної сили рекристалізації G і
сили протидії, створеної порами, F для TiC, спеченого за (1000–2000) °С. Умова
міграції границі з порами G > F. З даних табл. 3.1 видно, що для TiC при всіх
трьох оцінках G > F, тобто реалізуються умови міграції границі з порами.
Таблиця 3.1 –Результати оцінки рушійної сили рекристалізації (G) і cили
протидії, створеної порами (F), при вільному спіканні TiC зі зв'язкою
Тсп, °С

1600

1800

2000

G×10-7 Дж/м3

12,5

5,6

2,3

F×10-7 Дж/м3

5,4

2,4

2,3

3.3 Природа аномальної рекристалізації при спіканні нанодисперсного
нітриду титану [225]

На рис. 3.12 наведені дані про зміну відносної щільності зразків,
виготовлених з нанорозмірних порошків TiN з тимчасової зв'язкою (каучуком) зі
зростанням температури спікання в середовищі азоту і у вакуумі.

Відносна щільність TiN, %
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1
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Температура спікання,оС
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Рисунок 3.12 – Залежність відносної щільності від температури вільного
спікання нанодисперсного TiN у вакуумі (1) та у середовищі азоту (2)
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Залежність розмірів областей когерентного розсіювання, мікронапружень і
періоду ґратки нанодисперсного нітриду титану при спіканні в азоті і вакуумі
показана на рис. 3.13. Період ґратки вихідного порошку нітриду титану менший
за табличне значення і дорівнює 0,4238 нм (рис. 3.13, в). Первісне припущення,
що зниження значення періоду ґратки в нанодисперсних порошках пов'язане з
посиленим окисленням, були спростовані роботами В. Н. Троїцького [226]. Це
явище

автор

пояснив

стисненням

елементарної

незавершеності процесів формування

комірки

за

рахунок

ґратки при синтезі і підвищенні

концентрації вакансій внаслідок короткого періоду часу утворення продуктів з
газової фази в плазмохімічному реакторі, а також впливом додаткового
(лапласовського) тиску внаслідок вкладу поверхневої енергії в повну вільну
енергію частинок малих розмірів.
Проведений нами рентгенівський фазовий аналіз не виявив оксидних фаз у
вихідних порошках, тому можна припустити, що кисень, виявлений нейтронно–
активаційний аналізом (≈ 3,0%), знаходиться в хемадсорбованому прошарку. Це
припущення

було

фотоелектронної

підтверджено
спектроскопії

у

[227],

було

де

методом

показано,

що

рентгенівської

поверхня

зерен

плазмохімічного (розміром 30 нм) TiN0,95, що містить < 5% (ат.) кисню, вкрита
тонким (близько 1 нм) шаром оксинитриду титану. Об'єм прошарку становить
приблизно 0,1 від усього об’єму частинки.
При нагріванні зміна відносної щільності зразків TiN починається з
1000 °С, а за температури 1650 °С вони досягають максимальної щільності 95%
(рис. 3.12). Спікання нітриду титану відбувається в твердій фазі і помітно
активізується в порівнянні з дисперсними порошками. Це пов'язано з
підвищеною

активністю

нанодисперсних

порошків

нітриду

титану,

що

характеризуються істотною концентраційної неоднорідністю (змінним складом
по перетину зерна), підвищеною дефектністю структури (наявністю вакансій в
підгратці металу) і заниженими (порівняно з рівноважними значеннями)
міжатомними відстанями в кристалічній гратці [26], [228]–[230].
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У порівнянні зі звичайними мікродисперсними порошками область
температур спікання знижується на (250–300) °С. Ущільнення в вакуумі
відбувається більш активно, що пов'язано з прискоренням граничної дифузії,
ковзанням і поворотом частинок, що приводять до переміщення маси в пори.
Додатковим фактором, ймовірно, є видалення адсорбованих газів з
поверхні частинок нітриду титану, яка має в нанодисперсних порошках значну
протяжність. Починаючи з 1800 °С відбувається розущільнення зразків.

Рисунок 3.13 – Залежність розмірів областей когерентного розсіювання D (a),
постійної ґратки a (б), мікронапружень Δa/a (в) і розміру зерна d (г) від
Т вільного спікання нанодисперсного порошку TiN в азоті (1) і вакуумі (2).
Зображення частинок типової морфології в порошку TiN показано на
рис. 2.1, б. Гістограми розподілу зерен в зразках, спечених в інтервалі
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температури 1200 °С–1700 °С в середовищі азоту, наведені на рис. 3.14 і 3.15, а в
вакуумі – на рис. 3.16 і 3.17 відповідно.
При нагріванні пресовок частинки зберігають свій розмір і форму до
температури 1000 °С (табл. 3.2) [218]. З результатів електронномікроскопічного
вивчення випливає, що мікроструктура обох типів зразків, спечених в азоті і в
вакуумі за 1000 °С, складається з безпористих агрегатів вихідних частинок; між
окремими агрегатами є ділянки тонких границь спряження.
Тільки незначну частку структури складають монокристальні зерна,
сформовані на основі агрегатів. За 1200 °С частка таких зерен в мікроструктурі
зростає, а між ними, а також між полікристалічними агрегатами, з'являються
добре сформовані лінійні границі.
Таблиця 3.2 – Зміна розмірів зерна і агрегатів при вільному спіканні
нанодисперсного нітриду титану [218]
Температура, °С

Розмір зерна, мкм

Розмір агрегатів, мкм

Вихідний порошок

0,01–0,05

–

1000

0,01–0,05

–

1200

0,02–0,08

0,06–0,1

1400

0,8–1,0

0,8–1,0

1500

2–4

–

1900

14–20

–

При цьому обидва види елементів структури набувають рівновісну форму.
До 1300 °С розміри агрегатів змінюються мало, однак всередині агрегатів
проходять мікроструктурні перетворення. Відбувається розмиття границь між
зернами всередині агрегатів і, нарешті, їх зникнення.
Зерна втрачають своє огранювання і округлюються в основному за рахунок
згладжування вершин (рис. 3.14, б і 3.16, б). Спостерігається деяке збільшення їх
розмірів, обумовлене зникненням найдрібніших зерен. Таким чином, можна
зробити висновок, що центрами зростання зерен в зразках стають не вихідні
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нанодисперсні частинки, а монокристальні утворення (розмірами до 0,15 мкм) на
їх основі. Вони формуються на основі груп дискретних частинок (з 3–15 і
більше) за рахунок хемокоалесценціі за Тcп = 1000 °С. Припускається, що остання
викликана присутністю кисню на поверхні вихідних частинок. Відомо, що навіть
у стехіометричному нітриді титану вакансії є як в підгратці азоту, так і в
підгратці титану [21].
Розчинення кисню в TiN і заміщення ним азоту активують дифузійну
коалесценцію частинок – відбувається явище хемокоалесценції, в результаті чого
полікристалічні агрегати швидко перетворюються в монокристальні зерна.
Після утворення монокристальних зерен з висококутовими границями,
здатними до пересування, відбувається збиральна рекристалізація TiN, яка
супроводжується зменшенням спотворення гратки (рис. 3.13 б), зростанням
областей когерентного розсіювання (рис. 3.13 а) і розміру зерен (табл. 3.3). З
підвищенням температури спікання до 1700 °С постійна гратки зростає і
наближається за значенням до постійної дисперсного порошку (рис. 3.13 в) [231].
Помітний ріст зерен проходить вже за температури спікання 1300 °С
(початкова температура рекристалізації) і основною структурною складовою
зразків є монокристалічні зерна. При цій температурі в TiN формуються великі
зерна з обідком замкнених у них пор (рис. 3.14, в). Як видно з рис. 3.14, а і 3.16, а
на гістограмах розподілу зерен в TiN є другий максимум.
Це свідчить про розвиток аномальної рекристалізації, викликаної відривом
пор від границь, починаючи з температури 1300 °С. Подібна рекристалізація в
TiN встановлена вперше [225], проте, раніше вона була виявлена при
дослідженнях спікання субдисперсних порошків ZrO2, Al2O3, BaTiO3 і ін.
Аномальна рекристалізация спостерігалася також при спіканні AlN [232]. Як і
для TiN, вона обумовлена появою границь зерен з високою рухливістю. Однак,
якщо в нітриді титану це викликано відривом границь від зернограничних пор,
то в нітриді алюмінію – протіканням политипних перетворень.
Результати електронної мікроскопії підтверджені зміною розмірів областей
когерентного розсіювання в нітриді титану (рис. 3.13 а). При спіканні у вакуумі
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розмір ОКР різко зростає, починаючи з температури 1300 °С, а при спіканні в
середовищі азоту розмір кристалів зростає вдвічі швидше. Висока швидкість
росту ОКР в інтервалі температур 1450 °С–1600 °С спостерігалася також в роботі
[106]. Зростання періоду гратки при підвищенні температури до 1300 °С у
вакуумі і 1500 °С в азоті в основному пов'язане із зняттям мікронапружень в
нанодисперсних частинках нітриду титану (рис. 3.5 б). Подальше підвищення
температури приводить до більш помітного зростання параметра гратки при
спіканні у вакуумі, ніж в азоті (рис. 3.5 в).
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Рисунок 3.14 – Гістограми розподілу частинок за розміром (оцінка за методом
реплік) (а), і електронномікроскопічне зображення зерен в нітриді титану,
спеченому в азоті при 1200 °С (б), 1300 °С (в) і 1400 °С (г)
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Ми вважаємо, що це пов'язано з більш активним очищенням поверхні
порошку від хемадсорбованого кисню в вакуумі до 1000 °С. Підвищений вміст
хемадсорбованого кисню, що, ймовірно, розчинився в гратці нітриду титану при
спіканні в азоті відповідає за зниження параметра ґратки сполуки, яка
перетворилася

на

оксинітрид.

Зниження

періоду

гратки

при

спіканні

нанодисперсного нітриду титану через розчинення кисню зазначалося у роботі
[230]. При 1400–1600 °С і більш високих температурах в TiN формується
однорідна зеренна структура, що свідчить про розвиток нормальної збиральної
рекристалізації (рис. 3.15, 3.17).
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Рисунок 3.15 – Гістограми розподілу частинок за розміром (оцінка за методом
реплік) (а), і електронномікроскопічне зображення зерен в нітриді титану,
спеченому в азоті при 1500 °С (б), 1600 °С (в) і 1700 °С (г)
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Наявність ланцюжків пор в об’ємі зерен підтверджує той факт, що
рекристалізація TiN відбувається за рахунок міграції границь, що раніше
відірвалися від пор. У разі TiC границі мігрують разом з порами, які створюють
сили протидії міграції. Саме ця особливість визначає той факт, що при Тсп =
1700 °С в TiN розмір зерен досягає 15 мкм і більше (рис. 3.13, г), а в зразках TiC
– тільки 2–3 мкм (рис. 3.5, 3.9) [225].
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Рисунок 3.16 – Гістограми розподілу частинок за розміром (оцінка за методом
реплік) (а), і електронномікроскопічне зображення зерен в зразках нітриду
титану, спечених в вакуумі за 1000 °С (б), 1300 °С (в) і 1400 °С (г)
З ростом температури до 1600 °С–2000 °С розмір монокристалічних зерен
збільшується. Як випливає з даних МРСА, кисень зосереджений в границях
зерен (рис. 3.10), при цьому з ростом Т спікання його вміст зменшується. Будь–
які фази в границях зерен, в тому числі і кисень електронними дослідженнями не
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виявлені. Рентгенівські дослідження також показують відсутність в зразках
оксидних фаз. Це дозволяє зробити висновок про те, що кисень розчинений в TiN
і ним збагачені приграничні зони зерен. Співставлення морфологічних змін
мікроструктури пресовок TiN з високою швидкістю їх ущільнення при 1200–
1300 °С (рис. 3.12, табл. 3.3) вказує на те, що процес утворення вихідних
монокристалічних агрегатів не залежить від кристалічної структури порошків і
обумовлений ефектом надпластичності нанодисперсних систем, а саме
зернограничним ковзанням. Як показано в роботах Ешбі [233], зернограничне
ковзання здатне забезпечити швидкість ущільнення на порядок вищу, ніж
дифузійна течія.
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Рисунок 3.17 – Гістограми розподілу частинок за розміром (оцінка за методом
реплік) (а), і електронномікроскопічне зображення зерен в зразках нітриду
титану, спечених в вакуумі за 1500 °С (б) і 1700 °С (в)
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Спочатку зернограничне ковзання протікає в максимально чистому
вигляді, завдяки правильному огранюванню вихідних частинок, в результаті чого
утворюються високоміцні агрегати без слідів зміни вихідної огранки зерен. При
подальшому нагріванні агрегати поводяться як полікристалічні зерна з
дислокаційною

структурою

у

вигляді

субзернових

границь,

яка

може

забезпечити деформацію підстроювання або акомодацію, як за рахунок
дифузійних процесів, так і за рахунок переміщення зернограничних дислокацій.
Як

нами

встановлено,

стадія

монокристалізаціі

агрегатів

TiN

супроводжується формуванням рівновісних зерен. Цей факт може служити
підтвердженням розвитку процесів поверхневої дифузії при спіканні.
Протікання збиральної рекристалізації при Т > 1300 °С (див. рис. 3.14 і
3.16) свідчить про визначальну роль при спіканні зернограничної дифузії,. При
Т  1600 °С

границі

зерен

TiN

складені

морфологічно

прямолінійними

фрагментами. Це є діагностичною ознакою того, що проходження збирального
росту зерен в таких умовах в основному контролюється поверхневою енергією.
На підставі результатів вивчення та аналізу структурних перетворень при
вільному спіканні пористих пресовок плазмохімічного TiN в інтервалі 1000 °С–
2000 °С можна зробити висновок, що формування зернової структури в
одержаному

матеріалі

обумовлено

розвитком

наступної

послідовності

елементарних процесів: утворення безпористих агрегатів частинок (1000 °С –
1200 °С)  формування і гомогенізація твердого розчину TiN–O в агрегатах 
монокристалізація агрегатів і виникнення між ними рухомих границь (1200 °С –
1300 °С)  збиральна рекристалізація (> 1300 °С)  при 1600 °С і вище
збиральна рекристалізація шляхом міграції границь, що відірвалися від пор.
Структурні перетворення в нітриді титану проходять якісно подібно тим,
що спостерігалися в карбіді титану. Слід зазначити, що за літературими даними
при формуванні структури нітриду алюмінію відбуваються ті ж процеси [232].
Аналогічно здійснюється формування полікристалічних агрегатів частинок, їх
монокристалізація, утворення між ними міжзеренних границь і, як наслідок,
становлення їх центрами росту нових зерен (схема на рис. 3.11). Підвищена

140
швидкість рекристалізації TiN в порівнянні з TiС може бути пояснена більшою
нестабільністю гратки TiN. Дестабілізація гратки в ряду TiC–TiN–TiO пов'язана
зі зростанням щільності електронних станів на рівні Фермі (критерий
J. Yamashita) [14]. Ймовірно, саме вона визначає зниження технологічних
труднощів в наносистемах від карбідів до нітридів і далі до оксидів [26].
За літературними даними [234] при 1200 °С дифузійна рухливість кисню в
TiOy на 4 порядки вища, ніж азоту в TiNx. З ростом вмісту кисню в TiNxOy
швидкість ущільнення і щільність прессовок зростає (від приблизно 70% до
100%). Наприклад, лінійна усадка TiN0,89O0,08 складала 1,3% (1200 °С, 160 хв), а
TiN0,07O0,87 – 10% (при 1100 °С, 160 хв). Відповідні розміри зерен – 1 мкм і 5 мкм.
За даними [235] з ростом x в Ti(N1-xOx)0,85 від нуля до 0,25 (без нікелю і карбіду)
щільність спеченої пресовки зростає до 99,5% (1500 °С, 1 год, вакуум). При
спіканні керметів TiN–5% Ni і TiO–5% Ni виявилося, що розмір зерен TiO в 3
рази вище, ніж TiN, хоча Тспік останнього вища на 200° (їх вихідний розмір –
1,5 мкм).
Поліпшення здатності до спікання порошків в ряду TiC–TiN–TiN1-xOx–TiO
повязане, на наш погляд, з прогресуючої дестабілізацією підґратки титану в
цьому напрямку. Внаслідок конкурентного характеру в тугоплавких фазах
проникнення відносно слабких Me–X–зв'язків по відношенню до вельми міцних,
структуроутворюючих

Me–Me–зв'язків

(природа

ТФП

твердороз-чинна!)

зростання міцності Me–X–зв'язків в ряду TiC–TiN–TiO викликає ослаблення
відповідних Ti–Ti–зв'язків (їх примусове скорочення і делокалізацію) і, як
наслідок, дестабілізацію всієї гратки в цілому (а надлишкова енергія гратки
знімається шляхом утворення в ній Ti–вакансій) [26].
Вплив середовища на процес спікання TiN. Розвиток зеренової структури в
зразках TiN має ряд характерних особливостей також і в залежності від
середовища спікання. При спіканні у вакуумі за 1500 °С в границях має місце
пороутворення, при більш високих температурах (Т  1700 °С) концентрація пор
збільшується (їх середній розмір зростає, а відстань між ними зменшуються,
проте вони фіксуються в приграничних зонах зерен (рис. 3.17), а границі
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мігрують без пор. Така ж ситуація є типовою і для матеріалів, спечених а азоті
(рис. 3.15). Однак, відрив границь від ланцюжків пор практично у всьому об’ємі
зразків спостерігається вже при температурі 1600 °С.
Результати оцінки рушійної сили збиральної рекристалізації в TiN при
різних

температурах,

а

також

гальмуючої

сили

протидії,

спричиненої

присутністю пор в границях наведені в табл. 3.3. З них видно, що з ростом
температури

рушійна

сила

рекристалізації

зменшується.

Оцінена

сила

гальмування пор, значно перевищує рушійну силу рекристалізації.
Таблиця 3.3 – Результати оцінки рушійної сили рекристалізації (G) і сили
протидії, створеної порами (F), при спіканні TiN в різних середовищах
Середовище
спікания
Тсп, °С

1300

1700

1400

1700

G10-7 Дж/м3

7,0

2,0

4,1

2,2

F10-7 Дж/м3

25,0

4,2

8,0

3,0

Вакуум

Азот

Якщо G > F, то реалізується умова міграції границі з порами (випадок
TiC), якщо G < F, то відбувається відрив границі від пор і як наслідок –
аномальна рекристалізація (випадок TiN).
Як видно з рис. 3.12, зміна щільності зразків TiN, спечених в різних
середовищах, з ростом Т зростає не досягаючи 100 %. Появу пор в границях за
температур 1500 °С–1600 °С тобто при високощільному стані ~ 94% можна
пов'язати зі зміною стехіометрії TiN (про це свідчить збільшення параметра
ґратки). Поява вакансій внаслідок цього активує, з одного боку, ущільнення
(підвищення

щільності

ілюструє

рис. 3.12),

з

іншого

–

сприяє

появі

мікропористості в границях як джерела сили, що гальмує міграцію границь і,
відповідно, зростання зерен. Подібною особливістю структури TiN в цілому
можна пояснити більш значне укрупнення зерен в зразках, спечених в азоті, ніж
у вакуумі при температурі 1700 °С. У середовищі азоту процес збіднення TiN
азотом менш інтенсивний, ніж у вакуумі, пороутворення в границях менше і, як

142
наслідок, сила гальмування нижче (див. табл. 3.3). Відрив границі від пор в
цьому

випадку

проходить

при

нижчій

рушійній

силі

рекристалізації.

Розрахункові значення сили опору, що створюється порами, F і величини
рушійної сили рекристалізації G для деяких зразків TiN наведені в табл. 3.2. З
наведених даних видно, що для всіх випадків з TiN F перевищує G.
Твердість за Віккерсом матеріалів (макротвердість, навантаження10 Н),
спечених у вакуумі з нанодисперсного нітриду титану становить (14,0 ± 0,6) ГПа,
а у азоті – (14,2 ± 0,5) ГПа, що дещо вище твердості гарячепресованого нітриду
титану 13,5 ГПа, отриманого R. Yamamoto [236], але нижче твердості 16,4 ГПа
гарячепресованих матеріалів, виготовлених нами з мікродисперсного TiN.
Очевидно, що зниження твердості матеріалів, виготовлених з нанопорошку,
може бути пов'язане з істотним зростанням розміру зерен, наявністю залишкової
пористості (~ 6%) або присутністю збагачених киснем фаз на міжзернових
границях, що знижують їх чистоту і міцність. Вищу макротвердість НV5 Н
(15,0 ± 1,0) ГПа, мала кераміка, отримана з нанодисперсного нітриду титану
спіканням з контрольованою швидкістю ущільнення за 1400 °С [114].
Таким чином, спільним у спіканні нанодисперсного TiN і TiC є те, що
присутність кисню і наявність вакансій в підгратці титану активує дифузійну
коалесценцію частинок – відбувається явище хемокоалесценції в результаті чого
полікристалічні агрегати швидко перетворюються в монокристальні зерна. В
обох випадках загальний механізм формування зернової структури в зразках –
протікання збиральної рекристалізації.
Відмінності в розвитку зернової структури в нітриді титану в порівнянні з
карбідом титану: помітне зростання зерен в TiN відбувається раніше – вже за
1300 °С (це початкова Т рекристалізації), в той час як для TiC – за 1400 °С.
Починаючи з 1300 °С в TiN формуються великі зерна з обідком замкнених в них
пор, що свідчить про розвиток аномальної рекристалізації, викликаної відривом
пор від границь.
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3.4 Пружнопластичний перехід при наноіндентуванні нітриду титану [296]

Наразі

наноіндентування

широко

застосовується

для

вимірювання

твердості і модуля пружності матеріалів [114, 237]. Але такими вимірами
можливості наноіндентування не вичерпуються. При проникненні індентора в
контакті на глибині близько 50 нм відбувається пружнопластичий перехід [202].
Це дозволяє при наноіндентуванні визначати також на нанорівні границю
плинності матеріалів.
Типова крива залежності переміщення вершини індентора h від
навантаження Р, отримана для зерна TiN, наведена на рис. 3.18, крива 1.
Переміщення вершини індентора монотонно зростає з навантаженням на
індентор, стрибки деформації (типові для монокристалів) на кривій проникнення
індентора відсутні. Тут же приведена залежність середнього контактного тиску
(СКД) від переміщення індентора (рис. 3.18, крива 2). На початковій ділянці в
діапазоні переміщень від 0 нм до 7 нм відбувається зминання шорсткості
поверхні зразка. При переміщенні індентора більше ніж на 7 нм починається
проникнення індентора в поверхню тонкої плівки. До точки А СКД зростає
прямо пропорційно переміщенню (h = 26,1 нм, Рс = 0,49 мН, СКД = 18,1 ГПа
(~ 0,70 Н)). Потім СКД продовжує зростати зі збільшенням глибини відбитку,
але вже не так швидко, як спочатку (ділянка AB). Після точки В (h = 59,8 нм,
Р = 2,36 мН) СКД істотно не змінюється з глибиною відбитка (ділянка BC).
Механічні випробування проводили пірамідальним індентором Берковича,
в вершині якого було затуплення в формі сфери з радіусом ~ 340 нм. Тому в
діапазоні переміщень від 0 до 70 нм деформування поверхні зразка виконували
сферичним затупленням в вершині индентора. При переміщеннях більше 70 нм
починається перехід до пірамідального індентора. Залежність СКД від
переміщення, подібну до наведеної на рис. 3.18, раніше спостерігав Д. Тейбор
при проникненні сферичного індентора в зміцнений матеріал (попередньо
пластично деформований сталевий зразок) [238].
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Рисунок 3.18 – Залежність навантаження на індентор (, 1) і СКД (○, 2) від
переміщення індентора для зерна нітриду титану в полікристалічному ГП зразку.
А – зародження пластичної деформації, АВ – пружно–пластичний перехід, В –
початок розвиненої пластичної деформації. Режими деформації в наноконтакті:
I – пружний, II – стиснена пластичність, III – розвинена пластичність.
Д. Тейбор пояснив такий хід залежності СКД від переміщення h на ділянці
OC зміною режимів деформації в контакті. Згідно Д. Тейбору, на ділянці OA має
місце тільки пружна деформація в контакті (див. рис. 3.18, крива 2). У точці A
зсувні напруження під контактом досягають критичного значення, при якому
виникає зона стисненої пластичної деформації під відбитком, яка з усіх боків
оточена пружно деформованим матеріалом [238]. При подальшому зростанні
навантаження розмір зони стисненої пластичної деформації збільшується, і в
точці В вона виходить на поверхню зразка. У цей момент починається розвинена
пластична течія в контакті (див. рис. 3.18, крива 2). Таким чином, ділянка АВ на
рис. 3.18 – це пружнопластичний перехід в контакті при проникненні індентора
Берковича в зразок. рc, при якому відбувається зародження пластичності при
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нанодеформуванні матеріалів сферичним індентором (точка А на рис. 3.18)
з'язане з критичною зсувною напругою c наступним рівнянням [239]:
c = 0,465рс,

(3.1)

де рс – середній контактний тиск, при якому відбулося зародження пластичності
в наноконтакті.
Знаючи критичну зсувну напругу, за критерієм Мізеса знаходили границю
плинності Y [239]:

Y  3c .

(3.2)

Критична зсувна напруга c і границя плинності Y на нанорівні нітриду
титану наведені в таблиці 3.4. Відомо, що зносостійкість крихких матеріалів
пропорційна відношенню Н/Е. Чим нижчий цей показник, тим вища
зносостійкість [240]. Тому, для підвищення зносостійкості матеріалів не
обов'язково прагнути до дуже високої твердості. Дуже тверді матеріали, як
правило, дуже крихкі, а це їх зносостійкість знижує. Відношення Н/Е для
нітриду титану помітно нижче, ніж для сапфіру (таблиця 3.4). Тобто, нітрид
титану більш пластичний і зносостійкий в порівнянні з сапфіром.
Таблиця 3.4. Результати наноіндентування зразків нітриду титану і сапфіру

TiN

E,
ГПа
458

H,
ГПа
25,9

Al2O3

439

32,0

Матеріал

0,056

Pc,
мН
0,49

0,073

0,80

H/E

18,1 (~0,70 Н)

τс,
ГПа
8,4

Y,
ГПа
14,5

1,78

24,4 (~0,76 Н)

11,3

19,6

1,63

pc, ГПа

H/Y
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3.5 Дисперсійні залежності оптичних постійних TiN, TiCN, TiC, визначені
еліпсометричним методом Бітті, та аналіз оптичних електронних переходів

Відомі дані про властивості карбідів і нітридів перехідних металів, в тому
числі і оптичні [241]–[243], і їх трактування на сьогоднішній день суперечливі.
Причина цього полягає, з одного боку, в труднощах приготування зразків
фіксованого складу, а з іншого, в складності квантово–механічних обчислень їх
електронного спектру, що дозволило б однозначно інтерпретувати отримані дані.
Обговоримо дисперсійні залежності оптичних постійних TiN, Ti(C, N), TiC
визначені еліпсометричним методом Бітті, та проаналізуємо оптичні електронні
переходи в залежності від ступеня дефектності по азоту в гратці нітриду титану і
заміщення азоту вуглецем в сполуках TiCN.
Проблема кількісного аналізу для для дефектних структур типу МеN не
вирішена до теперішнього часу. Існують тільки якісні методи, що дозволяють
зробити відносну оцінку вмісту азоту. У той же час використання оптичних
методів для вирішення цього питання досить ефективне [242].
Дисперсійні

залежності

коефіцієнта

відбиття

R,

дійсної

частини

діелектричної проникності ε1, світлової провідності σ для перших трьох серій
зразків TiN0,85, TiN0,72, TiN0,96 (див. табл. 2.8) наведені на рис. 3.19. З них
випливає, що спектральний хід кривих у всіх випадках якісно збігається, проте є
кількісні розбіжності в залежності від режимів отримання зразків. В області
низьких енергій значення R більші, що пов'язано з наявністю вільних електронів,
а при переході до короткохвильової границі діапазону вимірювань відбивна
здатність зменшується, проходячи через мінімум. Дійсна частина діелектричної
проникності змінюється від негативної величини до позитивної з ростом енергії
фотонів Е. Така поведінка свідчить про те, що ε1 є сумою негативного вкладу
вільних електронів і позитивного вкладу міжзонних переходів. Однак великі
негативні значення ε1 в ближній інфрачервоній області спектру говорять про
домінуючий внесок в цій області саме вільних електронів.
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б

в
Рисунок 3.19 – Дисперсійні залежності коефіцієнта відбиття R (а), дійсної
частини діелектричної проникності ε1 (б) і спектри світлової провідності σ (в)
зразків TiN відповідних серій: TiN0,85 (1) TiN0,72 (2) TiN0,96 (3).
Внесок міжзонних переходів в ІЧ–області може розглядатися як приблизно
постійна і мала добавка, що не впливає на нахил спектральних кривих ε 1
і σ [241].
Світлова провідність зі зменшенням довжини хвилі знижується майже
рівномірно і уривається (припиняється) лише в ультрафіолетовій області завдяки
початку квантового поглинання, границя якого для TiN знаходиться приблизно
при 2,3 еВ, 2,5 еВ і 2,2 еВ відповідно для зразків серій 1, 2 і 3. Ці залежності
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подібні залежностям для срібла. Дана аналогія, а також те, що перелічені
значення енергій, при яких σ має мінімуми, що не збігаються зі значеннями Е,
при яких ε1(Е) = 0, ще раз свідчить, що функцію ε1(Е) слід розглядати як з точки
зору властивостей вільних електронів, так і міжзонних переходів.
Аналіз спектральних залежностей R і σ показує, що для зразків серії 2 Rмін і
σмін зміщуються в ультрафіолетову область спектру в порівнянні з вихідними
спектрами TiN (зразки серії 1). Зворотна залежність, тобто зміщення в ІЧ–
область спектру, має місце для зразків після азотування. Крім того, на
спектральних залежностях σ(Е) спостерігаються особливості в області до 2 еВ
(зразки серій 1, 2).
Як зрозуміло з квантово–механічних розрахунків електронної структури
нестехіометричних нітридів, зростання дефектності TiNх призводить до
збільшення енергії Фермі, деформації енергетичної залежності щільності станів і
виникненню нових рівнів, пов'язаних з дефектами [244]. З цього випливає, що в
разі зростання дефектності поріг оптичних квантових переходів настає при більш
високих енергіях і, таким чином, Rмін, σмін, ε1(0) повинні зміщуватися в
ультрафіолетову область, як це і виявляється для зразків після відпалу в вакуумі.
Зворотна залежність відзначається для зразків після азотування: Rмін і σмін
зміщуються в ІЧ–область. З ростом х концентрація вільних електронів
зменшується, зміщується рівень Фермі і тоді ε1(0) також має зміщуватися в ІЧобласть, а не навпаки, як спостерігається у нас. Але, як вже зазначалося ε1(Е) є
результуючою функцією вкладу вільних електронів і міжзонних переходів. Тому
з ростом х одночасно знижується і величина квантового поглинання за рахунок
зменшення щільності станів зони поблизу рівня Фермі, в результаті чого точка
ε1(0) для зразків серії 3 зміщується в довгохвильову область спектру в порівнянні
із зразками серії 1. Як видно, цей ефект спостерігається тільки тоді, коли х
близьке до 1 (тобто сполука стехіометрична).
Наші дані показують, що високотемпературний відпал у вакуумі і
азотування дозволяють змінювати значення х в TiNх. Крім того, нами зафіксовані
смуги поглинання в області до 2 еВ. Аналізуючи їх, необхідно ще раз відзначити,
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що з одного боку, при виникненні вакансій відбувається деформація
енергетичної залежності щільності станів, що призводить до появи нових рівнів,
які можуть бути зафіксовані в області 2 еВ [244], а з іншого боку, при Е = 1,3 еВ
можливі переходи для TiN [245]. Автори роботи [245] також теоретично
встановили що при Е = 1,9 еВ можливі переходи для ТiО, але експериментально
зафіксували тільки смугу при Е = 1,1 еВ для сполуки TiNхОу. Виходячи з цих
даних, а також з того, що оптичні переходи в ТiО більш інтенсивні, ніж в TiN,
смугу поглинання при Е = 1,9 еВ (зразки серії 2) можна пов'язати з присутністю в
в зразку фази ТiО, наявність же першої смуги поглинання при Е = 1,3 еВ, 1,6 еВ і
1,2 еВ відповідно для серій зразків 1, 2, 3 – з утворенням сполуки TiNхОу.
Мабуть, зміна параметрів х і у зрушує зафіксовану в роботі [245] смугу при
Е = 1,1 еВ по шкалі енергій. Очевидно, підвищення вмісту кисню, тобто
збільшення у зрушує її в сторону високих енергій і при певному значенні у в
спектрах з'являється смуга поглинання ТiО. Таким чином, в нашому
експерименті немає можливості розділити вклади дефектності TiNх і вмісту
кисню в сполуці TiNхОу на інтенсивність і зрушення цієї смуги.
Спектральні залежності R і ε1 для зразків серій 3–7 наведені на рис. 3.20.
З них видно, що при заміщенні азоту вуглецем в TiN відбувається повне
перетворення його вихідного спектру. Мінімум відбивання стає більш розмитим,
а його положення зміщується в ІЧ–область спектра. При цьому одночасно
зростає відображення у видимому і УФ–діапазонах. Дисперсія світлової
провідності свідчить, що границя квантових переходів зміщується також в ІЧобласть при збільшенні вмісту С в сполуках TiСN. Поведінку залежності ε1(Е)
можна пояснити тільки для зразків серії 5 з майже однаковим вмістом С і N в
TiСN. Відхилення від складу TiС0,5N0,3 аж до TiС не дозволяє, ймовірно,
використовувати наближення вільних електронів у видимій області і УФобластях спектру. Наочним прикладом може бути поведінка ε1(Е) для зразків
серії 6, у яких вплив вільних електронів в досліджуваній області взагалі не
зафіксовано. Для цього складу TiC0,71N0,25 спостерігаються смуги поглинання при
Е = 1,5 еВ і 2,0 еВ. Загальною для всіх зразків закономірністю є наявність смуг
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поглинання в області Е = 4,2 еВ–4,5 еВ, що, можливо, пов'язано з переходами в
карбіді титану [241]. З теоретичних розрахунків енергетичних зон Ерна і
Світендіка [241] для TiN і TiС слідує, що в TiN початок квантового поглинання
настає при Е ˃ 3,0 еВ, а в TiС – при Е ˃ 1,5 еВ.

а

б

в
Рисунок 3.20 – Дисперсійні залежності коефіцієнта відбиття R (а),
дійсної частини діелектричної проникності ε1 (б) і спектри світлової
провідності σ (в) зразків відповідних серій: TiN0,96 (3), TiC0,21N0,34 (4),
TiC0,5N0,5 (5), TiC0,75N0,25 (6), TiC1,0 (7)
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У зв'язку з тим що не виконані розрахунки енергетичних зон TiСN,
отримані експериментальні дані представляють певний інтерес для вивчення
зміни

фізичних

властивостей

в

цих

сполуках.

Їх,

очевидно,

можна

інтерпретувати на основі зіставлення розрахунків для TiN і TiС, так як вони
дають подібний характер енергетичних зон поблизу ЕF і основна відмінність
полягає в розташуванні рівня Фермі між гібрідізованими 3d–орбіталями Ti і 2p–
орбіталями неметалу (N, C). Тому можна стверджувати, що при заміщенні
вуглецем азоту в TiСN квантові переходи будуть індукуватися вже в ІЧ–області і
це, очевидно, відбувається за рахунок зміщення енергетичних станів поблизу
рівня Фермі в TiСN в порівнянні з TiN і TiC.
З аналізу дисперсійних залежностей, представлених на рис. 3.19; 3.20,
випливає, що як дефектність по азоту в TiNх, так і заміщення азоту вуглецем в
нітриді титану дозволяють змінювати властивості цієї сполуки, а значить
відкриваються можливості створення матеріалів з наперед заданими їх рівнями.
Однак, необхідно відзначити, що заміщення азоту вуглецем навіть в незначних
кількостях (зразки серії 4) впливає на властивості більш істотно, ніж дефектність
нітриду титану по азоту, тобто зміна властивостей TiNх при різному вмісті азоту
не така сильна, як при заміщенні азоту вуглецем.
Таким

чином,

аналіз

дисперсійних

залежностей,

визначених

еліпсометричним методом Бітті, показав вплив дефектності по азоту і
присутності кисню в TiNх, та заміщення азоту вуглецем в TiСN на зміну їх
фізичних властивостей. Встановлено, що заміщення азоту вуглецем навіть в
незначних кількостях впливає на властивості більш істотно, ніж дефектність
нітриду титану по азоту. Показано, що при заміщенні вуглецем азоту в TiСN
квантові переходи будуть індукуватися в ІЧ–області за рахунок зміщення
енергетичних станів поблизу рівня Фермі в TiСN в порівнянні з TiN і TiC.
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3.6. Закономірності рідкофазного спікання кермета TiN–Nі [246]

При створенні кермета до металічної зв’язки висувають наступні вимоги:
– хороше змочування тугоплавкої складової металічною зв’язкою;
– оптимальна взаємодія між металічною зв’язкою і неметалічною
тугоплавкою фазою на рівні утворення твердих розчинів, оскільки утворення
нових сполук зазвичай привоводить до підвищення крихкості матеріалу.
Нанодисперсним порошкам притаманна велика площа поверхні, що поряд
з нерівноважністю кристалічної гратки тугоплавкої сполуки призводить до
підвищеної здатності до окислення. Відомо, що присутність кисню навіть у
малих кількостях значно погіршує процес спікання керметів TiC–Ni [247]. Тому
важливо вивчити спікання керметів системи TiN–Ni. Нами встановлено, що
присутність кисню помітно погіршує ущільнення матеріалів. Таким чином,
найкращим є склад кермета з найменшим вмістом кисню (3%) і він буде
використаний для подальших досліджень.
Кінетика усадки пресовок з нанодисперсної композиції TiN–25% Ni в
умовах безперервного нагрівання з постійною швидкістю в азоті і у вакуумі
показана на рис. 3.21. Для порівняння наведені криві усадки керметів, одержаних
з мікродисперсних порошків. Варто зауважити, що у цьому випадку для
одержання щільних керметів використаний нітрид титану складу TiN0,83, який
забезпечує прийнятну усадку в такій системі внаслідок покращення змочування
нестехиометричної сполуки внаслідок ослаблення зв'язків Ме–Ме
Ущільнення мікродисперсних композицій починається за температури
950 °С і в основному завершується за появи рідкої фази [248]. Залишкова
пористість досягає 10% і пов’язана з неповним змочуванням нітриду титану
розплавленим нікелем (рис. 3.22, а). Нанодисперсні порошки

у вакуумі

починають ущільнюватися за температури на 200–300 градусів нижчій, ніж
мікродисперсні, швидкість їх усадки суттєво вища і залишкова пористість не
перевищує 1%–3% (рис. 3.22, б). При спіканні в азоті швидкість усадки
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уповільнюється (див. криві 1 та 3 на рис. 3.21), що пояснюється погіршенням
умов розтікання нікелю внаслідок збільшення крайового кута змочування у азоті
в порівнянні з вакумом.

Рисунок 3.21 – Усадка кермету TiN–25% Nі, виготовленого з дисперсних (1, 2) і
нанодисперсних (3, 4) композицій при спіканні в азоті (1, 3) та у вакуумі (2, 4)

а
б
Рисунок 3.22 – Зображення шліфів керметів TiN–Nі, одержаних спіканням з
дисперсних (а) та нанодисперсних (б) вихідних порошків
Встановлено, що в процесі рідкофазного спікання нанокомпозиції за
температури 1400 °С протягом 90 хв розмір зерна нітриду титану не перевищує
1,2 мкм (рис. 3.23). Підвищення температури спікання до 1600 °С призводить до
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значного росту зерна, його розмір збільшується на порядок і стає співрозмірним
з розміром зерна керметів, виготовлених з мікродисперсних порошків.

Рисунок 3.23 – Ріст зерна TiN в нанодисперсній композиції TiN–25% Nі
за температури спікання: 1 – 1400 °С, 2 – 1200 °С, 3 – 1100 °С
Ми спостерігали зростання періоду ґратки нітриду титану в процесі
спікання (навіть у вакуумі) для обох систем – як мікродисперсної, так і
нанодисперсної (рис. 3.24), але причини цього зростання у кожному випадку
мають різну природу.

Рисунок 3.24 – Зміна параметру ґратки TiN при спіканні у вакуумі керметів
TiN–Nі, виготовлених з композиції: 1 – мікронної, 2 – нанодисперсної
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Відомо, що в області гомогенності період ґратки TiN зростає з 0,4220 нм
для TiN0,6 до 0,4242 нм для стехіометричного складу TiN1,0. Отже, закономірно,
що період гратки вихідного мікродисперсного нітриду титану складу TiN0,83
нижчий за відоме з літератури значення для стехіометричного складу TiN1,0.
Встановлено, що в процесі спікання він зростає (див. 1 на рис. 3.24)
внаслідок збагачення азотом поверхні зерна нітриду титану потягом другої стадії
рідкофазного спікання – процесу розчинення–переосадження. Поверхневі шари
нітриду

на

найдрібніших

зернах

розчиняються

у

титановій

зв’язці

і

переосаджуються на поверхні крупніших зерен. Можливо, внаслідок того, що
швидкість дифузії азоту в титані значно вища, в процесі переосадження
відбувається швидке насичення поверхні зерен нестехіометричного нітриду
титану TiN0,83 азотом до стехіометрії і утворюється коаксіальна структура. Це
припущення було висловлено при спостереженні за змінами у мікроструктурі
кермету з підвищенням температури спікання – відбувалося зростання яскравого
золотавого ореолу поверхневого шару зерен TiN. Відомо, що зі зростанням
вмісту азоту колір нітриду титану змінюється від світло–жовтого до яскраво–
золотистого. Висловлене припущення було підтверджене результатами хімічного
та мікрорентгеноспектрального аналізів (табл. 3.5).
Таблиця 3.5 – Склад кермету TiN0,83–15% Nі в залежності від температури
рідкофазного спікання у вакуумі протягом 30 хв
Вміст елементу, % (за масою)
Тсп, °С

у зерні TiN

Формула

у Nі зв'язці

сполуки

Ti

N

Nі

Ti

(обчисл.)

вихідний

68,2

16,8

15,0

–

TiN0,83

1200

65,6

19,5

11,2

3,7

TiN1,00

1400

69,3

20,3

7,8

2,6

TiN0,99

1600

73,1

21,1

4,4

1,4

TiN0,97

В нанодисперсній системі TiN–Nі теж спостерігалося збільшення періоду
ґратки (рис. 3.24). Але вихідний нітрид титану у цьому випадку мав високий
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вміст азоту – близький до стехіометричного – TiN0,95. Відомо, що нанодисперсний
нітрид титану має знижений до 0,4238 нм період ґратки, пов’язаний з
напруженим станом ґратки нанодисперсного порошку [225]. При зростанні
температури спікання напруження зменшуються [230], саме внаслідок цього
період ґратки нітриду титану зростає (див. криву 2 на рис. 3.24).
Із зростанням температури спікання у вакуумі для обох систем змінюється
і склад зв’язуючої фази – спостерігається спочатку утворення твердого розчину
Nі–Ti, а потім інтерметаліду TiNі3 (табл. 3.6).
Таблиця 3.6 – Зміна складу зв'язуючої (металічної) фази при вільному
спіканні керметів TiN–Nі у вакуумі, виготовлених з композицій мікронного і
нанодисперсного розміру
Склад зв'язуючої фази кермету TiN–25% Nі

Тсп, °С

з мікронної композиції

з нанодисперсної композиції

вихідний

Nі

Nі, Ti*

900

Nі

Nі, Ti*

1200

Nі(Ti), TiNі3*

Nі(Ti), Ti*, TiNі3*

1400

Nі(Ti), TiNі3

Nі(Ti), TiNі3

1600

TiNі3, Nі(Ti)*

TiNі3, Nі(Ti)*

__________
* сліди фази

Склад зв'язки у керметах значною мірою впливає на властивості матеріалу.
Спікання в атмосфері азоту дозволяє зберегти зв’язку металічною (в’язкою), а у
випадку комбінованого спікання – відпал у вакуумі до 1000 °С з подальшим
спіканням у азоті – вдається мінімізувати розчинення титану у нікелевій
зв’язці (див. табл. 3.7).
Зроблені

нами

висновки

підтверджуються

результатами

недавно

опублікованої роботи [249] де показано, що внаслідок різної усадки і
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температури утворення рідкої фази у керметах з різною стехіометрією TiC0,95–Ni
і TiC0,7–NiTi можливо одержати відмінну мікроструктуру.
Таблиця 3.7 – Склад зв'язуючої фази при рідкофазному спіканні кермету
TiN–25% Nі в залежності від атмосфери спікання за 1600 °С
Вміст елементів, % (за масою)

Атмосфера

Склад зв'язуючої

спікання

фази

Nі

Ti

домішка Fe

TiNі3, Nі(Ti)*

73,2

23,9

2,9

Nі(Ti)

89,7

8,9

2,4

Nі(Ti), TiNі3

92,7

5,2

2,1

Вакуум
Азот
Комбінована
__________
* сліди фази

Зокрема, зміна крихкої Ni зв’язки у TiC0,95–Ni на пластичну Nі–Ti зв’язку у
TiC0,7–(Ni,Ti) забезпечила значне підвищення в’язкості руйнування та границі
міцності під час згинання для кермету TiC0,7–NiTi при одночасному зниженні
твердості та модуля пружності Е.
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3.7 Висновки.
Експериментальні дані, представлені у цьому розділі, опубліковано в [199];
[219]; [220]; [221]; [225]; [246]; [264]; [296]
1. Вивчено формування зернової структури у спечених з нанодисперсних
порошків карбіду і нітриду титану полікристалічних матеріалах трьома методами
електронної мікроскопії: за відкольними частинками, вилученими на репліку; за
вугільними

репліками

від

зламів;

за

природними

зламами.

Виявлено

інформативні можливості цих методів в оцінці масштабу розмірів зерна і границь
між зернами в матеріалі. Встановлено, що в отриманих за Тсп = 1000 °С–1300 °С
матеріалах оцінку розміру зерна слід проводити тільки за відкольними
частинками.

Для

спечених

за

вищої

температури

матеріалів

можливе

використання РЕМ за репліками. Достовірно оцінити розмір зерна за
зображеннями з природних зламів можливо, якщо він перевищує 1 мкм.
2. Вперше виявлено стадійність процесу вільного спікання нанодисперсних
порошків тугоплавких фаз проникнення TiN, TiС, яка обумовлена розвитком
наступних механізмів твердофазних структурних перетворень: формування
безпористих агрегатів нанодисперсних частинок  монокристалізація агрегатів
(формування центрів рекристалізації)  збиральна рекристалізація. Особливістю
є те, що центрами зростання зерен стають не вихідні нанодисперсні частинки, а
монокристальні утворення (розміром ~0,15 мкм) на їх основі. Показано, що саме
присутність кисню і наявність вакансій в підгратці титану активує дифузійну
коалесценцію частинок (хемокоалесценсію) в результаті чого полікристалічні
агрегати перетворюються на монокристальні зерна. Показано, що збиральна
рекристалізація не залежить від кристалічної структури тугоплавких сполук.
3. Пороутворення при спіканні TiC вище 1500 °С повязане з реакцією
газовиділення в границях, викликаною розкладанням оксикарбіду титану. З
одного боку, це активує ущільнення, з іншого – сприяє появі мікропористості в
границях як джерела сили, що гальмує міграцію границь і, відповідно, зростання
зерен. Цим можна пояснити більш значне укрупнення зерен в зразках, спечених в
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азоті, ніж у вакуумі за температури 1700 °С. Газонаповнені закриті пори при
високих температурах переміщаються разом з мігруючими границями, будучи
при цьому для них стопорами. Поряд з цим пори укрупнюються за рахунок
коалесценції з більш дрібними порами, що утворюються внаслідок розвитку
реакції газоутворення в границях. Це приводить до зниження вмісту кисню в
матеріалі з ростом температури спікання.
4. Вперше встановлено явище аномальної рекристалізації в TiN за
температури 1300 °С. Показано, що вона обумовлена появою границь зерен з
високою

рухливістю

за

рахунок

відриву

цих

границь

від

ланцюжка

зернограничних пор і визначає той факт, що при Тсп = 1700 °С в TiN розмір зерна
перевищує 15 мкм.
5. Здатність до спікання в ряду TiC–TiN–TiO поліпшується завдяки
прогресуючій дестабілізації підґратки титану. Зростання міцності Me–X–
зв'язків викликає ослаблення структуроутворюючих Ме–Ме–зв'язків.
6. Твердість по Віккерсу отриманих матеріалів складає 14,2 ГПа і нижча на
13% твердості гарячепресованих матеріалів з мікродисперсних порошків.
Зниження твердості матеріалів, виготовлених з нанопорошку, пов'язане з
істотним зростанням розміру зерна, наявністю залишкової пористості (~ 6%) та
присутністю збагачених киснем фаз на міжзернових границях, що знижують їх
чистоту і міцність.
7. Вперше на наномасштабному рівні визначено границю плинності TiN,
яка дорівнює 14,5 ГПа, завдяки вивченню пружнопластичного переходу в
полікристалічному нітриді титану і вимірюванню твердості та модуля пружності
методом наноіндентування.
8. Виявлено вплив дефектності по азоту і присутності кисню в TiNх та
заміщення азоту вуглецем в TiСN на зміну їх фізичних властивостей. Аналіз
дисперсійних залежностей, визначених еліпсометричним методом Бітті, показав,
що заміщення азоту вуглецем впливає на властивості більш істотно, ніж
дефектність нітриду титану по азоту. Встановлено, що при зростанні вмісту
вуглецю в Ti(С, N) квантові переходи будуть індукуватися в ІЧ–області за
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рахунок зміщення енергетичних станів поблизу рівня Фермі в порівнянні
з TiN і TiC.
7. Показана принципова можливість отримання керметів на основі нітриду
титану. Вивчений вплив дисперсності тугоплавкої складової, температури та
атмосфери спікання на структуру і фазовий склад кермета TiN–Nі. Встановлено,
що

рідкофазне

спікання

кермета

TiN–Nі

можна

активувати

внаслідок

покращення змочування двома шляхами: зниженням стехіометрії нітриду титану
до TiN0,83 і внаслідок цього ослаблення зв'язків Ме–Ме, або зменшенням
дисперсності тугоплавкої складової до нанорозмірного діапазону за рахунок
зниження поверхневої енергії сполуки внаслідок напруженого стану гратки.
Встановлено утворення та запропоновано механізм формування коаксіальної
структури в керметах TiN0,83–Nі при спіканні як в атмосфері азоту, так і у
вакуумі.
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4

САМОАРМОВАНІ

МАТЕРІАЛИ

З

НАНОДИСПЕРСНИХ

КОМПОЗИЦІЙ НА ОСНОВІ НІТРИДУ КРЕМНІЮ

4.1 Вплив попередньої газотермічної обробки на структуру і властивості
матеріалів, виготовлених з нанодисперсних композицій на основі нітриду
кремнію [87]

Для того, щоб позбутися від шкідливого впливу агломерації нами
використано, поряд з традиційною технологією змішування з розчином каучуку,
ще два різних додаткових режими обробки порошків нанодисперсної композиції
Si3N4–5% Y2O3–2% Al2O3–5% ZrO2 перед пресуванням:
Режим I – традиційне змішування з розчином каучуку.
Режим II – гомогенізація композиції, змішування з розчином каучуку.
Режим III – гомогенізація, зниження вмісту вільного кремнію і вуглецю
(див. табл. 2.4), усунення агломерації за спеціально розробленою технологією
попередньої газотермічної обробки (ГТО), зниження питомої поверхні порощку
до 10,2 м2/г, що покращує технологічність процесу пресування.
Одержано матеріали теоретичної щільності з незначною втратою маси
(див. табл. 4.1). Слід зазначити, що уповільнення усадки за режиму I може бути
пов'язане з тим, що в процесі отримання композиції в плазмі частина оксидної
або оксинітридної фази може залишатися всередині частинок, зверху покритих
нітридом кремнію і не приймає участі в ущільненні. Цей недолік повністю
усувається при використанні двох інших режимів – внаслідок обробки
композицій в кульової млині. Поряд з цим збільшення кількості кисню,
внесеного при розмолі, також активує процес спікання [143].
Підвищення температури понад 1750 °С недоцільно, оскільки призводить
до розрихлення структури і зростанню пористості. Це пов'язано з процесом,
який схематично можна описати реакцією:
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Si3N4 + МеO2  Si2ON2 + МеN + SiO + N2

(4.1)

Таблиця 4.1 – Основні характеристики процесу спікання нанокомпозицій
Si3N4–5% Y2O3–2% Al2O3–5% ZrO2

в залежності

від температури

і

виду

попередньої обробки (теоретична питома густина матеріалу складає 3,36 г/см3)
Режим

I

II

III

%

Втрата
маси, %

Питома
густина,
г/см3

Залишкова
пористість
П, %

1660

14,5

0,05

3,16

6–14

1700

17,4

0,3

3,28

2

1750

17,5

1,0

3,24

3–6

1660

16,7

0,08

3,25

4–5

1700

17,4

0,2

3,28

2–3

1750

17,5

0,6

3,26

3

1660

16,8

0,02

3,26

3–5

1700

17,3

0,2

3,30

2

1750

17,4

0,5

3,27

3

Т, °С

Усадка,

Утворення нітриду цирконію на поверхні матеріалу можна спостерігати у
вигляді плівки яскраво–золотавого кольору.
Фізико–механічні властивості одержаних матеріалів наведені в табл. 4.2.
Саме виділення газоподібних продуктів реакції і призводить до розрихлення
структури, зниження щільності і падіння міцності (табл. 4.2). Аналогічний
процес описаний при спіканні композита в [136]. Твердість для всіх матеріалів
однакова, оскільки вони мають практично однаковий склад і щільність.
Міцність порівнянна з рівнем міцності матеріалів на основі нітриду
кремнію, що становить 850 МПа–1100 МПа при спіканні без тиску [128], [131],
[143]. Висока границя міцності під час згинання спечених композитів
обумовлена формуванням субмікронної структури.
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Загальноприйнятим є уявлення, що для одержання матеріалу з високим
рівнем міцності властивостей необхідна наявність великої кількості α–Si3N4 в
вихідному порошку. За нашими даними виконання цієї умови не обов'язково
[191]. У дослідженнях, виконаних Хермелем [141] і Митомо [250], [251],
зроблені аналогічні висновки.
Показано, що для отримання матеріалів з високим рівнем міцності
визначальну роль грає розподіл зерен за розміром у вихідних дрібних порошках.
Добре відомо, що на рівень механічних властивостей впливають дефекти
мікроструктури – пори і включення [252], [253]. При зниженні розміру зерна
отриманих матеріалів до субмікронних величин і низькому вмісті великих пор
визначальну роль можуть грати присутні в структурі великі зерна, острівці
зв'язки, виділення фаз, що утворюються в процесі спікання [252].
Таблиця 4.2 – Фізико–механічні властивості матеріалів, отриманих з
нанокомпозицій Si3N4–5%Y2O3–2%Al2O3–5%ZrO2, в залежності від температури
вільного спікання в азоті і виду попередньої обробки порошку
Режим

I

II

III (ГТО)

Т, °С

HV, ГПа

KIс,
МПам1/2

Rbm, МПа

Е, ГПа

1660

15,3  0,5

3,6  0,5

850  60

275

1700

15,9  0,3

3,9  0,4

900  80

285

1750

15,7  0,3

6,1  0,4

850  130

283

1660

15,4  0,4

3,8  0,4

800  110

273

1700

15,9  0,3

4,0  0,3

950  60

283

1750

15,8  0,2

5,8  0,2

910  80

282

1660

15,3  0,6

6,1  0,3

720  120

273

1700

17,4  0,6

7,9  0,3

930  40

289

1750

17,2  0,3

8,2  0,3

980  40

285

164
За фрактограмами зламів (рис. 4.1) можна судити про субмікронну
структуру отриманих матеріалів, при цьому розмір тугоплавкой складової в
матеріалі III помітно менший, а фактор форми вищий. Розмір зерна нітриду
кремнію для матеріалів, отриманих за режимами I і II становить 0,5 мкм–0,7 мкм;
за режимом III – 0,35 мкм; товщина прошарку склофази не перевищує 0,2 мкм;
величина включень ZrО2 – до 0,6 мкм. Мікроструктура, виготовлена згідно
режиму III відрізняється високою однорідністю розміру зерен, в той час як в I і II
присутня велика кількість скупчень зерен більшого розміру. Збільшення границі
міцності під час згинання і зменшення розсіювання властивостей для режиму III
пов'язане не тільки зі зменшенням середнього розміру зерна, а і зі зростанням
вмісту анізометричних зерен.

Рисунок 4.1 – Типові електронні мікрофрактограми (зображення на просвіт
вугольних реплік від зломов) матеріалів з Si3N4–2% Al2O3–5% Y2O3–5% ZrO2,
отриманих вільним спіканням за температури 1750 С протягом 1 год
з нанокомпозицій, оброблених за режимами I (а), II (б), III(в)
Одержані матеріали мають високий рівень тріщиностійкості. Відоме
підвищення тріщиностійкості в системі Si3N4–ZrО2, яке відбувається внаслідок
трансформаційного зміцнення [131], [136], і пов'язане з тим, що диспергований в
стуктурі тетрагональний диоксид цирконію може при наближенні тріщини
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перетворюватися в моноклинну фазу, збільшуючись в об'ємі. Утворені при цьому
мікротріщини приводять до розгалуження тріщини і розсіювання її енергії. Деяке
збільшення KIс матеріалу, одержанного за режимом III, ймовірно, пов'язано з
більш рівномірним розподілом частинок ZrO2 по об'єму матеріалу.

4.2 Вплив добавки ZrO2 на формування структури і властивостей
самоармованих матеріалів, одержаних вільним спіканням з нанокомпозицій
Si3N4–Al2O3–Y2O3–ZrO2 [254]

Проведеними дослідженнями виявлено особливості структурно–фазових
перетворень в порошкових композиціях при спіканні, а також вплив добавки
ZrO2, температури спікання і попередньої термообробки вихідного порошку на
мікроструктуру і міцність спечених матеріалів. Обговоримо ці результати.
Як видно з табл. 2.2, вихідні порошки складаються з – і –модифікації
Si3N4. У спечених в інтервалі температури 1660 °С–1750 °С композицій різних
складів за даними рентгенофазового аналізу міститься тільки –модифікація
Si3N4. ZrO2 знаходиться в тетрагональной модифікації. З аналізу кривих ДТА
можна зробити висновок, що поява екзоефекта за 1075 °С (криві 1 і 3 на рис. 4.2)
обумовлена процесом газовиділення. Це явище приводить до очищення
поверхневих шарів від кисню і відоме при спіканні матеріалів з нанодисперсних
порошків [128].
За

результатами

рентгенівського

структурного

і

диференційного

термічного аналізу в досліджених композиціях утворення Si3N4 проходить за
Т = 1475 °С (екзоефект на рис. 4.2). Перед цим з'являється рідка фаза (процес
плавлення склофази складного складу) за температури 1250 °С–1400 °С (в
композиціях без ZrO2) і 1220 °С–1275 °С (в композиціях з добавками 10% ZrO2).
Кристалізація рідкої фази в процесі охолодження в першому випадку має місце
в інтервалі температури 1297 °С–1200 °С (рис. 4.3), а в другому – в інтервалі
1290 °С–1050 °С.
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Відомо, що склофаза, яка утворюється на основі добавок оксидів,
забезпечує протікання процесу рідкофазного спікання і отримання щільних
матеріалів, але при цьому значно погіршує їх високотемпературні властивості –
міцність

і

опір

повзучості.

Одне

з

ефективних

рішень

підвищення

високотемпературних властивостей матеріалу – це кристалізація міжзернової
фази [255]–[258].
З літератури відомо, що добавки, такі як ZrО2, прискорюють кристалізацію
[256]. Для повної кристалізації міжзернової фази її склад повинен бути близький
до стехіометричної складу кристалічної фази, наприклад, граната [258].

Рисунок 4.2 – Криві диференційного термічного аналізу (одноразове нагрівання
вихідних сумішей (1–4)): еталона (1) і нанодисперсних композицій
Si3N4-2%Al2O3–5%Y2O3 (2), Si3N4-2%Al2O3–5%Y2O3–10%ZrO2 (3),
Si3N4-2%Al2O3–5%Y2O3–50%ZrO2 (4), і повторне нагрівання
Si3N4-2%Al2O3–5%Y2O3–10%ZrO2 (5).

167
Теоретичний розгляд кристалізації тонких прошарків склофази зроблено в
[257], однак на практиці добитися повної кристалізації міжзернової оксидної
фази дуже складно. Однак, останні дослідження показали, що навіть при
неповній

кристалізації

склофази

високотемпературні

властивості

таких

матеріалів значно поліпшуються [138], [259].
На рис. 4.3 процес кристалізації склофази можна спостерігати у вигляді
двох ендотермічних піків на всіх кривих ДТА. Слід зазначити, що введення
добавок диоксиду цирконію в нанокомпозицію призводить до зниження
температури кристалізації з 1297 °С–1200 °С (крива 2 на рис. 4.3) до 1050 °С
(крива 3).

Рисунок 4.3 – Криві диференційного термічного аналізу (охолодження)
Si3N4–2%Al2O3–5%Y2O3 (2), Si3N4–2%Al2O3–5%Y2O3–10%ZrO2 (3) і охолодження
після повторн. нагрівання Si3N4–2%Al2O3–5%Y2O3–10%ZrO2 (5).
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Кристалізація склофази при охолодженні після повторного нагрівання
відбувається в тому ж температурному інтервалі (див. криву 5 на рис. 4.3). Як
показали дослідження мікроструктури на електронному мікроскопі (× 8000),
скупчення склофази спостерігаються тільки в потрійних стиках зерен (рис. 4.4).
Присутність добавок ZrO2 в композиціях сприяє деякому підвищенню
щільності спечених зразків, спечених в інтервалі температури 1660 °С–1750 °С,
ймовірно,

внаслідок

збільшення

кількості

рідкої

фази.

Характеристики

ущільнення зразків з порошків різних складів приведені в табл. 4.3.

Рисунок 4.4 – Типовий фрагмент мікроструктури вільноспеченого
Si3N4–композиту (зображення на просвіт) з зернами різної морфології
(стрілками відмічені ділянки склофази)
Таблиця 4.3 – Основні характеристики процесу вільного спікання
Si3N4-матеріалів за 1750 °С (усадка l /l, щільність Dтeop, втрата маси m/m)
Склад вихідної композицій, % (за масою)

l/l, %

Dтеор, %

m/m, %

Si3N4–5% Y2O3–2% Al2O3

(А)

17,1

95

0,2

Si3N4–5% Y2O3–2% Al2O3–55 ZrO2

(Б)

17,5

98

0,3

Si3N4–5% Y2O3–2% Al2O3–10% ZrO2

(В)

17,5

97

0,6

Si3N4–5% Y2O3–2% Al2O3–5% ZrO2 (Б–ГТО)

17,3

98

0,2
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У зразках різних складів, спечених в інтервалі температур (1660–1750) °С,
присутні зерна Si3N4 трьох морфологічних різновидів: два види рівновісних, що
мають округлу і поліедрічну форму, і видовжені з морфологічно прямолінійними
поверхнями огранки по довжині. Кількісна частка і масштаб зерен зазначених
різновидів змінюється з ростом температури спікання зразків і вмісту в них ZrO2
(див. табл. 4.4, рис. 4.5).
У ділянках, де зосереджені округлі зерна, і в ділянках спряження зерен
різної морфології міститься зв'язуюча фаза (рис. 4.4). Об'ємний вміст цієї фази
для зразків, спечених з складів А–В при 1750 °С, становить  5%, зі складу Г –
7%. У ділянках першого типу вона утворює суцільні прошарки товщиною 1 нм і
менше, другого – переважно ізольовані включення розмірами 5 нм–50 нм.
За даними мікродифракційних досліджень ZrO2 в зразках знаходиться в
тетрагональной модифікації. Дані рентгеноспектрального аналізу дозволяють
зробити висновок, що на основі ZrO2 утворюється також оксинітрид (рис. 4.6).
Розподіл Zr–вміщуючих фаз в зразках є однорідним; діапазон розмірів
ізольованих включень цих фаз складає 0,05–0,1 мкм.
Поряд з фазами, що містять Zr, в зразках є локальні ділянки  50 нм,
збагачені Si, Al, Y, O, N (рис. 4.6, б). Це дозволяє припустити, що в звязуючій
фазі матеріалу містяться також виділення складу Y–Si–Al–O–N і Y–Si–O–N.
На вільних поверхнях зразків на основі складів Б–Г, спечених за
Т = 1750 °С, утворюється плівка ZrN. Вона має золотистий колір. Утворення ZrN
обумовлено, ймовірно, взаємодією ZrO2 з Si3N4 і / або з азотом.
Мікроструктура всіх досліджених матеріалів дрібнозерниста. Саме
присутність

аморфного

Si3N4

в

вихідних

композиціях

сприяє

процесу

зародкоутворення великої кількості дисперсних зерен нітриду кремнію [260] і
таким чином призводить до значного подрібнення структури.
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Таблиця 4.4 – Вплив температури спікання (Тсп) на зернову структуру
матеріалів, отриманих на основі вихідних нанодисперсних композицій 9
Діапазон розмірів
рівновісних зерен, мкм

Тсп,
С
А

Б

Вміст
анізометричних
зерен, %

Фактор форми
анізометричних
зерен

Склад вихідних порошків
Б–
Б–
В
А Б В
А
ГТО
ГТО

1660

0,1–0,2 0,1–0,3 0,3–0,5

1700

0,1–0,5 0,4–0,5

1750

0,3–0,4

0,7

15

0,3–0,4

15

10

30

40

50

50

2–3

Б

В

3

3

Б–
ГТО

3–4 4–5
70

5

5

4–5

Рисунок 4.5 – Типові електронні мікрофрактограми (зображення на просвіт
вугільних реплік від зломов) матеріалів з Si3N4-2Al2O3–5Y2O3–5ZrO2, отриманих
вільним спіканням з нанокомпозицій за температури: 1660 °С (а), 1700 °С (б),
1750 °С (в) та спеченого з ГТО композиції за Т = 1750 °С (г)

9

Склад композиції наведений у табл. 4.3
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а

б

Рисунок 4.6 – Криві інтенсивності випромінювання різних елементів при
скануванні по поверхні зломів спечених за Т = 1750 С композитів
Si3N4–5%Al2O3–5%Y2O3 (а) і Si3N4–5%Al2O3–5%Y2O3–10%ZrO2 (б).
На ділянці (а) присутні області складу Si–Al–O–N, Si–O–N і Y–O–N,
на ділянці (б) – області складу Si–Al–O–N, Si–O–N і Zr(Y)–O–N
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Зміну границі міцності зразків матеріалів спечених при Т = 1750 °С з
ростом концентрації ZrO2 ілюструє рис. 4.7. Видно, що зі збільшенням його
вмісту диоксиду цирконію значення границі міцності під час згинанння (Rbm) і
тріщиностійкості (К1с) ростуть, а твердості (НV) знижуються. Значення К1с і НV
отриманих матеріалів невисокі. Як правило більш високу твердість мають
грубозернисті матеріали, в яких присутня залишкова –Si3N4. Зі збільшенням
вмісту оксидної фази в композиті значення твердості знижується [261]. З
літератури також відомо[260], що дрібнозерниста структура завжди має більш
низькі значенням тріщиностійкості в порівнянні з грубозернистою.
Збільшення в'язкості руйнування в результаті огрубіння структури
"оплачується" зниженням міцності. Значення (Rbm = 1060 МПа) характерне для
матеріалів, отриманих на основі порошкових композицій з 5% ZrO2, попередньо
термооброблених в азоті. Це значення близьке до величини Rbm зразків
композиції з 10% ZrO2, використаної в стані поставки.

а

б

Рисунок 4.7 – Границя міцності під час згинання Rbm (1), тріщиностійкість КIс (2)
і твердість HKN (3) матеріалів складу Si3N4–2% Al2O3–5% Y2O3–(0÷10)% ZrO2
з ростом вмісту ZrO2, отриманих вільним спіканням (1750 С, 1 год)
з нанокомпозицій: а – вихідних, б – з попередньою ГТО.
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З експериментальних даних видно, що добавка ZrO2 до порошкових
композицій складу (Si3N4–Al2O3–Y2O3) грає позитивну роль в їх ущільненні при
вільному спіканні (табл. 4.3), формуванні зерен структури з високим вмістом
анізометричних

зерен,

що

характеризуються

високим

фактором

форми

(табл. 4.4), а також сприяє зміцненню (рис. 4.7). Присутність оксинитриду
цирконію

в

спечених

матеріалах

з

композицій

(рис. 4.6, б)

служить

підтвердженням того, що в процесі спікання має місце взаємодія ZrO2 з Si3N4 з
утворенням Si–O–N. Мікроструктурні дослідження свідчать, що в таких
матеріалах є підвищений вміст зв'язуючої фази, яка під час спікання знаходиться
в рідкому стані.
Звісно ж, що саме цей фактор є визначальним як в активації ущільнення
Si3N4–матеріалів, так і у формуванні анізометричних зерен. Раніше виконаними
дослідженнями [140, 257, 258], показано, що рідка фаза в Si3N4–матеріалах
впливає як на швидкість    перетворення (контрольоване розчиненням –
фази в оксидному розплаві) і появу зародків анізометричних зерен, так і на
швидкість зростання таких зерен.
Поява рідкої фази в присутності ZrO2 вже за Т = 1235 °С–1275 °С вказує на
те, що при попередньому відпалі порошкової композиції проходять структурні
перетворення за участю рідкої фази. Це підтверджує і структурний стан
порошкових частинок після відпалу: на їх основі формуються агрегати (рис. 3.2).
Наявність суцільних міжзернових прошарків в агрегатах вихідної композиції
сприяє гомогенному розподілу рідкої фази при спіканні. Цей фактор, в свою
чергу, обумовлює рівномірне зростання анізометричних зерен по об’єму. Як
видно з табл. 4.4, в матеріалах з такої композиції міститься підвищена частка
анізометричних зерен, при цьому фактор форми зерен близький до його значення
для зразків з інших композицій.
Збільшення зазначених міцності (Rbm і KIс) з ростом вмісту ZrO2, може бути
пояснено дією наступних факторів:
а) висока дисперсність зерен (табл. 4.4)
б) наявність переважно ізольованих включень склофази (рис. 4.5)
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в)

однорідність

розподілу

зерен

різної

морфології

(рис. 4.4)

і

Zr–вміщуючих фаз (рис. 4.6, 4.7)
г)

присутність

анізотропних

зерен,

що

обумовлюють

процес

самоармування (рис. 4.4, 4.5)
д) можливість розвитку фазового переходу в ZrO2 (тетрагональна 
моноклинна модифікація) в умовах навантаження при кімнатній температурі, що
визначає трансформаційне зміцнення.
Границя міцності під час згинання зразків на основі композиції Si3N4–
Al2O3–Y2O3 з 10% ZrO2 близька до міцності зразків на основі композиції з
5% ZrO2, попередньо ГТО–відпаленої в азоті. Як видно з табл. 4.4, в зразках
останнього типу є найбільша частка анізометричних зерен. Це дозволяє зробити
висновок, що такі зерна відіграють визначальну роль в зміцненні.
Нами отримані матеріали практично теоретичної щільності (табл. 4.1) з
малою

втратою

маси.

Температурний

інтервал

спікання

обмежений

максимальною температурою 1750 °С. Її перевищення призводить до зростання
пористості. Це пов'язано з процесом окислення, який за температури понад
1500 °С схематично описується реакцією (4.1).
Нітрид утворюється на поверхні матеріалу у вигляді плівки яскравозолотистого кольору. Виділення газоподібних продуктів реакції і призводить до
розрихлення структури, зниження щільності і падіння міцності. Саме з цієї
причини твердість монотонно знижується зі збільшенням кількості введеного
ZrO2. Слід зазначити, що низька температура звичайного спікання без тиску або
гарячого пресування (1700 °С–1800 °С) в порівнянні з температурою обробки в
газостаті ( 2000 °С) є причиною недостатнього зростання зерен подовженої
морфології, тому в'язкість таких матеріалів залишається невисокою: 4 МПам1/2–
6 МПам1/2 [262] у порівнянні з 8,5 МПам1/2–10,3 МПам1/2 [263, 250]. З цієї ж
причини в'язкість отриманих нами матеріалів не перевищує 6,6 МПам1/2. Модуль
Вейбула спечених матеріалів зазвичай невисокий (9–10), в той час як при обробці
в газостаті досягає – 53 [250]. Зростання середнього розміру зерен матриці з
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0,2 мкм до 2 мкм, а анізотропних зерен з 2 мкм до 20 мкм в діаметрі і з 10 мкм до
300 мкм в довжину є причиною зниження модуля Вейбула до 19.
Міцність отриманих матеріалів [263, 264] можна порівняти з рівнем
міцності матеріалів на основі нітриду кремнію, що становить (850–1000) МПа
при спіканні без тиску [255, 266]. Як показали мікроструктурні дослідження,
високий рівень властивостей обумовлений утворенням субмікронної структури
(табл. 2). Розмір зерна нітриду кремнію становить 0,3 мкм–0,7 мкм; товщина
прошарку стеклофази не перевищує 0,2 мкм; величина включень ZrО2 – до
0,6 мкм. Тип руйнування – міжзерновий, саме такий тип руйнування зазвичай
спостерігається

в

дрібнозернистих

матеріалах.

Особливістю

розвитку

мікроструктури таких матеріалів є те, що в процесі спікання за Тсп ≈ 1660 °С в
складах з підвищеним вмістом ZrO2 можна спостерігати неоднорідності в
структурі матеріалу – локальні області звязуючої фази розмірами до 2 мкм. За
підвищення температури відбувається гомогенізація мікроструктури і зернового
складу. Спікання супроводжується процесами самоармування, що протікають за
рахунок структурних перетворень:   –переходу у Si3N4 та зростання
анізометричних зерен –Si3N4 при перекристалізації через рідку фазу.
Відомо, що добавки Al2O3 і ZrO2 приводять до уповільнення росту зерна і,
отже, до утворення більш дрібнозернистої структури в якій розподілені
подовжені зерна з високим фактором форми [267]. Зростання анізометричних
зерен Si3N4 відбувається безпосередньо в процесі спікання, внаслідок цього такі
матеріали називають самоармованими. Структура з бімодальним розподілом
зерен за розміром значно покращує міцність матеріалу, якщо в ній присутні
призматичні зерна з фактором форми понад 4 [268]. Нами отримані матеріали в
яких міститься до 50 % анізометричних зерен з високим фактором форми l/d = 5
(табл. 4.4). Очевидно, що міцність самоармованих матеріалів визначається
наявністю армуючих зерен і добавок ZrO2.
Різниця в міцності викликана, ймовірно, подрібненням мікроструктури
отриманих матеріалів. Відомо, що спікання нітрідокремніевих матеріалів
контролюється дифузійними процесами на границі розділу фаз [250, 259]. Для
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різних оксидних добавок при спіканні коефіцієнт дифузії обернено пропорційний
в'язкості рідкої фази (рівняння Stoke-Einstein). Більш висока в'язкість розплаву
ZrO2 призводить до уповільнення зернограничних дифузійних процесів і, отже,
до обмеженого переносу маси. Таким чином, збільшення кількості добавок ZrO2
стримує зростання зерен і приводить до формування більш дрібнозернистої
структури.
Показано, що використання високодисперсних порошкових композицій
складу Si3N4–Al2O3–Y2O3, що містять ZrO2, дозволяє отримати в умовах вільного
спікання високощільний самоармований матеріал з низьким вмістом склофази,
міцністю під час згинання, що перевищує 1000 МПа і тріщиностійкістю
KIс = 6,6 МПам1/2. Застосування попередньої термічної обробки вихідних
нанодисперсних порошків дає можливість підвищити кількість анізометричних
зерен Si3N4 в матеріалі. Рівень міцності властивостей матеріалів, отриманих за
такою технологією, можна порівняти з рівнем властивостей нітрідокремніевих
матеріалів, одержаних гарячим пресуванням.
Впровадження. Волока (draw plate, die) – синон. фільєра, матриця –
інструмент волочильних станів для обтиснення металу. Матеріал для волок
повинен мати високу міцність, твердість, теплопровідність, підвищену стійкість
до абразивного зносу і малу схильність до «налипання» металу з дроту.
Фільєри для волочіння дроту виготовляють з якісної шарикопідшипникової
сталі, карбіду хрому, ZrO2–кераміки [269]. Матеріали на основі нітриду кремнію
використовували для цієї мети починаючи з 70–х років [270].
З матеріалів з високим рівнем фізико–механічних властивостей нами
виготовлено

зносостійку

технологічну

оснастку

складної

форми

для

деформуючого інструменту (вічка, фільєри, волоки для протягання дроту), яка
пройшла успішні випробування на заводі «Укркабель» (договір № 3288 за
04.12.1991 р., технічний акт за 24.12.1992 р.) (див. Додаток 3).
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Рисунок 4.8 – Загальний вигляд фільєри
Отримані результати є основою технології виготовлення методом вільного
спікання перспективних конструкційних матеріалів на основі нітриду кремнію з
нанодисперсних порошкових композицій з
відтворюваністю властивостей.

високою продуктивністю та
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4.3 Стійкість до окиснення кераміки на основі Si3N4 [271], [272]

Найбільш значним є потенціал нітридокремнієвих матеріалів при
виготовленні з них структурних компонентів сучасних двигунів внаслідок
притаманної їм низької питомої густини, високої міцності, хорошої стійкості до
окиснення при високих температурах [273].
Досліджено

кінетику

високотемпературного

окиснення

на

повітрі

кераміки, отриманої з нанодисперсних порошків складу Si3N4–2% Al2O3–
5% Y2O3–(010%) ZrO2. Вимірювання приросту маси на одиницю площі
показало, що помітне збільшення починається з температури 1000 °С (рис. 4.9).
Подальший нагрів приводить до пропорційного збільшення приросту маси. В
інтервалі температури 1250 °С–1270 °С приріст маси зростає і з 1400 °С для
Si3N4–2%Al2O3–5%Y2O3–10%ZrO2 та з 1470 °С для Si3N4–2%Al2O3–5%Y2O3–

Питомий приріст маси, г/cм2 (x10-3)

5%ZrO2 відбувається його різке збільшення.
1,6
1,4
1,2
1
0,8

3

0,6
0,4
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0,2
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o
Teмпература, C

2
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Рисунок 4.9 – Залежність питомого приросту маси від температури окиснення
композитів: Si3N4–2%Al2O3–5%Y2O3 (1); Si3N4–2%Al2O3–5%Y2O3–5%ZrO2(2);
Si3N4–2%Al2O3–5%Y2O3–10%ZrO2 (3). Швидкість нагрівання 20 град./хв.
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Для Si3N4–2%Al2O3–5%Y2O3 приріст маси починається з 1250 °С і його
швидкість вища, ніж у Si3N4–2%Al2O3–5%Y2O3–5%ZrO2.
На

кривих

ДТА

в

температурному

інтервалі

1230 °С–1365 °С

спостерігається кілька слабких екзотермічних піків, які, очевидно, відповідають
процесу окиснення. При 1540 °С–1570 °С спостерігаються більш інтенсивні
ендотермічні піки для всіх зразків, їх поява пов'язана з плавленням склофази.
Рентгенівський фазовий аналіз поверхні зразків Si3N4–2%Al2O3–5%Y2O3–
10%ZrO2,

окиснених

за

температури

до

1380 °С,

показав

присутність

-кристобаліту (SiO2), дисилікату ітрію (Y2Si2O7), тетрагонального ZrO2. У
зразках, нагрітих до 1520 °С і 1600 °С, –кристобаліт не виявлений.
Мікроструктурний аналіз оксидної плівки, що утворилася на поверхні
Si3N4–2%Al2O3–5%Y2O3–10%ZrO2 за 950 °С, показав, що в темному полі
присутні окремі включення сірої і світлої фаз (рис. 4.10, а). Темна фаза
складається головним чином з Si, O; сіра фаза – з Y, Si, O і світла фаза – з Zr, O і
деякої кількості Y; вміст елементів в цих фазах близький до SiO2, Y2Si2O7, ZrO2,
відповідно. У зразках, нагрітих до 1380 °С кількість сірої фази на зовнішній
поверхні оксидного шару зростає (рис. 4.10, б) і при 1520 °С плівка –
кристобаліту повністю покриває поверхню зразків. При подальшому збільшенні
температури вона плавиться і в ній розчиняються сірі і світлі включення
(рис. 4.10, в).
Зразки розміром (5 × 5 × 10) мм окиснювалися на повітрі за температури
1380 °С протягом 60 год. Приріст маси на одиницю площі окиснення матеріалів
Si3N4–2%Al2O3–5%Y2O3–5%ZrO2 описується параболічним законом у всьому
часовому інтервалі (рис. 4.11). Швидкість питомого приросту маси Si3N4–
2%Al2O3–5%Y2O3–10%ZrO2 значно вища, ніж для Si3N4–2%Al2O3–5%Y2O3–
5%ZrO2 і відхиляється від параболічного закону. Окиснення Si3N4–2%Al2O3–
5%Y2O3 відбувається інакше. Воно починається з втрати маси, швидкість якої зі
збільшенням часу окиснення падає. Тільки після 4 годин окиснення починається
приріст маси. Рентгенівський аналіз поверхні Si3N4–2%Al2O3–5%Y2O3–10%ZrO2
матеріалів, окиснених за температури до 1380 °С показав присутність –
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кристобаліту (SiO2), дисилікату ітрію (Y2Si2O7), тетрагонального ZrO2, силікату
цирконію (ZrSiO4) і оксинітриду кремнію (Si2ON2). Піки, що належать –Si3N4,
стають слабшими зі збільшенням часу окиснення за 1380 °С (рис. 4.12).

Рисунок 4.10 – Мікроструктура окалини, що утворюється на кераміці Si3N4–
2Al2O3–5Y2O3–10ZrO2 під час окиснення за температур: 950 °С протягом

Питомий приріст маси, г/cм 2 (x10-3)

20 год (а); 1380 °С протягом 2 год (б); 1600 °С протягом 2 хв (в)
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Рисунок 4.11 – Питомий приріст маси композитів в залежності від ізотермічної
витримки за Т = 1380 °С: Si3N4–2%Al2O3–5%Y2O3 (1); Si3N4–2%Al2O3–5%Y2O3–
5%ZrO2 (2); Si3N4–2%Al2O3–5%Y2O3–10%ZrO2 (3).
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Рисунок 4.12 – Інтенсивність рентгенівських піків як функція часу окиснення
композиту Si3N4–2Al2O3–5Y2O3–5ZrO2 при температурі 1380 °С.
При цьому кількість Y2Si2O7 і ZrSiO4 збільшується і після 20 годин
окиснення змінюється мало. Навпаки, кількість ZrO2 постійно знижується. Після
руйнування оксидної плівки рентгенівський фазовий аналіз підшару під
окалиною показав присутність Si2ON2.
Для оцінки розподілу елементів в оксидній плівці і в підкладці (вихідному
матеріалі) була використана SEM. Були виготовлені шліфи під кутом 30° до
поверхні зразка. Лінія сканування Si3N4–2%Al2O3–5%Y2O3–5%ZrO2, окисненого
за 1380 °С протягом 60 годин, показана на рис. 4.13. Аналіз показав, що область
під склофазою збіднена азотом і збагачена киснем. Вивчення окалини показало,
що дисилікат ітрію в основному переважає ближче до поверхні розділу окалина –
повітря у вигляді окремих кристалів, а кристобаліт головним чином присутній
на поверхні розділу нітридна кераміка – оксидна плівка. Цирконій і алюміній
практично однорідно розподілені по окалині і неокисненому матеріалі.
Вивчення структури окалини на Si3N4–2Al2O3–5Y2O3–10ZrO2 показало, що
вона багата на Zr і Y і шар кристобаліту на поверхні розділу окалина – кераміка
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не утворюється (рис. 4.14). Зовнішній шар окалини містить бульбашки, які
ймовірно формуються при «захопленні» азоту (рис. 4.15).
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Рисунок 4.13 – Мікроструктура оксидного шару на Si3N4–2Al2O3–5Y2O3–5ZrO2–
кераміці, окисненій за 1380 °С протягом 60 год: загальний вигляд ділянки
сканування (а); розподіл азоту (б) і кисню (в) на міжфазній поверхні кераміка –
окалина. Окиснений шар знаходиться зліва
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Рисунок 4.14 – Мікроструктура оксидного шару на кераміці Si3N4–2%Al2O3–
5%Y2O3–10%ZrO2, окисненій за 1380 °С протягом 60 год: загальний вигляд (а);
цифрова карта Zr (б); цифрова карта Y (в); цифрова карта Al (г).
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Мікроструктурний аналіз Si3N4–2%Al2O3–5%Y2O3, окиснених за 1380 °С,
показав на зовнішній поверхні окалини велику кількість пор які, ймовірно,
виникли через розрив бульбашок з закритим азотом (рис. 4.16). Мікроструктура
окалини, що утворилася на кераміці Si3N4–2%Al2O3–5%Y2O3, близька за
структурою до окалини на матеріалі Si3N4–2%Al2O3–5%Y2O3–5%ZrO2, в якому
дисилікат ітрію Y2Si2O7 в основному присутній на поверхні розділу окалина –
повітря.
Склад нітридокремнієвої кераміки є одним з вирішальних чинників, що
визначають процес окиснення. В [274] було висловлено припущення, що дифузія
кисню в Si3N4–матеріалах є процесом, який контролює швидкість окислення, і,
оскільки в шарі Si2ON2 дифузія кисню повільніша, ніж в SiO2, то він діє як
дифузійний бар'єр. Добавки тугоплавких оксидів, таких як оксид ітрію Y2O3,
оксид магнію MgO, оксид алюмінію Al2O3, взаємодіючи з SiO2, утворюють
відповідні силікати, що впливають на кінетику окиснення. Для кераміки з
оксидом магнію було підтверджено, що дифузія магнію в неокисненому
матеріалі є процесом, лімітуючим окислення [275].
Мікроструктурний аналіз зразків Si3N4–2%Al2O3–5%Y2O3, окиснених за
1380 °С, показав на зовнішній поверхні окалини велику кількість пор які,
ймовірно, виникли через розрив бульбашок з закритим азотом (рис. 4.16).
Мікроструктура окалини, що утворилася на матеріалі Si3N4–2%Al2O3–5%Y2O3,
близька за структурою до окалини на кераміці Si3N4–2%Al2O3–5%Y2O3–5%ZrO2,
в якій дисилікат ітрію Y2Si2O7 в основному присутній на поверхні розділу
окалина – повітря.
У матеріалі Si3N4 з MgO і Y2O3 було показано, що тонка плівка
кристобаліту на міжфазній поверхні Si3N4 – силікат, є другим фактором, що
контролює швидкість, на додаток до міграції магнію [276]. У Si3N4–Y2O3–
кераміці було виявлено, що безперервний шар Y2Si2O7, який утворюється між
керамікою і SiO2, є дифузійним бар'єром для дифузії кисню.
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Рисунок 4.15 – Мікроструктура оксидного шару на поверхні кераміки
Si3N4–2%Al2O3–5%Y2O3–10%ZrO2, окисненій за 1380 °С протягом 60 год

Рисунок 4.16 – Мікроструктура оксидного шару на поверхні кераміки
Si3N4–2%Al2O3–5%Y2O3, окисненій за 1380 °С протягом 1 год

Результати цього дослідження показали, що добавки ZrO2 впливають на
кінетику окиснення нітридокремнієвих матеріалів. Добавки ZrO2 до Si3N4
утворюють додаткову кількість оксинитриду кремнію в процесі спікання
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вихідного матеріалу відповідно до реакції (4.1). Рентгенівський аналіз підтвердив
більш високий вміст Si2ON2 в Si3N4–2%Al2O3–5%Y2O3–5%ZrO2.
Ймовірно, більш високий вміст міжзернової склофази пояснює різну
стійкість до окиснення Si3N4–2%Al2O3–5%Y2O3 і Si3N4–2%Al2O3–5%Y2O3–
5%ZrO2. Для Si3N4–2%Al2O3–5%Y2O3 збільшення приросту маси спостерігається
тільки за 1300 °С, в той час як для Si3N4–2%Al2O3–5%Y2O3–5%ZrO2 воно
починається з 1100 °С (рис. 4.9). Перші 3 години ізотермічного окислення Si3N4–
2%Al2O3–5%Y2O3 за 1380 °С проходять з втратою маси (рис. 4.11). Поверхня
окисненого шару покрита великим числом пор, що утворюються при видаленні
азоту (рис. 4.15). Високий вміст оксинітриду кремнію в міжзерновій фазі є
бар'єром для проникнення кисню, що приводить до того, що з самого початку
кінетика окиснення описується параболічним законом (рис. 4.11), тоді як його
низький вміст в Si3N4–2%Al2O3–5%Y2O3 приводить до окиснення з втратою маси
через інтенсивне видалення азоту до того часу, поки не утвориться плівка SiO2
достатньої товщини. Надалі спостерігається приріст маси і його швидкість
підкоряється параболічному закону.
Швидкість міграції в міжзерновій склофазі є одним з факторів, що
визначають структуру окисненого шару. При низькій температурі окиснення
плівка оксиду містить включення силікату ітрію (сіра фаза), що утворюється в
результаті взаємодії між Y2O3 і SiO2 та, частково, ZrO2 (світла фаза), яка
присутня у верхньому шарі (рис. 4.10, в).
ДТА вихідних Si3N4–2%Al2O3–5%Y2O3–10%ZrO2–матеріалів, нагрітих в
аргоні, виявив ендотермічні піки за 1235 °С і 1275 °С, що вказують на появу
рідкої фази. У рідкій міжзерновій фазі швидкість міграції повинна значно
збільшитися. Насправді накопичення ітрію у вигляді Y2Si2O7 в оксидному шарі
спостерігається вже після окислення за 1380 °С протягом 2 годин (рис. 4.10, б, де
Y2Si2O7 – сіра фаза). Дифузія Y, Al, Zr з межзернової фази і їх розчинення в SiO2
призводить до утворення склофази наступного складу, у % (за масою): Si – 36,7;
O – 51,0; Y – 2,0; Al – 1,7; Zr – 1,6 і слідів Ca, K, Fe.
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Вивчення процесу окиснення за допомогою ДТА показало, що плавлення
оксидного шару склофази починається за 1540 °С. Появу рідкої фази показує
рис. 4.10, в. Утворення рідкої фази відбувається відповідно до відомої
евтектичної температури в системі SiO2–Al2O3–ZrO2. Найнижча температура
евтектики в цій системі – 1539 °С.
Очевидно, що міграція Y, Al, Zr з міжзернової фази в оксидну плівку і
реакції утворення силікатів повинні визначати вміст компонентів в оксидному
шарі

і

кінетику

окиснення

Si3N4–2%Al2O3–5%Y2O3–ZrO2–матеріалів.

У

вихідному матеріалі присутні ітрій і алюміній в міжзерновій фазі, а цирконій у
вигляді включень тетрагонального ZrO2. Таким чином, слід очікувати, що
головним джерелом Y і Al, який поставляє їх в оксидну плівку, є їх міграція з
міжзернової фази. У той же час, за утворення цирконієвого силікату відповідає
взаємодія між присутнім під шаром окисненого матеріалу ZrO2 і SiO2. Його
кількість в оксидному шарі, очевидно, контролюється швидкістю реакції
(принаймні на початковій стадії окиснення) і швидкістю міграції Zr вглиб
оксидної плівки. Кількісна зміна цієї фази в оксидній плівці в залежності від часу
окиснення (рис. 4.12) показала, що збільшення вмісту цирконієвого силікату в
загальному корелює зі зменшенням вмісту диоксиду цирконію.
Відмінною рисою структури оксидного шару, що утворився на поверхні
Si3N4–2%Al2O3–5%Y2O3–кераміки, є те, що силікат ітрію відділений від нітриду
кремнію безперервним шаром кристобаліту. Алюміній однорідно розподілений в
склофазі оксидної плівки. Ітрій накопичується в окалині у вигляді Y2Si2O7, великі
включення якого спостерігаються біля поверхні розділу окалина – повітря.
Тенденція до локалізації силікату ітрію біля поверхні окалина – повітря
підтверджує, що зародки Y2Si2O7 спочатку утворюються на вихідній поверхні
нітриду кремнію і що ці зародки згодом служать первинними центрами
зростання силікату ітрію, які в подальшому відсуваються від нітриду кремнію в
процесі утворення підшару кристобаліту. Цирконій присутній в окалині у вигляді
включень ZrO2 або ZrSiO4 і частково розчиняється в склофазі.
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Оскільки дифузія кисню в кристалічному SiO2 – це величина на кілька
порядків нижча, ніж у незакристалізованому склі, і шар склофази містить велику
кількість тріщин і пустот – отже він не може бути ефективним бар'єром для
переміщення кисню. Дифузія кисню через кристобаліт ймовірно, може
розглядатися як фактор, який контролює швидкість окислення у Si3N4–2%Al2O3–
5%Y2O3–5%ZrO2–кераміці.
Насправді нагрівання зразків Si3N4–2%Al2O3–5%Y2O3–ZrO2 до 1500 °С з
присутнім підшаром окисненого матеріалу, як показує рентгенівський фазовий
аналіз, призводить до зникнення шару кристобаліту. Очевидно він розчиняється
в склофазі. Як результат – спостерігається інтенсивне збільшення швидкості
окислення (рис. 4.9). Подальше плавлення склофази за 1540 °С приводить до
руйнування захисного шару окалини.
Вивчення розподілу азоту і кисню на міжфазній поверхні окалина –
кераміка (рис. 4.13, б і в) і результати рентгенівського фазового аналізу
показують присутність оксинітриду кремнію під шаром кристобаліту, який може
бути одним з факторів, що впливає на швидкість окиснення.
Очевидно, в кераміці Si3N4–2Al2O3–5Y2O3–5ZrO2 цирконій мало впливає на
проникність шару кристобаліту. Ясно, що вплив ZrO2 може розглядатися як
додаткове джерело утворення оксинітриду кремнію в кераміці. Це в кінцевому
підсумку приводить до утворення збагаченого Si2ON2 підшару на поверхні
розділу кераміка – кристобаліт, що має більш низьку проникність для кисню, ніж
SiO2 [274]. Це може пояснити меншу швидкість окиснення у порівнянні з Si3N4
(рис. 4.9).
Збільшення до 10% добавки ZrO2 приводить до різкої зміни стійкості до
окиснення нітридокремнієвої кераміки. Відмінною рисою структури окалини, що
утворилася

на

Si3N4–2%Al2O3–5%Y2O3–10%ZrO2–кераміці

є

відсутність

безперервного шару кристобаліту. Рентгенівський аналіз показав більш високий
вміст силікату цирконію і значно нижчий вміст силікату ітрію і Si2ON2 в окалині
в порівнянні з окалиною на Si3N4–2%Al2O3–5%Y2O3–5%ZrO2. Розподіл елементів
на поверхні розділу окалина – кераміка показує, що окалина збагачена Zr і Y
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(рис. 4.14). Al розподілений головним чином однорідно і в окалині, і в кераміці.
Навпаки, в кераміці Si3N4–2%Al2O3–5%Y2O3–5%ZrO2 концентрація Zr в окалині
вища, ніж Y і обидва елементи розподілені по всій глибині окалини. Очевидно,
більш високу концентрацію Zr можна пояснити більш високою швидкістю
міграції цирконію в окалині з Si3N4–2%Al2O3–5%Y2O3–10%ZrO2–кераміки.
Насправді, вищий вміст ZrO2 в кераміці забезпечує утворення більшої кількості
міжзернової фази, що може збільшити швидкість міграції Zr з міжзернової фази в
окалину. Мікроструктура Si3N4–2Al2O3–5Y2O3–10ZrO2–кераміки містить велику
кількість включень в міжзерновій фазі в цій кераміці (рис. 4.14).
Ясно, що велика кількість міжзернової склофази в Si3N4–2%Al2O3–
5%Y2O3–10%ZrO2–кераміці та, як результат, висока швидкість міграції Zr і Y в
окалину

не

забезпечує

формування

безперервного

шару

кристобаліту.

Кристалізація кристобаліту головним чином спостерігалася на поверхні пор.
Оскільки немає ефективного бар'єру, кисень швидко проникає всередину
окалини, що містить велику кількість великих пор. Внаслідок цього
спостерігається різкий приріст маси в кераміці Si3N4–2%Al2O3–5%Y2O3–
10%ZrO2, а його залежність від часу відхиляється від параболічного закону
(рис. 4.11).
Висока швидкість окиснення призводить до утворення неоднорідної
поверхні розділу кераміка – окалина з глибокими локальними ділянками
проникнення окалини вглиб кераміки. Інтенсивне видалення азоту з реакційної
зони призводить до утворення великої кількості пор і значного розбухання шару
окалини (рис. 4.15).
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4.4 Теплопровідність і її зв'язок зі структурою композитів, одержаних
вільним спіканням нанодисперсної системи Si3N4–Al2O3–Y2O3(–ZrO2) [277]

Вперше на нітрид кремнію, як матеріал з високою теплопровідністю при
кімнатній температурі звернули увагу автори [278]. Теплопровідність кристала
β–Si3N4 за теоретичної оцінки перевищує 200 Вт/(м·К), і наближається до
теплопровідності SiC і AlN. Очевидно, що тепловий потік в гексагональній
анизотропній гратці β–Si3N4 різний і залежить від кристалографічного напрямку.
Для монокристалу β–Si3N4 вздовж осі с теплопровідність оцінена як
450 Вт/(м·К), а вздовж осі а – як 170 Вт/(м·К) [279]. Експериментальні
результати значно скромніші: вздовж осі с – 155 Вт/(м·К), а вздовж осі а –
52 Вт/(м·К), за даними [280] або, відповідно, 180 і 69 Вт/(м·К) за [281].
Виготовлені полікристалічні Si3N4–матеріали з високою теплопровідністю
в дійсності мали істотно менші значення від 20 до 70 Вт/(м·К) і були отримані
реакційним зв'язуванням нітриду кремнію [282], вільним спіканням [283],
гарячим пресуванням [284], гарячим ізостатичним пресуванням [284], [285],
спіканням під високим тиском [286]. І тільки зовсім недавно за спеціально
розробленою технологією азотування порошку кремнію високої чистоти по
кисню з наступним спіканням і гарячим ізостатичним пресуванням був
отриманий

безпористий

Si3N4–матеріал

з

революційно

високою

теплопровідністю 155 Вт/(м·К) [285], [287].
Фактором, що знижує теплопровідність нітрідокремніевих матеріалів, є
присутність в структурі оксидів з низькою теплопровідністю (близько
1 Вт/(м·К)), що залишаються після спікання у вигляді склофази в міжвузлях і на
міжзеренних границях [288]. Серед дефектів гратки в β–Si3N4, що викликають
розсіювання фононів, найбільш істотний внесок у зниження теплопровідності
вносить кисень, що розчиняється в Si3N4 [297]. Він заміщає атоми азоту в Si3N4 і
для дотримання умови електронейтральності вимагає появи вакансії в підгратці
кремнію [289], [290]:
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2O2 → 4ON˚ + VSi''''
Співвідношення між концентрацією кисню в гратці і вакансіями в підгратці
азоту для нітриду кремнію встановлено подібно такому ж співвідношенню в
нітриді алюмінію [291]: при зниженні концентрації кисню концентрація вакансій
азоту зростає і електронний спіновий резонанс (ESR) можна використовувати
для кількісної оцінки вмісту кисню в гратці сполуки [289]. Зниження вмісту
кисню в гратці нітриду кремнію можна домогтися, використовуючи добавки з
високим спорідненістю до кисню (тобто рідкоземельні оксиди) [292], або
збільшуючи співвідношення азот / кисень в рідкій фазі, наприклад, за рахунок
заміни оксиду магнію MgO на сіліконітрід магнію MgSiN2 [293].
Коефіцієнт теплопровідності не підкоряється закону адитивності, тому
теплопровідність суміші не може бути розрахована шляхом підсумовування
коефіцієнтів теплопровідності окремих компонентів. Для сплаву або суміші при
відсутності табличних даних коефіцієнт теплопровідності достовірно може бути
визначений тільки дослідним шляхом.
Ми визначили теплопровідність і встановлили її взаємозв'язк зі структурою
і фізико–механічними властивостями високощільних матеріалів, отриманих
вільним спіканням з нанодисперсних порошків композиційного складу Si3N4–
Al2O3–Y2O3(–ZrO2).
Оскільки нітрид кремнію є сполукою з переважно ковалентним типом
зв'язку, то для отримання щільних матеріалів використовують оксиди, які є
активаторами ущільнення за рахунок утворення рідкої склофази з добавок
оксидів, Si3N4 і кисню, адсорбованого поверхнею зерен нітриду кремнію.
Очевидно, що використання нанодисперсних композицій закономірно приводить
до підвищеного вмісту кисню за рахунок його адсорбції більш розвиненою
поверхнею порошку. Причому, близько третини кисню вбудовується в гратку
Si3N4 [294]. Склофаза грає позитивну роль в ущільненні при вільному спіканні і
отриманні щільних матеріалів, формуванні зерен структури з високим вмістом
анізометрічних зерен, і, отже, сприяє зміцненню. Бімодальна мікроструктура

192
отриманих матеріалів дрібнозерниста. За даними рентгеноспектрального аналізу
можна зробити висновок, що розподіл фаз в зразках є досить однорідним.
Алюміній в основному збагачує зерна нітриду кремнію. Ізольовані включення
оксидних фаз знаходяться у діапазоні розмірів 0,05–0,10 мкм. Поряд з ділянками,
збагаченими киснем, є локальні ділянки, збагачені Si–N–O. Це дозволяє
припустити, що при спіканні також утворюється оксинітрид кремнію Si 2ON2,
присутність

якого

в

структурі

матеріалу

була

підтверджена

даними

рентгенівського фазового аналізу. Крім цього, можна спостерігати включення,
збагачені Y–N–O (рис. 4.6, а) і Zr (Y)–О–N (рис. 4.6, б). З літератури відомо, що
Y і Zr в нітриді кремнію практично не розчиняються [295], на відміну від Al2O3,
який разом з іншими оксидами забезпечує утворення рідкої фази для ущільнення
кераміки, проте при високій температурі спікання розчиняється в гратці Si3N4 і
утворює сіалон β′–SiAlON.
Теплопровідність отриманих матеріалів складає для Si3N4–5%Al2O3–
5%Y2O3 15 Вт/(м·К), а для Si3N4–2%Al2O3–5%Y2O3–5%ZrO2 – 25 Вт/(м·К). Для
порівняння в табл. 4.5 приведена виміряна авторами та відома з літературних
джерел теплопровідність тугоплавких нітридів.
Спираючись на велику кількість досліджень щодо впливу різноманітних
факторів на теплопровідність кераміки з AlN [301] і SiC [302], за останнє
десятиліття взаємозв'язок структури з теплопровідністю Si3N4–матеріалів
вивчений досить докладно. Теплопровідність зростає зі збільшенням щільності
матеріалу [282], [303], вмісту в ньому β–Si3N4 [304], температури спікання при
малому вмісті оксидних добавок [303], при формуванні спрямованої текстури
[280], [304]. Підвищення теплопровідності пов'язано зі збільшенням розміру
зерен Si3N4 [289], [305] і, отже, супроводжується значним падінням міцності Rbm.
Однак, як виявилося, теплопровідність отриманих керамічних матеріалів
від розміру зерна не залежить [303]. Це пов'язано з тим, що значення
обчисленого середнього пробігу фонона в зерні β–Si3N4 близько 36 нм, що
істотно менше розміру зерен (~ 1 мкм), але незрівнянно більше, ніж параметри
гратки β–Si3N4 (по осі а – 0,76 нм, по осі с – 0,29 нм). Найбільший вплив на
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теплопровідність здійснюють вид і щільність точкових дефектів, оскільки їх в
зерні

набагато

більше,

ніж

дислокацій.

Таким

чином,

підвищення

теплопровідності, що спостерігалося з ростом розміру зерна, в дійсності
пов'язано зі зменшенням дефектності найбільш дрібних (і найбільш дефектних)
кристалітів при тривалому відпалі (до 50 годин).
Таблиця 4.5 – Виміряні і відомі з літератури значення теплопровідності
керамічних матеріалів на основі тугоплавких нітридів (за температури 20 °С)

Si3N4–5Al2O3–5Y2O3

ВС

Теплопровідність,
Вт/(м·К)
14–15

Si3N4–2Al2O3–5Y2O3–5ZrO2

ВС

24–25

Склад

Спосіб отримання

Літерат.
джерело,
рік публ.

Si3N4

–

20

[28], 1976

ZrO2

–

2

[297], 1969

TiN

ГП

52

[298], 2000

TiN

–

13

[28], 1976

AlN

ГП

48

[298], 2000

AlN–5Y2O3

ГП

85

[298], 2000

AlN–20TiB2–5Y2O3

ВС

79

[299], 2000

AlN–5Y2O3

ВС

120–160

[300], 2001

16

[28], 1976

220

[188], 2011

440

[188], 2011

–

AlN
cBN
cBN пряме перетворення
гексагон.–кубіч.

Спікання під
високим тиском
(НРHT)
Спікання під високим
тиском (НРHT)

Si3N4–матеріал можна розглядати, як двофазний композит, що складається
з зерен нітриду кремнію з високою теплопровідністю і міжзернової оксидної
фази з низькою теплопровідністю. В цьому випадку теплопровідність буде
залежати від розподілу фаз. Після спікання склофаза утворює безперервну тонку
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плівку завтовшки 1 нм між зернами нітриду кремнію [288], і збирається в
міжвузлях у стиках трьох зерен Si3N4 (див. рис. 4.4). Свій внесок у зменшення
теплопровідності вносить потовщення міжзернових границь [283; 288]. Тому
зниження вмісту добавок оксидів до 1 % (мол.) є неодмінною умовою [306], а
доущільнення гарячим ізостатичним пресуванням для отримання щільного
Si3N4–матеріалу обов'язковим [284; 305]. Раніше було загальноприйнятим, що
добавки реагують з SiO2 на поверхні Si3N4 і утворюють рідкофазну евтектику, що
забезпечує

ущільнення.

Однак

проведені

останнім

часом

більш

точні

вимірювання показали, що поверхня нітриду кремнію не містить фази діоксиду
кремнію [304], а, ймовірно, утворює більш складну комплексну сполуку.
Оскільки Al і O вбудовуються в гратку β–Si3N4 з утворенням твердого
розчину SiAlON, теплопровідність падає через скорочення вільного пробігу
фононів внаслідок різниці мас і утворення вакансій, які працюють, як місця
розсіювання фононів. Тому теплопровідність Si3N4–кераміки сильно залежить від
кількості домішки Al або введеної добавки Al2О3. Це найбільш істотні домішки,
внаслідок того, що кисень заміщає азот, а алюміній – кремній. І, отже,
теплопровідність Si3N4–кераміки з добавкою Al2О3 завжди буде порівняно
невисокою – менше 30 Вт/(м·К) [304]. Саме відмінність за кількістю введеної
добавки Al2О3 (5% і 2%) визначає різницю в виміряних нами значеннях
теплопровідності 15 Вт/(м·К) і 25 Вт/(м·К) (табл. 4.3). Таким чином, бажаючи
отримати матеріал з високою теплопровідністю [350], для ущільнення Si3N4 не
слід використовувати добавки, що містять алюміній [42, 290].
Замість післямови. Для застосування в силових електронних пристроях
розроблений матеріал нового покоління з модифікованого реакційнозв'язаного
Si3N4 з дуже високою теплопровідністю 177 Вт/(м·К), міцністю 620 МПа і
в'язкістю руйнування 11,2 МПам1/2 [43; 44].
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4.5 Висновки.

Експериментальні дані, представлені у цьому розділі, опубліковано в [87],
[191], [254], [265], [271], [272], [277], [330]
1. Експериментально показана можливість отримання вільним спіканням
матеріалів на основі ковалентної сполуки Si3N4 теоретичної щільності з малою
втратою маси за рахунок використання нанокомпозицій з питомою поверхнею
10 м2/г–22 м2/г.
2. Встановлено закономірності рідкофазного спікання та особливості
формування субмікронної структури самоармованих матеріалів з нанодисперсних
порошкових композицій Si3N4–Y2O3–Al2O3–(ZrO2), що дозволяє отримати щільну
кераміку з in situ сформованими анізотропними зернами розміром 0,4 мкм–
0,7 мкм, низьким вмістом склофази, можливістю трансформаційного зміцнення
внаслідок фазового перетворення в ZrO2.
3.

Отримано

матеріали

системи

Si3N4–5%Y2O3–2%Al2O3–5%ZrО2

з

границею міцності під час згинання Rbm 980 МПа, твердістю за Кнупом HKN
15,9 ГПа,

тріщиностійкістю

KIс = 6,9 МПам1/2,

модулем

Юнга

269 ГПа.

Застосування попередньої газотермічної обробки вихідних нанодисперсних
порошків підвищує до 70% вміст анізометричних зерен з високим фактором
форми в Si3N4–матеріалі, що визначає зменшення розсіювання його механічних
характеристик. Рівень міцності вільноспечених нітрідокремнієвих матеріалів
відповідає рівню властивостей гарячепресованих матеріалів.
4. Встановлено вплив вмісту і складу зв’язуючої фази на окиснення вільноспечених Si3N4–матеріалів, та визначено, що швидкість контролюється дифузією
кисню крізь безперервний шар кристобаліту (β–SiO2), який утворюється на
поверхні

розділу

окалина – кераміка,

та

додатковий

дифузійний

бар'єр,

сформований з прошарку, збагаченого оксинітридом Si2ON2.
5. Теплопровідність отриманих матеріалів складає: для Si3N4–5% Al2O3–
5% Y2O3 – 15 Вт/(м·К), для Si3N4–2% Al2O3–5% Y2O3–5% ZrO2 – 25 Вт/(м·К).

196
Вивчено вплив структурних факторів на теплопровідність Si3N4–кераміки
(щільності, розміру зерна, наявності міжзернової оксидної фази). Показано, що
найзначнішу роль грає розподіл і товщина склофази (внаслідок присутності
кисню) та вміст домішок алюмінію (завдяки утворенню твердого розчину
SiAlON), оскільки теплопровідність падає через скорочення вільного пробігу
фононів внаслідок різниці мас атомів і утворення вакансій, які працюють, як
місця розсіювання фононів.
7. Отримані результати є основою технології виготовлення методом
вільного спікання перспективних конструкційних матеріалів з нанодисперсних
порошкових композицій на основі нітриду кремнію та показано високу
відтворюваність характеристик міцності одержаної щільної кераміки з in situ
сформованою самоармованою структурою з границею міцності під час згинання
Rbm

860 МПа÷1060 МПа,

тріщиностійкістю

KIс

6,1 МПам1/2÷8,5 МПам1/2,

твердістю за Кнупом HKN 15,9 ГПа÷17,6 ГПа. З матеріалів виготовлено
зносостійку

технологічну

оснастку

складної

форми

для

деформуючого

інструменту (вічка, фільєри, волоки для протягання дроту), яка пройшла
успішні випробування на заводі «Укркабель» (договір № 3288 за 04.12.1991 р.,
технічний акт за 24.12.1992 р.) (див. Додаток 4).
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5 ГЕТЕРОМОДУЛЬНА КЕРАМІКА З КАРБІДУ БОРУ

5.1 Зародження пластичної течії в карбіді бору при нанодеформуванні

Відомі декілька публікацій з дослідження механічних властивостей карбіду
бору методом наноіндентування (НІ) [310]–[313], в яких були виміряні твердість
і модуль пружності, а також досліджено структурні перетворення в карбіді бору
під дією високого (близько 40 ГПа) тиску під індентором. Було показано, що
високі тиски в контакті викликають утворення фаз розупорядкування і
аморфного карбіду бору в області відбитка [310]–[312]. Утворення pop–in на
кривій занурення індентора в цих роботах не спостерігалося. Таким чином, для
карбіду бору зародження пластичної течії при зануренні індентора не вивчено.
Електролітичне травлення поверхні зразка карбіду бору [309] виявило
границі зерен, що дозволило оцінити їх розмір. В зразку переважають зерна
розміром 20 мкм–30 мкм, окремі зерна досягали розміру 100 мкм. Розміри
відбитків (~0,7 мкм і ~2 мкм при навантаженнях 10 мН і 50 мН, відповідно),
отриманих при наноіндентуванні (НІ), були набагато менше розміру зерна
карбіду бору у зразку. Отже, ми визначали твердість не зразка в цілому (зерна і
границь

зерен),

а

окремих

зерен.

Тобто,

визначалася

твердість

монокристалічного карбіду бору. Орієнтація зерен невідома. Втім, для карбіду
бору анізотропія твердості невисока [310]. Нами було визначено, що твердість
зерен карбіду бору при навантаженні 10 мН дорівнює (45,3 ± 2,2) ГПа, а модуль
пружності дорівнює (482 ± 21) ГПа (по аналізу кривої розвантаження індентора).
Отримані результати добре узгоджується з даними Домнича і Гогоці (Н = 41 ГПа
при навантаженні 100 мН і вище) і Яна та ін. (Н = 42 ГПа) по наноіндентуванню
площини (0001) монокристала В4С [310]–[313]. Ця величина помітно вища, ніж
мікротвердість за Віккерсом HV карбіду бору, яка дорівнює 28 ГПа при
навантаженні 3 Н [314]. Більш низька мікротвердість карбіду бору викликана
тим, що випробування проводилися при значно більших навантаженнях, ніж при
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наноіндентуванні.
Діаграма занурення індентора Берковича для зразка карбіду бору, отримана
при навантаженні до 50 мН, наведена на рис. 5.1. З рисунка видно, що на кривій
занурення індентора при навантаженні Рс ≈ 8 мН і переміщенні ≈ 80 нм
спостерігається різке збільшення глибини відбитка на ~5 нм за частку секунди
(pop-in). Подібні сходинки на кривій занурення індентора часто спостерігаються
для монокристалів металів, і вони викликані гомогенним або гетерогенним
зародженням дислокацій в області під відбитком при зсувних напругах, близьких
до теоретичної міцності на зсув.

Рисунок 5.1 – Діаграма занурения індентора Берковича для карбіду бору,
отримана при максимальному навантаженні 50 мН
Але в монокристалах металів сходинка на кривій занурення утворюється
при набагато менших навантаженнях (частка мН), а глибина провалу – набагато
більша (50 нм–80 нм). Збільшення глибини контакту набагато менше, ніж навіть
у сапфірі [315]. Для з'ясування природи цього явища в карбіді бору нами були
проведені випробування при навантаженні трохи нижче і вище 8 мН (5 мН і
10 мН, відповідно). При навантаженні до 10 мН на кривій занурення індентора
вже утворюється сходинка і після розвантаження індентора утворюється
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залишковий пластичний відбиток (рис. 5.2). До утворення сходинки контакт
вершини індентора з поверхнею зразка карбіду бору був чисто пружним
(рис. 5.3). Залежність середнього контактного тиску (СКТ) від переміщення
індентора для карбіду бору наведена на рис. 5.2. З рисунку видно, що СКТ
зростає від нуля до 49,7 ГПа при навантаженні 8 мН і переміщенні 81 нм.

Рисунок 5.2 – Діаграма занурения індентора Берковича (, 1) та залежність
середнього контактного тиску від переміщення вершини індентора (○, 2) для
карбіду бору. Максимальне навантаження – 10 мН
Після утворення сходинки СКТ падає до 45 ГПа і потім не змінюється при
подальшому зростанні навантаження в дослідженому нами діапазоні переміщень.
Отже, pop–in на кривій занурення індентора в карбід бору – це перехід від
пружної до пружнопластичної деформації в наноконтакті. Раніше pop–in в
карбіді бору не спостерігався [310]–[313], оскільки випробування проводилися
на поверхні зразка карбіду бору, підготовленій механічним поліруванням
алмазними пастами.
Відомо, що механічна поліровка навіть такого малопластичного матеріалу,
як монокристал сапфіру, призводить до утворення поверхневого шару завтовшки
близько 200 нм з високою щільністю дислокацій [316]. І в цьому випадку в
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контакті

має

місце

плавний

пружнопластичний

перехід,

викликаний

розмноженням і рухом вже існуючих в області контакту дислокацій [315], [317].
Нами дефектний поверхневий шар був видалений при електролітичному
травленні поверхні зразка перед випробуваннями.

Рисунок 5.3 – Діаграма занурения індентора для карбіду бору при навантаженні
5 мН. Криві навантаження (○) і розвантаження () індентора накладаються
одна на одну
Це дозволило вперше реалізувати ситуацію, коли розмір відбитка набагато
менше середньої відстані між дислокаціями і спостерігати гомогенне зародження
дислокацій в карбіді бору при зануренні індентора.
Таким чином, початкова ділянка кривої занурення індентора до моменту
утворення pop–in (~ 80 нм) є чисто пружною. Для її аналізу можна застосовувати
контактну теорію пружності і визначити модуль пружності, середнього
контактного тиску (СКТ) і максимальні зсувні напруження в момент зародження
дислокацій в області відбитка. Вважається, що вершина індентора Берковича до
глибини ~ 30 нм близька за формою до сфери. Для нашого приладу ефективний
радіус затуплення дорівнює 407 нм [317]. Тому рішення задачі про пружний
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контакт сфери з напівпростором (задачі Герца) можна застосовувати для аналізу
пружної ділянки кривої занурення індентора до утворення стрибка деформації.
Для сферичного індентора зв'язок навантаження P і пружного переміщення
h задається рівнянням Герца [207]:
P=4/3(ErR0,5h1,5),

(5.1)

де R – радіус сфери;
Er – приведений модуль пружності.
Звідси, знаючи радіус затуплення, можна визначити модуль пружності
зразка Е. Глибина пружного контакту при зануренні сферичного індентора
дорівнює половині переміщення індентора. Тому рівняння Герца в нашому
випадку можна застосовувати при переміщеннях від нуля до 60 нм. Виконані
нами спроби визначити модуль пружності карбіду бору із застосуванням
рівняння Герца показують, що неможливо підібрати таке значення модуля
пружності, щоб розрахункова крива P–h, отримана з рівняння (5.1), в діапазоні
від нуля до 60 нм повністю збігалася з експериментальною (рис. 5.4). Більше
того, виявляється, що при апроксимації пружної ділянки експериментальної
діаграми навантаження степеневою функцією показник ступеня m змінюється від
значення 1,4 на початковій ділянці (h < 10 нм) до 1,62 при h > 40 нм [205], а не є
постійним і рівним 3/2, як випливає з теорії Герца для сферичного індентора.
Тому нами застосовувалася експериментально–теоретична методика визначення
локального модуля пружності, заснована на порівнянні даних НІ з результатами
чисельного моделювання контактної взаємодії в системі індентор–зразок [205].
Для визначення геометричних параметрів еквівалентного індентора у вигляді
тіла обертання, необхідного для адекватної постановки модельної контактної
задачі, використовувалося AFM–зображення відбитка індентора Берковича в
матеріалі з низьким пружним відновленням.
Модуль Юнга визначався шляхом розв'язання оберненої задачі теорії
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пружності за умови найкращої відповідності експериментальної і розрахункової
діаграм занурення. Найкращий збіг експериментальної і розрахункової кривої
отримано при значенні модуля пружності, рівного 440 ГПа (рис. 5.5). Це помітно
нижче, ніж дає аналіз кривої розвантаження за методом Олівера та Фара
(482 ГПа) і добре збігається з літературними даними для карбіду бора (440–
450 ГПа [318]). Наведені нами дані показують, що врахування реальної форми
вершини індентора Берковича забезпечує більш високу в порівнянні з відомими
методами точність вимірюваня модуля пружності матеріалів при НІ.
Зазвичай при знаходженні максимальних зсувних напруженнь у момент
утворення pop-in на кривій занурення робиться припущення, що форма вершини
близька до сферичної [202], [319], [320].

Рисунок 5.4 – Крива пружного занурення індентора Берковича для карбіду бору:
експеримент () і теорія Герца (▲1, ○2); модуль пружності при розрахунках
приймався рівним 440 ГПа (▲1) і 550 ГПа (○2)
Для сферичного індентора максимальні зсувні напруження τз в області
контакту дорівнюють [239]:
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τз≈0,47pср,

(5.2)

де pср – середній контактний тиск.
Середнє значення СКТ в момент пружнопластичного переходу (Р=Рс) для
карбіду бору дорівнює (50,7 ± 2,9) ГПа (рис. 5.2). З рівняння (5.2) отримуємо, що
максимальні зсувні напруження τз при Р = Рс для карбіду бору в середньому
складають (23,6 ± 1,4) ГПа (~ G/9). Для карбіду бору теоретична міцність при
зсуві дорівнює 32,5 ГПа (G/2π), модуль зсуву карбіду бору G дорівнює 204 ГПа
[321]), а теоретична твердість (середній контактний тиск, при якому максимальні
зсувні напруження дорівнюють теоретичній міцності при зсуві) в наближенні
сферичного індентора – 72 ГПа. Таким чином, зсувні напруження в контакті в
момент пружно–пластичного переходу наближаються до теоретичної міцності
карбіду бора при зсуві, а СКТ – до теоретичної (пружної) твердості.

Рисунок 5.5 – Експериментальна (○) і розрахункові (▼1, 2) криві пружного
занурення індентора Берковича для карбіду бору; модуль пружності при
розрахунках приймався рівним 520 ГПа (▼1) і 440 ГПа (2)
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Близькість

величини

максимальних

зсувних

напружень

в

момент

зародження пластичної течії до теоретичної міцності карбіду бору при зсуві
вказує на те, що мало місце гомогенне зародження першої дислокаційної петлі в
області контакту в результаті локальної втрати стійкості кристалографічної
гратки. Після пружнопластичного переходу твердість падає до 45 ГПа
(пружнопластична твердість). Низька рухливість дислокацій в карбіді бору
приводить до того, що його гранична твердість (50 ГПа) близька до
пружнопластичної (45 ГПа). Для матеріалів з високою рухливістю дислокацій
(ГЦК метали) гранична твердість на порядок вище пружнопластичної [315].
Електрополіровка дала змогу усунути дефектний шар на поверхні зразку і
вперше

спостерігати

різкий

пружнопластичний

перехід

(pop–in)

при

нанодеформуванні карбіду бору. Вперше виконана експериментальна оцінка
теоретичної міцності на зсув та граничної (ідеальної) твердості карбіду бору.
Визначено,

що

гранична

твердість

карбіду

бору

дорівнює

50 ГПа,

експериментальна оцінка теоретичної міцності при зсуві карбіду бору дала
значення 23 ГПа (G / 9).
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5.2 Закономірності процесу реакційного спікання під тиском, особливості
розвитку структури та вплив дисперсного зміцнення на підвищення фізико–
механічних властивостей гетеромодульних B4C–композитів [152]

Унікальні властивості карбіду бору привернули увагу дослідників і цілий
ряд робіт присвячений вивченню властивостей композиційних матеріалів на
основі В4С [49]–[52]. З кінця 60–х років карбід бору в Україні вивчався під
керівництвом Г. В. Самсонова [15], [28], В. В. Скорохода, П. С. Кислого [52],
О. М. Григор’єва

[147],

[148],

М. С. Ковальченка

[322],

[323]

в

ІПМ

ім. І. М. Францевича.
Для карбіду бору характерна сильна залежність параметрів ущільнення від
температури, тиску гарячого пресування і тривалості ізотермічної витримки.
Через вузький температурний інтервал спікання карбіду бору необхідно
продовжувати пошук високоефективних активаторів ущільнення В4С, які
поліпшують технологічність процесу і підвищують механічні властивості
гарячепресованих матеріалів. При ГП карбіду бору вище 2000 °C домішка титану
(або ТіО2, ТіС) перетворюється у стійкий диборид TiB2. З літератури відомо, що
леговані сполуки, наприклад (Ti, Cr)B2, мають підвищену твердість та відмінну
зносостійкість. Одночасне введення Al2O3 та TiB2 зміцнює матрицю карбіду бору
[324]. Отриманий композит B4C–5Al2O3–10TiB2 має твердість 24,8 ГПa, міцність
445 MПa, тріщиностійкість 4,8 MПa·м1/2. При використанні вихідної системи
B4C/(W,Ti)C температура гарячого пресування отриманого з неї композиту
B4C/TiB2/W2B5 знижена з 2150 °С до 1850 °С, міцність та тріщиностійкість
монотонно підвищувалися із збільшенням кількості твердого розчину (W, Ti)C
при одночасному зниженні твердості [151]. Аналогічним чином поводить себе
композит B4C–TiC–Mo [150]. Найкращі властивості має композит B4C–43TiB2:
щільність 99,8%, твердість 23,6 ГПa, границя міцності під час згинання 506 MПa,
тріщиностійкість 9,4 MПa·м1/2 [167]. Перспективним видається формування у
мікроструктурі композиту за рахунок реакційного спікання розташованої по
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границям зерен фази дибориду. Присутність міжзернової фази дибориду також
буде стримувати надмірний ріст зерна В4С, що сприятиме формуванню більш
однорідної структури та підвищенню рівня механічних властивостей.
Водень (Н2) був використаний при спіканні для вилучення В2О3 з поверхні
частинок карбіду бору [325]. Спостерігалося покращення усадки на 2%
(щільність до 94,7%), зниження температури початку спікання та затримка росту
зерна за рахунок механізму розчинення–переосадження В4С через рідку фазу
В2О3. На думку авторів [324], залишок водню повинен бути видалений з печі при
нагріванні до температурного діапазону 2010 °С–2140 °С, в якому механізм
огрубіння

структури

випаровування–конденсація

конкурує

із

спіканням,

оскільки присутність Н2 збільшує тиск пари В4С. Тому за відпалом у водні
проводилась термообробка компактів у суміші Н2–Не (50:50) за 1350 °С, а потім
швидке нагрівання до 2230 °C. Складнощі трьохстадійного процесу спікання, на
нашу думку, можуть бути нівельовані при використанні гідридів перехідних
металів, наприклад, гідриду титану [152]. При нагріванні гідриди розкладаються
при підвищенні температури до 600 °С. Водень очищує поверхню порошку В4С
від оксиду, а активний титан зв’язує у карбід частину вільного вуглецю.
Знання

особливостей

спікання

має

важливе

значення

і

широко

використовується при вивченні механізмів спікання та дозволяє встановити
раціональні технологічні режими одержання матеріалів . Ми вивчили процес
гарячого пресування з реакційним спіканням у системі B4C(ЗАК)–TiН2 [152].
Вміст ТіН2 у вихідній композиції змінювали від 0% до 15% (див. табл. 5.1).
Таблиця 5.1 – Склад та основні характеристики вихідної композиції
Склад вихідної
композиції,
% (за масою)
В4С

Вміст TiH2,
Вміст Ti,
% (за масою) % (за об’ємом)

Питома
Пористість,
густина
%
суміші, г/см3
2,52
2,0

0,0

0,0

В4С–5% Ti

5,2

2,8

2,58

1,5

В4С–10% Ti

10,4

5,8

2,64

0,0

В4С–15% Ti

15,5

8,9

2,70

0,0
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Область температур, придатних для гарячого пресування, лежить в
інтервалі 2100 °С–2450 °С [326, 327]. Мінімальна температура визначається
необхідністю отримання щільних матеріалів, а максимальна – Т конгруентного
плавлення карбіду бору. Усадку вивчали за температури до 2200 °С і тиску до
30 МПа. Діаграма технологічного процесу наведена на рис. 5.6 а, залежність
усадки матеріалів від параметрів ГП показана на рис. 5.6 б.
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Рисунок 5.6 – Діаграма ГП В4С: (а) – зміна температури (Т, 1) і тиску (Р, 2) в
залежності від часу спікання (t); (б) – залежність усадки (Δl/l) від часу ГП (t)
композицій: В4С (1); В4С–5% ТiН2 (2); – В4С–10% ТiН2 (3); В4С–15% ТiН2 (4)
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Процес ущільнення може бути розділений на дві стадії, що відрізняються,
ймовірно, механізмом масопереносу. Перша стадія триває приблизно 5 хв,
протягом якої відбувається початкове ущільнення; друга стадія супроводжується
прискореним ущільненням. Ймовірно, що усадка проходить внаслідок повороту,
укладання та перегрупування зерен шляхом ковзання на рівні точок контакту.
Цей процес пришвидшується при утворенні рідкої фази.
Гаряче пресування матеріалів на основі карбіду бору вивчалося у роботах
М. С. Ковальченка [322, 323]. Як і у нашому випадку, аналіз кінетичних даних
показав, що при переході у ізотермічний режим процес характеризується
пришвидшеним у часі ступенем ущільнення. Це явище характерне для гарячого
пресування пористих ковалентних полікристалів [323]. Оцінена автором енергія
активації (2,95 еВ) значно нижча раніше визначеної енергії активації усталеної
повзучості ряду тугоплавких сполук, а, значить, характеризує механізм
дислокаційної повзучості. Стадія дислокаційного крипу, що прискорюється,
змінюється стадією крипу, що уповільнюється. При ГП В4С спостерігаються усі
стадії дислокаційної повзучості ковалентного полікристалу і прискорений процес
зміцнення окремих кристалів за рахунок насичення дислокаційними петлями
спричиняє наступну стадію крипу, що сповільнюється у часі. [323]
Дифрактограми вихідного порошку карбіду бору (виробництва ЗАК) та
отриманих матеріалів показані на рис. 5.7. За даними рентгенівського фазового
аналізу у процесі гарячого пресування розмеленого порошку карбіду бору в
структурі виявляється В4С. Реакційне спікання в системі B4C–TiН2 приводить до
утворення структури, що складається з зерен карбіду бору і міжзернової фази
дибориду титану TiВ2, утвореної безпосередньо в ході спікання (in situ).
Вивчення мікроструктури композиту за допомогою оптичної та растрової
електронної

мікроскопії

мікрорентгеноспектральним

в

поєднанні
аналізами

з

рентгенівським
показало,

що

фазовим

і

структура

гарячепресованого матеріалу (рис. 5.8) складається з зерен В4С середнього
розміру (3÷12) мкм та включень дибориду титану TiВ2.
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Подекуди зерна В4С містять округлу внутрішньозернову пористість
субмікронного розміру. Диборид титану на зломі матеріалу (рис. 5.8) виглядає як
світла міжзернова фаза, і знаходиться у тонких прошарках між зернами
(0,2÷0,5) мкм та у крупніших скупченнях у стиках зерен розміром до (1÷5) мкм.
Підвищення в композиті вмісту TiВ2 з 5% до 15% істотного впливу на зміну
розміру зерна В4С не чинить.

Рисунок 5.8 – Мікроструктура поверхні зламу композиту В4С–15% ТiВ2,
отриманого реакційним гарячим пресуванням (2200 °С, 30 МПа, 30 хв) з суміші
В4С–15% ТiН2. Стрілками відмічені та на виносках справа показані збільшені
зони пористості всередині зерен карбіду бору
За даними мікрорентгеноспектрального аналізу світла міжзернова фаза
складається з титану, бору і вуглецю та, виходячи з результатів рентгенівського
фазового аналізу, є диборидом (карбоборидом) титану, в якому частина бору
заміщена вуглецем. Приблизне співвідношення В : С = 2 : 1. Деякі прошарки
додатково містять кисень, тобто є оксикарбоборидом титану із співвідношенням
В : С : О = 5 : 2 : 1. Карбід бору містить значну кількість вуглецю і приблизно
відповідає формулі В3С. Наявність великої кількості вуглецю в сполуці нами
також підтверджено рентгенографічно, оскільки присутній у гарячепресованому
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композиті В4С має знижений період гратки. Окрім цього, МРСА виявив невелику
розчинність Ті у карбіді бору (до 0,3%). Невисока взаємна розчинність боридів
титану та карбіду бору відома з літератури [52, 328], та зменшується у ряду Ti,
Zr, Hf. Підвищення дифузійної активності компонентів у процесі взаємної
розчинності сприяє ущільненню в областях границь поділу контактуючих фаз.
За результатами МРСА в міжзернових границях і всередині пор осідає
вільний вуглець. Таке відкладання прошарку вуглецю у міжзернових границях
описано у роботі [50] та у значній мірі знижує показники міцності композитів.
Саме утворення прошарку вуглецю в міжзернових границях значною мірою
відповідальне за зниження твердості композитів, але, в той же час, позитивно
впливає на підвищення тріщиностійкості.
Зниження періоду гратки карбіду бору після гарячого пресування може
вказувати на підвищений вміст вуглецю в сполуці В4С. Слід також зазначити, що
зміна параметра ґратки може бути пов'язана з взаємною розчинністю боридів і
утворенням твердих розчинів. Присутність карбіду титану в отриманих за
2200 °С матеріалах рентгенографічно не виявлено.
Ми припускаємо, що під час формування структури при реакційному
гарячому пресуванні протікають два процеси, які приводять до очищення
поверхні порошків від кисню і сприяють кращому ущільненню: за Т 650 °С–
700 °С відбувається дисоціація гідриду титану з виділенням хімічно активного
титану:
TiН2 → Ti + H2↑
Одночасно оксид бору B2O3, утворює летючий В2О2 за 1227 °С згідно
реакції:
C + В2О3  В2О2 + СО
Відомо, що за температури 1100 °С–1600 °С у вакуумі та інертному
середовищі перехідні метали IV–VI груп взаємодіють з карбідом бору і
утворюють карбіди металів різного складу. Ми припускаємо, що високоактивний
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титан взаємодіє з вільним вуглецем (його вміст у вихідній шихті досягає 3%) з
утворенням карбіду (карбобориду) титану за 1100 °С–1250 °С:
Ti + Ссвоб → TiС
За результатами диференційного термічного аналізу [52] у вакуумі
утворення боридів титану починається з 1240 °С. Найбільш термодинамічно
стійким є диборид титану TiВ2, тому з ростом температури до 1800 °С у
результаті реакційного спікання системи B4C–TiН2 по границям зерен
відбувається in situ утворення дисперсних фаз – включень дибориду
(карбобориду) титану та утворення твердого розчину на основі карбіду бору
B4С–Ti (завдяки тому, що титан, розташований на границях зерен карбіду бору
частково розчиняється у В4С), яке схематично можна записати як:
B4С–Ti → B4C–Ті + TiВ2–С
За даними МРСА в карбіді бору вміст титану досягає 0,4% (за масою). У
деяких ділянках у цьому ж твердому розчині присутній також кисень: B4С–Ti–О
(див. спектр 4 у табл. 5.2). На нашу думку, при охолодженні твердий розчин
B4С–Ti розпадається, цей процес можна схематично описати реакцією:
B4С–Ti → B13C2 + TiС
Утворюється карбід бору з підвищеним вмістом бору і нанодисперсна фаза
карбіду титану. Діагностичною ознакою утворення B13C2 є присутність всередині
зерен пористості (див. виноски на рис. 5.8). Наявність саме таких зерен
обумовлює

підвищення

міцності

крихкої

кераміки

за

рахунок

деякої

податливості деформації. Ділянки з виділеною дрібнодисперсною фазою,
збагаченою вуглецем і титаном, за нашим припущенням, є карбідом
(оксикарбідом) титану (див. рис. 5.9, виноски на рис. 5.10; рис. 5.11 і у табл. 5.2
спектр № 4 з підвищеним вмістом титану і вуглецю). В результаті цього
відбувається дисперсійне зміцнення зерен матричної фази карбіду бору.
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30 мкм а
30 мкмб
Рисунок 5.9 – – Зображення шліфа гарячепресованого матеріалу В4С–15%ТiВ2,
одержаного з В4С–15%ТiН2 у вторинних електронах (а) та в характеристичному
випромінюванні (б): бору (зелений), титану (червоний) та вуглецю (синій).
Стрілками показані зони дисперсійного зміцнення зерен карбіду бору дрібними
включеннями карбіду титану (а), а овалами – ці ж ділянки збагачені вуглецем (б)

Спектр 4

10 мкм
Рисунок 5.10 – Зображення шліфа гарячепресованого матеріалу В4С–15%ТiВ2,
одержаного з суміші В4С–15%ТiН2. Стрілками показані зони дисперсійного
зміцнення зерен карбіду бору нанодисперсними включеннями карбіду титану
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Рисунок 5.11 – Зображення шліфа гарячепресованого матеріалу В4С–15%ТiВ2,
одержаного з В4С–15%ТiН2, у вторинних електронах (та ж ділянка на рис. 5.10)
Таблиця 5.2 – Результати МРСА ГП композиту В4С–15%ТіВ2, одержаного з
В4С–15%ТiН2. Розташування спектрів показано на рис. 5.11
№
Характеристика фази
спектру
1
міжзернова тв. р–н ТіВ2–С

Вміст елементів, % (за масою)
В
С
О
Ti
22,8
9,1
–
68,1

2

міжзернова тв. р–н ТіВ2–С–О

23,4

11,9

8,0

56,7

3

міжзернова тв. р–н ТіВ2–С

34,5

8,7

–

56,8

4

основна (матрична) В4С–О–Ті

64,0

33,2

2,4

0,4

5

основна (матрична) В4С–Ті

71,3

28,4

–

0,3

6

основна (матрична) В4С–Ті

68,0

31,7

–

0,3

7

сумарно по поверхні композиту

62,6

25,0

2,7

9,7

Утворені in situ дисперсні фази в міжзернових границях неоднорідні і, як
правило, складаються з декількох включень дибориду титану (тв. р–ну TiB2–C)
(див. рис. 5.12). Окрім збагачених бором і титаном ділянок дибориду титану
зафіксовано присутність карбіду титану (тв. р–ну TiC–B).
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г – титан

д –вуглець
2 мкм

а

е – бор

2 мкм

б
в

Рисунок 5.12 –Мікроструктура поверхні шліфа композиту В4С–15% TiB2 (а),
одержаного реакційним гарячим пресуванням системи В4С–15% TiН2;
лінія сканування у цій же мікроструктурі (б) і спектри розподілу елементів (в):
титан – синій (г), вуглець – зелений (д), бор – червоний (е). Біла стрілка вказує
на внутрішньозернову пористість у В4С, поряд з нею знаходяться світлі
включення нанодисперсного карбіду (карбобориду) титану
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Як видно зі зламу матеріалу (рис. 5.8), руйнування крихке і має змішаний
характер (транскристалітний і інтеркристалітний), тобто відбувається як по тілу
зерен, так і по міжзерновим границям. Присутність фази TiB2 у вигляді
ізометричних

включень

високомодульної

фази

сприяє

підвищенню

тріщиностійкості, створюючи перепону фронту поширення тріщини (дисперсне
зміцнення). Утворення нанодисперсної фази ТіС в зернах карбіду бору
спричинює дисперсійне зміцнення і додатково підвищує тріщиностійкість
композиту. Крім того, залишкові стискаючі мікронапруження на міжфазних
границях, обумовлені різницею у КТР основної (В4С) та другої фази (TiB2),
утруднюють поширення магістральної тріщини, що також приводить до
підвищення тріщиностійкості.
Властивості матеріалів на основі карбіду бору є структурно–чутливими і
залежать від пористості, форми і розміру зерен, виду, вмісту і розподілу по
об'єму домішок та пор. Ці властивості безпосередньо пов'язані з властивостями
вихідної сировини й технологією одержання виробів.
В

табл. 5.3

представлені

фізико–механічні

властивості

отриманих

матеріалів з вихідної композиції на основі карбіду бору і гідриду титану.
Таблиця 5.3 – Фізико–механічні властивості матеріалів, отриманих
реакційним гарячим пресуванням системи В4С–TiН2 [329], [330]
Склад матеріалу,
Твердість за Твердість за
KIс,
%, (за масою)
Віккерсом
Кнупом
МПа·м1/2
одержаного з
HV, ГПа
HKN, ГПа
В4С–ТіН2
В4С
–
3,8
24,9  0,6

Границя
КТР,
міцності під
α,
час згинання,
×10-6/К
Rbm, МПа
2,7
502 ± 37

В4С–5% TiВ2

23,3

22,5  0,5

4,4

4,0

455 ± 84

В4С–10% TiВ2

19,5

22,2  0,4

5,3

4,9

449 ± 98

В4С–15% TiВ2

17,8

20,8  0,5

6,0

5,2

498 ± 94
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На рис. 5.13 представлені залежності твердості матеріалів на основі
карбіду бору і титану від вмісту модифікатора. Досліджена твердість за
Віккерсом (HV) при навантаженні 15 Н і твердість за Кнупом (HKN) при
навантаженні 5 Н на полірованих гарячепресованих зразках. При підвищенні
вмісту модифікатору TiН2 з 5% до 15% твердість за Віккерсом монотонно
знижується з 23,3 ГПа до 17,8 ГПа, а твердість за Кнупом з 24,9 ГПа до 20,8 ГПа.
Найвищу твердість має полікристалічний матеріал B4C (без домішок).
Плавне зниження твердості композитів може бути пов'язане з одночасною дією
двох факторів: появою в мікроструктурі невеликої залишкової пористості при
спіканні внаслідок протікання реакції між високоактивним титаном і вільним
вуглецем, що присутній як технологічна домішка в структурі матеріалу, і
додатково з'являється на поверхні зерен при реакційному спіканні під тиском.

Рисунок 5.13 –Залежність твердості за Віккерсом НV (1) та твердості за
Кнупом НKN (2) В4С–матеріалів від кількості модифікуючої добавки TiВ2
У

результаті

цієї

взаємодії

утворюється

фаза

спочатку

карбіду

(карбобориду) титану, а потім дибориду титану, що розташовується в
міжзернових границях карбіду бору. Другим важливим фактором є те, що із
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збільшенням вмісту титану у композиті може зростати кількість та товщина
прошарків вільного вуглецю у міжзернових границях.
На відміну від отриманих нами даних, автори [322] відзначали підвищення
мікротвердості полікристалічного карбіду бору з 27 ГПа до 34 ГПа при
збільшенні вмісту дибориду титану до 20%. Спостерігалося також підвищення
мікротвердості з 49 ГПа до 70 ГПа при введенні в В4С до 7% титану [328].
Імовірно, ця різниця пов'язана з тим, що отримані нами композити містять карбід
бору з підвищеним вмістом вуглецю і, відповідно, меншою твердістю [50].
На рис. 5.14 представлені результати досліджень залежності границі
міцності під час згинання від кількості модифікуючої добавки TiВ2 в матеріалах
В4С–ТіВ2, одержаних в результаті реакційного гарячого пресування системи
В4С–ТіН2.

Рисунок 5.14 – Залежність границі міцності під час згинання Rbm (1) та
тріщиностійкості KIc (2) матеріалів на основі карбіду бору від кількості
модифікуючої добавки TiВ2 (ГП системи В4С–ТіН2)
Міцність матеріалів змінюєтьсяn мало – на 20%. Слід зазначити, що розкид
значень міцності збільшується зі зростанням вмісту дибориду титану: від
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480 МПа–554 МПа до 428 МПа–615 МПа. Ці величини добре узгоджуються з
міцністю дрібнозернистих матеріалів на основі карбіду бору, що містять 2% Al–
5% Al2O3 і на 30% перевищують міцність матеріалів із звичайним розміром зерен
3 мкм–5 мкм [155]. За даними роботи [322] міцність ГП кераміки В4С–TiВ2–TiО2
збільшувалася з 200 МПа до 550 МПа при збільшенні вмісту TiВ2 до 20%.
Розкид значень міцності, що спостерігається нами, пов'язаний з
фазоутворенням, що, ймовірно, супроводжується виділенням деякої кількості
монооксиду вуглецю. Аналогічне явище відзначене авторами [155]. Зі своєї
сторони деградацію міцності при збільшенні вмісту TiС понад 20% автори [50]
пов'язують з утворенням на поверхні зерен карбіду бору прошарку вуглецю.
Залежність тріщиностійкості від складу композиту на основі карбіду бору
наведена на рис. 5.14. В’язкість руйнування полікристалічного карбіду бору
3,8 МПа·м1/2 добре узгоджується з літературними даними 2,7 МПа·м1/2–
3,7 МПа·м1/2

[51], [58], [322]. Підвищення KIс на ~ 60% (з 3,8 МПа·м1/2 до

6,0 МПа·м1/2) при збільшенні вмісту модифікатору ТіН2 до 15% можна пояснити
появою в структурі міжзернової фази дибориду титану (внаслідок дисперсного
зміцнення). Показано [331], що наявність у мікроструктурі частинок дибориду
титану створює перешкоду поширенню тріщини, ефективно перешкоджаючи її
поширенню. Цей ефект яскраво виражений у матеріалах на основі речовин з
анізотропією коефіцієнта термічного розширення, у тому числі і у карбіді бору.
Відомо також, що анізотропія КТР є причиною утворення тріщин у великих
здвійникованих зернах карбіду бору в монофазних матеріалах з неоднорідною
зерновою структурою [155]. На додачу до цього, залишкові стискаючі
мікронапруження на міжфазних границях, обумовлені різницею в КТР основної
(В4С) і гетеромодульної другої фази (TiВ2), ускладнюють розповсюдження
магістральної тріщини.
Додатковими факторами зміцнення в гарячепресованих матеріалах на
основі карбіду бору можуть служити двійники, що утворюються по площинах
(101) і (105), і міжзернова та внутрішньозернова округла пористість, як елемент
мікроструктури, що зумовлює підвищення релаксаційних властивостей. В
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отриманих нами композитах поверхню пор варто розглядати як місця
гальмування тріщин, які можуть утворитися в таких крупних зернах.
Використання виробів з карбіду бору часто пов’язане з одночасним
розміщенням їх всередині металічних обойм, стискаючих керамічну вставку. Для
таких випадків потрібно підвищити коефіцієнт термічного розширення карбіду
бору. На рис.5.15 представлена залежність коефіцієнта термічного розширення
(КТР) композиту від вмісту дибориду титану.
Коефіцієнт термічного розширення карбіду бору співставний зі значенням
2,6·10-6/К, відомим з літератури [328]. КТР дибориду титану вищий і складає
8,1·10-6/К, тому варто очікувати збільшення коефіцієнта термічного розширення
композиту із зростанням вмісту диборидної фази. Дослідження показали, що зі
збільшенням концентрації модифікуючої добавки TiВ2 КТР збільшується на 90%
(з 2,7·10-6/К до 5,2·10-6/К).

Рисунок 5.15 – Залежність коефіцієнта термічного розширення ( матеріалів на
основі карбіду бору від кількості модифікуючої добавки TiВ2
Дослідження структури та фазового складу В4С–матеріалів з in situ
утвореними диборидами TiВ2–VB2 [332]. Вихідна система В4С–TiН2–VС.
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На нашу думку, дибориди перехідних металів, що утворюються в процесі
спікання, мають значний потенціал для поліпшення міцності матеріалів на основі
карбіду бору. Для перевірки цієї гіпотези ми вивчили вплив добавок титану (у
вигляді TiH2) і / або ванадію (у вигляді VC) в на склад, особливості структури та
рівень фізико–механічних властивостей CMC–композитів, виготовлених з
дрібного,

досить

чистого

порошоку

карбіду

бору

виробництва

ДЗХР

(див. табл. 2.6).
Після гарячого пресування отримано дрібнозернистий полікристалічний
карбід бору з незначною пористістю 1%. Середній розмір зерна знаходиться у
діапазоні 0,3 мкм–0,5 мкм. Зміну складу композитів в процесі реакційного
гарячого пресування показано в табл. 5.4, результати РФА – на рис. 5.16, а
мікроструктуру отриманого композиту – на рис. 5.17.
Карбід бору має підвищений вміст вуглецю та з невисокий вміст кисню –
до 0,7%. Присутність сполуки В4С з підвищеним вмістом вуглецю підтверджено
рентгенографічно, оскільки у гарячепресованому композиті карбід бору має
знижений період гратки: а = b = 0,5604 нм, с = 1,2090 нм (для порівняння:
табличні значення а = b = 0,5620 нм та с = 1,2099 нм, див. також рис. 5.16 і
табл. 5.5).
Таблиця 5.4 – Склад вихідних сумішей і фазовий склад композитів В4С–
МеВ2, отриманих реакційним гарячим пресуванням (2200 °С, 30 МПа, 30 хв)
Вихідна суміш,
% (за масою)

Вміст фаз в гарячепресованому композиті, % (за
масою) – оцінка за даними рентгенівського аналізу
99% B4C–1% Cвільн,

В4С
В4С–15% ТiН2

80% B4C–16% TiB2–4% Cвільн,

В4С–15% VC

82,5% B4C–9% VB2 (I)–5,5% VB2 (II)–3% Cвільн

B4C–7,5% TiH2–7,5% VC

83% B4C–13% (Ti,V)B2–4% Свільн

За

результатами

МРСА

розрахункова

формула

сполуки

карбіду

(оксикарбіду) бору може бути записана, як В3,87СО0,03. Це добре співвідноситься з
результатами хімічного аналізу (табл. 2.6). Причому, всередині зерна В4С вміст
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кисню не перевищує 0,2%, а поверхня зерен збагачена ним до 1%–2%. Ймовірно,
поверхня частинок вкрита шаром В2О3.
Усі інші отримані нами матеріали відносяться до класу так званих CMC–
композитів (ceramic matrix composites). Щільний композит (П = 0 %), одержаний
з суміші В4С–15% TiH2 реакційним гарячим пресуванням, складається з зерен
карбіду бору, на границях якого присутній оксикарбоборид титану та деяка
кількість вільного вуглецю (табл. 5.4, 5.5, рис. 5.16, 2; 5.17, 1). Це сполука
дибориду титану, в якому частина бору ізоморфно заміщена вуглецем і киснем
(табл. 5.6). Присутність карбіду титану в отриманих за Т = 2200 °С матеріалах
рентгенографічно не виявлено. Вміст бору в сполуці В4С підвищується, про що
свідчить зростання періодів гратки до: а = 0,5610 нм (Δа = 0,006 нм), с = 1,212 нм
(Δс = 0,003 нм) (табл. 5.5).
Відомо, що перехідні метали IV–VI груп Періодичної системи елементів
реагують з карбідом бору і утворюють карбіди металів різного складу [52]. На
основі

термодинамічних

розрахунків

було

показано,

що

відбувається

твердофазна реакція між Ті і В4С з утворенням переважно ТіС і ТіВ2, але ця
реакція дуже повільна [334]. Утворення субстехіометричного ТіСх і поява
збагаченого бором В13С2 за температури 700 °С передує утворенню боридів
титану [335], [336]. Реакцію можна записати як:
B4C + Ti → TiСх + В13С2
Це відбувається завдяки тому, що дифузійна рухливість атомів вуглецю у
Ті є набагато вищою, ніж атомів бору [337].
Незважаючи на сильні ковалентні зв’язки між атомами в ромбоедричній
гратці карбіду бору, вуглець дифундує з нього швидше, ніж бор, що приводить
до утворення кільцевої структури в зернах В4С, де в центрі знаходиться
збагачений бором карбід В13С2 [336].
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Рисунок 5.16 – Типові дифрактограми композитів (порошки виробництва ДЗХР),
отримані ГП за Т = 2200 °С, тиску 30 МПа протягом 30 хв з сумішей:
1 – В4С; 2 – В4С–15% TiH2; 3 – В4С–7,5% VС–7,5% TiН2; 4 – В4С–15% VС
За Т = 800 °С утворюються ТіВ і Ті3В4:
B4C + TiСх → TiB + Ti3B4 + ТіCх+
І тільки пізніше з’являється найбільш стабільний диборид титану ТіВ2 і
виділяється вільний вуглець С [20]:
B4C + TiB + Ti3B4 + TiСх+ → TiB2 + Cвільн
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Відомо, що в мікроструктурі композиту В4С–TiВ2, отриманого реакційним
спіканням суміші В4С–TiС, на міжзернових границях зафіксовано осад
прошарків вуглецю по площинах (002) [50].
Таблиця 5.5 – Параметри гратки фаз в гарячепресованих СМС–композитах
В4С–МеВ2 в порівнянні з літературними даними
Склад композиту

Параметри гратки Параметри гратки
В4С, нм
МеВ2, нм
а=b
с
а=b
с

с/а

Фаза

2,16

В4С

–

2,15

В4С

–

–

2,16

В4С

0,3040

0,3250

1,07

TiB2

–

–

2,16

В4С

0,3018

0,3210

1,06 VB2 (I)

0,3018

0,3110

1,03 VB2 (II)

–

–

2,16

0,2997

0,3068

1,02 (Тi,V)B2

В4С (вих. порошок)

0,5604

1,209

–

В4С монофазний

0,5604

1,207

–

В4С–15ТiВ2

0,5610

1,212

–
B4C–15VB2

0,5595

–
1,206

–

–

–
B4C–15(Ti,V)B2

0,5596
–

–
1,206
–

–

В4С

B4C [29]

0,5600

1,208

–

–

2,16

В4С

В13С2 [18]

0,5617

1,209

–

–

2,15

В13С2

TiB2 [25]

–

–

0,3038

0,3220

1,06

TiB2

TiB2 [27]

–

–

0,3024

0,3220

1,07

TiB2

VB2 [30]

–

–

0,2993

0,3028

1,01

VB2

VB2 розр. DFT [31]

–

–

0,2998

0,3057

1,02

VB2

VB2 [27]

–

–

0,3006

0,3056

1,02

VB2

За результатами МРСА отриманого нами композиту В4С–15% TiB2 вміст
вуглецю у В4С дещо підвищується, а бору, відповідно, знижується до складу
В3,64СО0,04 (табл. 5.6).
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1

2

3

Рисунок 5.17 – Мікроструктура поверхні шліфів гарячепресованих композитів:
1 – В4С–15% TiВ2; 2 – B4C–15% VВ2; 3 – B4C–15% (Ti, V)В2.
Номери спектрів відповідають табл. 5.5.
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Таблиця 5.6 – Результати МРСА ГП композитів В4С–15%МеВ2

2

Вміст елементів, % (за
масою)
Характеристика фази
В
С
О
Ti
V
композит В4С–15%TiВ2 з суміші В4С–15%TiН2 (рис. 5.17, 1)
–
міжзернова тв. р–н ТіВ2–С–О
32,8 10,0 3,0 54,2

3

міжзернова тв. р–н ТіВ2–С–О

31,5

11,8

2,0

54,6

–

6

основна (матрична) тв. р–н В4С–О–Ті

71,7

26,5

1,4

0,4

–

7

основна (матрична) тв. р–н В4С–О–Ті

76,0

22,2

1,3

0,6

–

№
спек
тру

композит В4С–15%VВ2 з суміші В4С–15%VС (рис. 5.17, 2)
1

міжзернова тв. р–н VВ2–С–O–Ті(I)

25,8

2,4

5,0

0,9

66,0

2

міжзернова тв. р–н VВ2–С–O–Ті (I)

33,0

3,5

6,1

0,8

56,6

4

міжзернова тв. р–н VВ2–С–O–Ті (II)

41,4

6,1

5,2

1,0

46,4

5

міжзернова тв. р–н VВ2–С–O–Ті (II)

39,7

2,7

3,5

1,3

52,9

6

основна (матрич.) тв. р–н В4С–О–Ті–V

74,2

24,1

1,0

0,1

0,7

7

основна (матрич.) тв. р–н В4С–О–Ті–V

75,1

23,5

0,7

0,1

0,7

композит В4С–15%(Ti, V)В2 з суміші В4С–15%(TiН2–VС) (рис. 5.17, 3)
2

міжзернова тв. р–н (Ті, V)В2–С–O

27,9

3,9

9,2

17,0

42,1

3

міжзернова тв. р–н (Ті, V)В2–С–O

37,5

7,3

2,5

27,2

25,6

4

міжзернова тв. р–н (Ті, V)В2–С–O

41,5

8,6

5,8

9,7

34,4

5

основна (матрич.) тв. р–н В4С–О–Ті–V

73,4

24,2

2,1

0,2

0,1

6

основна (матрич.) тв. р–н В4С–О–Ті–V

68,6

25,9

5,2

0,3

0,2

На рентгенограмі (рис. 5.16, 2) присутня також слабка лінія вільного
вуглецю і його вміст вищий, ніж у монофазному В4С (табл. 5.4). Згідно даних
МРСА у В4С також є невелике розчинення титану – до 0,8%. Невисока взаємна
розчинність боридів титану та карбіду бору відома з літератури [52, 328] та
зменшується у ряду Ti, Zr, Hf. Підвищення дифузійної активності компонентів у
процесі взаємної розчинності сприяє ущільненню в областях границь розілу
контактуючих фаз. Вміст кисню у кераміці дещо підвищується. Так, у зернах В4С
він складає 1%–1,5%, а у фазі дибориду титану – до 3% (табл. 5.6).
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Добавка ТіН2 в процесі спікання перетворюється на фазу приблизного
складу ТіВ2,68С0,73О0,17, тобто є диборидом титану, в якому частина бору заміщена
вуглецем і киснем. Присутність карбіду титану в отриманих при Т = 2200 °С
матеріалах рентгенографічно не виявлено.
Суміш

В4С–15% VС

в

процесі

реакційного

гарячого

пресування

перетворюється на композит В4С–15% VB2 (П = 3%) (рис. 5.17, 2). При цьому
матрична фаза карбіду бору дещо збагачується вуглецем та киснем до В3,8СО0,03,
ванадій у ній розчиняється мало – до 0,7% (табл. 5.6).
Карбід бору внаслідок підвищеного вмісту вуглецю має знижений період
ґратки: а = b = 0,5595 нм (Δа = 0,009 нм), с = 1,206 нм (Δс = 0,003 нм). У
міжзерновій фазі in situ утворюється борид VB2 в результаті здійснення реакції:
VС + B4C → VB2 + C
Крім цього, у дибориді ванадію розчиняється до 5% кисню і до 4%
вуглецю, тому сполуку можна охарактеризувати як оксикарбоборид ванадію
різного

складу.

За

результатами

рентгенівського

фазового

аналізу

спостерігається розщеплення піків, (добре помітне на вуглах 2Θ = 44° або 62° на
рис. 5.15, 4), що свідчить про утворення двох фаз дибориду однакової структури,
які відрізняються періодами гратки і позначені нами як VВ2 (I) і VВ2 (II).
Умовно їх можна розділити на дибориди з великим вмістом ванадію (точки
1, 2 в табл. 5.5) і меншим вмістом ванадію (точки 4 і 5). Ці фази мають однакові
параметри гратки по осям а і b, але відрізняються по осі c (табл. 5.5). Сильна
розмитість ліній говорить про присутність невеликої кількості (до 1%)
проміжних фаз, ймовірно, твердого розчину двох диборидів.
У структурі також знаходиться до 3% вільного вуглецю, що підтверджують
результати рентгенівського фазового аналізу (табл. 5.4). МРСА визначив, що
вуглець присутній в основному на границях розділу, а кисень зосереджений
переважно в міжзерновій фазі дибориду ванадію титану (табл. 5.6). Утворення
прошарку вуглецю в міжзернових границях значно знижує показники міцності
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композитів. Для підвищення цих характеристик необхідно зв'язувати вільний
вуглець [52]. Очевидно, з цим процесом, поряд з присутньою залишковою
пористістю, пов'язане порівняно невелике зростання міцності (тільки на 20%) і
вдвічі підвищена тріщиностійкість.
Суміш

В4С–7,5% VС–7,5% TiН2

в

процесі

гарячого

пресування

перетворюється на щільний В4С–композит (П = 0 %). Матрична фаза карбіду
бору збагачується вуглецем та киснем до В3,22СО0,09, метали розчиняються в ній
мало – титан до 0,2%, а ванадий – до 0,17%. По границях зерен карбіду бору
розташований вторинний дуже дрібнодисперсний (розміром менше 1 мкм)
диборид (Ti, V)B2 (рис. 5.17, 3), утворений внаслідок реакції, схематично
описаної рівнянням (5.7):
B4C + VС + TiН2 + В2О3 → VB2 + TiB2 + C + H2↑ + СО↑.

(5.7)

VB2 і TiB2 – це бориди з гексагональною граткою подібного структурного
типу (AlB2, С32), близькими періодами гратки і співвідношенням періодів
с/а ~ 1. Так, для TiB2 а = 0,3024 нм, с = 0,3220 нм, а / с = 1,066; а для VB2
а = 0,3006 нм, с = 0,3056 нм, а / с = 1,017 [340]. Зрозуміло, що такі дибориди
утворюють необмежені тверді розчини. В нашому композиті зустрічаються
різноманітні співвідношення Ti / V. Наприклад, у точках 1 і 2 Ti / V = 30 / 70, у
точці 3 Ti / V = 50 / 50, у точці 4 Ti / V = 80 / 20 (табл. 5.6 та рис. 5.17, 3).
Внаслідок реакційного спікання в цій системі, на відміну від попереднього
складу, утворюється безперервний ряд твердих розчинів заміщення, що
підтверджується

результатами

рентгенівського

фазового

аналізу

–

спостерігаються чіткі піки дибориду титану, в якому повністю розчинився
диборид ванадію, зміщені вправо, що свідчить про зменшення періоду гратки
(рис. 5.16, 3, табл. 5.5).
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Рисунок 5.18 – Зображення шліфа матеріалу В4С–15VС у вторинних
електронах (а) та в характеристичному випромінюванні: бору (б, зелений),
ванадію (в, червоний), кисню (г, жовтий) та вуглецю (д, синій)
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Причому утворення твердого розчину супроводжується не тільки зміною
періоду гратки, а й уширенням дифракційних піків (рис. 5.15). В (Ti,V)В2 також
розчиняється до 7,3% вуглецю і 6,7% кисню (табл. 5.5). Як було показано в
роботі [170], включення, утворені in situ, мають когерентні зв'язки з матрицею
карбіду бору, і, отже, додатково підвищують міцність і тріщиностійкість. Саме ці
матеріали мають оптимальне

поєднання: підвищеної на 60% міцності

Rbm = 560 МПа і на 76% тріщиностійкості KIc = 4,4 МПа·м1/2 при найменшому
зниженні твердості HKN до 20,4 ГПа (на 17%), що забезпечується утворенням
вторинного дрібнодисперсного легованого дибориду (Ti,V)B2. Такі матеріали
найбільш перспективні для використання в умовах жорсткого абразивного зносу.
Система В4С–ТіВ2–TiН2.
Суміш В4С–15ТіВ2 в процесі гарячого пресування склад не змінює, але цей
матеріал вміщує до 6% пор. Мікроструктура композиту показана на рис. 5.19, а,
відповідні дані МРСА у табл. 5.6. Сполука ТіВ2 має гексагональну гратку
структурного типу AlB2 зі співвідношенням періодів с / а = 1,066 (рис. 5.20).
Дибориду титану TiB2 порівняно з іншими диборидами перехідних металів IV–
VI груп притаманна найбільша жорсткість гратки, про що свідчить його висока
твердість і температура плавлення.
Матрична фаза карбіду бору збагачується вуглецем до В3,47С, титан у ній
розчиняється мало – до 0,8%. Дисперсна міжзернова фаза ТіВ2 розміром до
2 мкм–4 мкм

розподілена

по

структурі

композиту

рівномірно,

зрідка

зустрічаються невеликі скупчення до 7 мкм–10 мкм (див. рис 5.19, а). Крім
цього, у дибориді титану розчиняється до 5% вуглецю, тому сполуку можна
охарактеризувати як карбоборид титану TiB2,56С0,43.
Склад після гарячого пресування суміші В4С–7,5ТіВ2–7,5TiН2 подібний до
композиту В4С–15ТіВ2 (П = 0%) тому, що в процесі реакційного гарячого
пресування з гідриду титану утворюється вторинна фаза дибориду титану згідно
вище

описаних

реакцій.

Утворюється

твердий

розчин

заміщення

новоутвореним вторинним ТіВ2 та присутнім у суміші первинним ТіВ2.

між
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б

Рисунок 5.19 – Мікроструктура поверхні шліфів ГП: В4С–15%TiВ2 (а); B4C–
15%(ТіВ2–ТіВ2–вторинний) (б). № спектру відпов. табл. 5.5.
Таблиця 5.7 – Результати МРСА гарячепресованих композитів В4С–15МеВ2
№
спек
тру

Вміст елементів, % (за
масою)
Характеристика фази
В
С
О
Ti
композит В4С–15TiВ2 (рис. 5.19, а)

1

міжзернова тв. р–н ТіВ2–С–О

61,9

10,6

2,4

25,1

3

міжзернова тв. р–н ТіВ2–С–О

63,4

9,6

2,0

25,0

5

основна (матрична) тв. р–н В4С–О–Ті

78,7

20,0

1,2

0,1

6

основна (матрична) тв. р–н В4С–О

76,6

22,8

0,5

–

композит В4С–15(TiВ2–TiВ2–вторинний) (рис. 5.19, б)
1

основна (матрична) тв. р–н В4С–О–Ті

76,7

22,8

0,4

0,1

2

основна (матрична) тв. р–н В4С–О–Ті

78,3

20,8

0,3

0,6

4

міжзернова тв. р–н ТіВ2–С–О –ТіВ2–вторинний

61,7

9,4

3,0

25,9

5

міжзернова тв. р–н ТіВ2–С–О –ТіВ2–вторинний

60,3

11,4

3,1

25,2
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Рисунок 5.20 – Типові дифрактограми композитів, отриманих гарячим
пресуванням з порошків виробництва ДЗХР при Т = 2200 °С і тиску 30 МПа:
1 – В4С; 2 – В4С–15TiH2; 3 – В4С–7,5ТіВ2–7,5TiН2; 4 – В4С–15ТіВ2
Такий процес забезпечує більш досконалу міжфазну границю В4С–ТіВ2 в
тому числі за рахунок відновлювального середовища утвореного водню, що
приводить до зменшення присутності домішок кисню та вуглецю. Це явище
може позитивно впливати на підвищення механічних властивостей композиту.
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Матрична фаза карбіду бору збагачується вуглецем до В3,52С, титан
розчиняється мало – до 0,5% (див. табл. 5.7).
На рис. 5.21 представлена залежність границі міцності під час згинання Rbm,
а на рис. 5.22 – тріщиностійкості KIс від складу матеріалів на основі карбіду бору.
ТіВ2 кристалізується у гексагональній сингонії (структурний тип AlB2, С32).
Параметри гратки утвореного in situ TiB2: а=b=0,3040 нм, с=0,3250 нм (табличні
значення: а = b = 0,3038 нм, с = 0,3220 нм) [338]. Присутність фази ТіВ2 у вигляді
міжзернових включень утруднює (інгібує) ріст зерна В4С та сприяє підвищенню
тріщиностійкості, створюючи перепону фронту поширення тріщини. Крім того,
залишкові стискуючі мікронапруження на міжфазних границях, обумовлені
різницею у КТР основної фази В4С (КТР = 2,6·10-6/К) та новоутвореної фази ТіВ2
(КТР = 8,1·10-6/К), утруднюють поширення магістральної тріщини, що також
підвищує тріщиностійкість.
Ймовірно, саме з цим пов'язаний найвищий ріст границі міцності під час
згинання Rbm на 67% до 583 МПа (рис. 5.21) і підвищення тріщиностійкості KIс
на 64% до 4,1 МПа·м1/2 (рис. 5.22). Міцність отриманих матеріалів перевищує
міцність композитів В4С–TiВ2 на 16% [167]. Відомо, що збільшення розміру
включень TiВ2 з 0,5 мкм до 2,5 мкм впливає на підвищення тріщиностійкості KIс
з 2,8 МПа·м1/2 до 3,5 МПа·м1/2 [339]. У нашому матеріалі включення дибориду
титану крупніші: 5 мкм–10 мкм (див. мікроструктуру а на рис. 5.19), тому і KIс
зростає

до

6,0 МПа·м1/2

4,1 МПа·м1/2.
отриманих

Однак,
нами

ця

величина

аналогічних

за

нижче

тріщиностійкості

складом,

але

більш

крупнозернистих матеріалів [152].
В матеріалах, одержаних з систем В4С–TiH2, В4С–TiB2, В4С–TiB2–TiH2
границя

міцності

під

час

згинання

збільшується

з

характерної

для

полікристалічного карбіду бору величини 368 МПа, при внесенні 5% добавок
TiH2, TiB2 до 520 МПа, а при збільшенні їх вмісту до 15% – до (560–580) МПа.
В матеріалах, одержаних з систем В4С–VC границя міцності під час
згинання збільшується до 460 МПа при 5% VC, але при збільшенні вмісту
добавки до 15% зменшується до 419 МПа. В матеріалах системи В4С–VC–TiH2
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границя міцності під час згинання збільшується до 560 МПа при 15% добавки
VC–TiH2 (у співвідношенні VC:TiH2 = 1:1).

Рисунок 5.21 – Залежність границі міцності під час згинання Rbm від складу В4С–
матеріалів, виготовлених з сумішей: 1 – (●) В4С–TiH2; 2 – (▲) В4С–TiB2–TiH2;
3 – (■) B4C–VC–TiH2; 4 –(▽) B4C–TiB2; 5 – (○) В4С–VC
Для всіх систем спостерігається зростання тріщиностійкості карбіду бору
при введенні добавок TiH2, TiB2, VC (рис. 5.21). В матеріалах систем В4С–TiB2
тріщиностійкість збільшується з 3,2 МПа·м1/2 до 5,2 МПа·м1/2 при концентрації
добавки TiB2 5%. При збільшенні її вмісту до 15% тріщиностійкість зменшується
до 4,1 МПа·м1/2. В матеріалах систем В4С–TiH2, В4С–TiB2–TiH2 тріщиностійкість
збільшується до (5,2-5,4) МПа·м1/2 при концентрації добавок 10%. При збільшенні
вмісту добавок до 15% тріщиностійкість матеріалів знижується до 3,8 МПа·м1/2–
4,0 МПа·м1/2.
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Рисунок 5.22 – Залежність тріщиностійкості K1c від складу матеріалів
на основі карбіду бору: 1 – (●) В4С–TiH2; 2 – (▲) В4С–TiB2–TiH2;
3 – (■) B4C–VC–TiH2; 4 – () B4C–TiB2; 5 – (○) В4С–VC
В

матеріалах

системи

В4С–VC

спостерігається

суттєве

зростання

тріщиностійкості (з 3,2 МПа·м1/2до 4,8 МПа·м1/2) тільки при вмісті добавки 15%. В
матеріалах

системи

В4С–VC–TiH2

(співвідношення

VC : TiH2 = 1 : 1)

тріщиностійкість збільшується при вмісті добавки 15% до 4,3 МПа·м1/2.
На рис. 5.23 представлені залежністі границі міцності під час згинання Rbm,
твердості за Кнупом НKN та тріщиностійкості KIc В4С–матеріалів з 15% добавок,
а на рис. 5.24 – з 10% добавок різного виду. При підвищенні вмісту в карбіді
бору добавок TiH2, TiB2, VC твердість матеріалів за Кнупом (НKN) знижується з
24,6 ГПа (для полікристалічного карбіду бору) до 19,9 ГПа при добавці
15% TiH2, до 20,4 ГПа при добавці 15% VC, до 20,4 ГПа при добавці 15% (VC,
TiH2) (у співвідношенні VC : TiH2 = 1 : 1), до 19,3 ГПа при добавці 15% TiB2.
Аналіз результатів досліджень показує, що найбільш ефективно покращує
механічні властивості гарячепресованого карбіду бору добавка гідриду титану.
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Рисунок 5.23 – Залежність границі міцності під час згинання Rbm (стовпець
по центру), твердості по Кнупу HKN (праворуч) і тріщиностійкості К1с (зліва)
матеріалів на основі карбіду бору від виду 15% модифікуючої добавки (VC, VC–
TiH2, TiH2). Співвідношення VC : TiH2 = 1: 1

Рисунок 5.24 – Залежність границі міцності під час згинання Rbm (стовпець
по центру), твердості по Кнупу HKN (праворуч) і тріщиностійкості К1с (зліва)
матеріалів на основі карбіду бору від виду 10% модифікуючої добавки (TiВ2,
TiВ2–TiH2, TiH2). Співвідношення TiВ2 : TiH2 = 1: 1
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5.3 Дослідження зношування гарячепресованих матеріалів на основі
карбіду бору

У

суднобудуванні,

промисловості

для

будівництві,
обробки

машинобудівній

поверхонь

та

широко

електронній
застосовується

абразивоструминна обробка поверхонь з метою видалення іржі, старих
покриттів, забруднень. Метод сухої абразивоструминної очистки є найбільш
універсальним і підходить до очищення практично всіх типів виробів і
конструкцій. Ця процедура проводиться перед фарбуванням або нанесенням
вогнезахисних і антикорозійних сполук. Перспективне застосування карбіду
бору в якості зносостійкого матеріалу, зокрема для піскоструминних сопел [55],
[56], [173], [175], [210], [324]. Так, фірми Stark і ESK, а також фірми інших країн
виробляють дюзи з карбіду бору для піскоструминних апаратів. Особливо
ефективне використання абразивоструминних сопел з карбіду бору для роботи з
матеріалами, що мають високу абразивну здатність (оксид алюмінію, карбід
кремнію) і з металевим дробом. Такі сопла мають найбільший строк служби,
стійкі

для

агресивних

типів

абразиву

і

перевершують

по

стійкості

карбідовольфрамові сопла в 10 разів, а карбідокремнієві – в 3 рази. Недоліком є
їх висока вартість. Розробка аналогічних виробів в Україні дуже актуальна,
зокрема в зв'язку з переходом ряду підприємств суднобудівного комплексу до
виробництва та ремонту танкерів, де активно використовується дробоструминна
очистка, а з іншого боку – з наростаючим дефіцитом вольфраму і
подорожчанням твердого сплаву.
В останні роки в промислово розвинених країнах знаходить все більш
широке застосування гідроабразивна різка. Лідерами в даному напрямку є фірми
"Woma" і "Flow Systems". Знос в даному випадку відбувається під спільною дією
води та абразивів. Відомий досвід використання для даних цілей сопел з карбіду
бору, що дає кращі результати у порівнянні з іншими матеріалами. В Україні на
підприємствах починається використання гідроабразивого різання. Тому задача
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розробки матеріалів на основі карбіду бору для сопел гідроабразивого різання
теж є надзвичайно актуальною.
Для широкого використання керамічних матеріалів вивчення зношування
як однієї з найважливіших експлуатаційних характеристик представляє значний
інтерес. Стійкість матеріалів на основі карбіду бору при роботі в умовах
інтенсивного аероабразивного (газоабразивного) і гідроабразивного зношування
вивчена

недостатньо.

Вирішення

цієї

проблеми

вимагає

накопичення

експериментальних даних про зношування цих матеріалів для підвищення
надійності та довговічності деталей обладнання.

5.3.1 Закономірності аероабразивного зношування матеріалів системи B4C–
TiB2 [341]

Досліджено газоабразивне зношування матеріалів, одержаних ГП з
вихідної системи В4С–TiH2, при зміні кута атаки з використанням абразиву з
розміром зерен ~ 100 мкм (№ 2). Використано карбід бору виробництва ЗАК.
На рис. 5.25 представлена залежність відносної зносостійкості ε від кута
атаки α абразивних частинок для B4C–матеріалів та реакційноспеченого SiC.
Встановлено, що зносостійкість всіх досліджених матеріалів системи B4C–
TiB2 і реакційноспеченого SiC підвищується зі зменшенням кута атаки
абразивних частинок, досягаючи максимуму за найменшого кута атаки 15°.
При цьому зносостійкість матеріалів в 15–20 разів вища, ніж за кута атаки
90°. Зносостійкість усіх досліджених матеріалів у 2–3 рази перевищує
зносостійкість реакційноспеченого SiC для всіх кутів атаки абразивних частинок.
Причому

зносостійкість

найкращого

матеріалу

B4C–5% TiB2

перевищує

зносостійкість реакційноспеченого SiC у 3,4–10,3 разів. Матеріали систем B4C–
(5÷10)% TiВ2 є найстійкішими проти аероабразивного зношування і переважають
у 1,2–1,8 разів по зносостійкості «чистий» полікристалічний B4C. Навпаки,
матеріал системи B4C–15% TiВ2, є найменш зносостійкій і присутність в його
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складі 15% дибориду титану призводить вже до зменшення зносостійкості за всіх
кутів атаки абразивних частинок.

Рисунок 5.25 – Залежність відносної зносостійкості ε при різніх кутах атаки α
абразивних частинок для керамічних матеріалів, % (за масою): B4C (1), B4C–
5% TiB2 (2), B4C–10% TiB2 (3), B4C–15% TiB2 (4), реакційноспечений SiC (5).
Зношування матеріалів на основі B4C в потоці абразивних частинок має
вибірковий характер і пояснюється особливостями структури цього матеріалу. За
малих кутів атаки абразивних частинок (15°–30°) для всіх матеріалів системи
B4C–TiB2 переважаючим механізмом руйнування є стирання. За великих кутів
атаки (90°) спочатку відбувається вибивання міжзернової фази дибориду титану,
а потім спостерігається крихке руйнування у вигляді вилучення зерен карбіду
бору абразивними частинками.
Як і інші крихкі матеріали, отримана кераміка має антибатний характер
залежності між твердістю і в'язкістю руйнування (рис. 5.26). Найтвердішим є
полікристалічний В4С, проте йому притаманна і висока крихкість – його
тріщиностійкість за літературними даними не перевищує 2,5 МПа·м1/2 [149, 342].
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Тобто при виборі працездатного матеріалу системи В4С–TiВ2 слід враховувати
деякі оптимальні значення обох показників.

Рисунок 5.26 – Антибатний характер залежності твердості по Кнупу HKN (1)
і тріщиностійкості KIc (2) від вмісту TiВ2 в ГП матеріалах В4С–TiВ2.
Встановлено, що утворення 5%–10% дибориду титану в B4C–композиті
забезпечує високу стійкість

до аероабразивного

зношування

внаслідок

підвищення в'язкості руйнування KIc на 15%–40% (до 4,4 МПа·м1/2–5,3 МПа·м1/2)
при збереженні високої твердості HKN 22,2 ГПа–22,5 ГПа. Зносостійкість
полікристалічного B4C нижча через високу крихкість матеріалу. Найменш стійка
до газоабразивного зношування кераміка B4C–15% TiB2, ймовірно, внаслідок
зниження

твердості,

викликаної

присутністю

в

міжзернових

границях

підвищеної кількості вільного вуглецю. Вигляд гарячепресованих сопел з карбіду
бору показано на рис. 5.27.
Нами проведені дослідження аероабразивного зносу гарячепресованих
матеріалів, отриманих з B4C (виробництва ДЗХР), у системах B4C–TiH2, B4C–
TiB2, В4С–VC, В4С–TiB2–TiH2, B4C–VC–TiH2 при куті атаки абразивних частинок
15º з швидкістю частинок 76 м/с. На рис. 5.28 представлена залежність
зносостійкості ε ГП В4С–матеріалів від вмісту активуючої реакційної добавки.
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Аналіз отриманих результатів показує, що при збільшенні вмісту добавок TiH2,
TiB2 до 5%÷10% зносостійкість матеріалу підвищується. Максимальне зростання
зносостійкості у порівнянні з полікристалічним карбідом бору – до 2,1–2,3 разів.
При подальшому зростанні вмісту добавок до 15% TiH2 або TiB2 зносостійкість
матеріалу знижується.

Рисунок 5.27 – Сопла, мікросопла та футеровочні плити з ГП В4С–композитів

Рисунок 5.28 – Залежність зносостійкості ε від складу матеріалів
на основі карбіду бору: 1 – (●) В4С–TiH2; 2 – (▲) В4С–TiB2–TiH2;
3 – (■) B4C–VC–TiH2; 4 – () B4C–TiB2; 5 – (○) В4С–VC
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Вивчення зносостійкості матеріалів системи В4С–VC показали, що в
дослідному інтервалі вмісту VC зносостійкість матеріалу знижується (рис. 5.28).
В матеріалах системи В4С–VC–TiH2 зносостійкість зростає на всьому дослідному
інтервалі вмісту VC–TiH2 (співвідношення VC:TiH2 = 1:1) і при концентрації
добавок 15% (TiH2–VC) зносостійкість матеріалу збільшується в 1,8 рази.
Розроблена автором технологія гарячого пресування з реакційним
спіканням дозволила одержати СМС–композити з підвищеною на (50÷80)%
в’язкістю руйнування, міцністю та зносостійкістю у порівнянні з монофазним
B4C, які перспективні для використання у жорстких умовах гідро- та
аероабразивного зношування. З гетеромодульних композитів B4C–5% TiB2
виготовлені абразивостійкі сопла для піскоструминного апарату, які пройшли
дослідно–промислове випробування на ДП «Завод 410 ЦА».

5.3.2 Особливості гідроабразивного зношування композиту B4C–TiB2

У випадку обробки великих площ на крупних об’єктах (судна, морські і
гідротехнічні споруди) для обробки поверхонь нерідко використовують забортну
(прісну) воду з піском. Тому важливо було вивчити процеси, що відбуваються
при гідроабразивному зношуванні. Вивчали відносну щільність, механічні
властивості [152] і стійкість до гідроабразивного зношування гарячепресованої
кераміки системи B4C–(10÷50)% TiB2 [343] .
На

робочому

електроді

для

різних

матеріалів

знімали

анодні

потенціостатичні криві [211, 344–346]. За отриманими потенціостатичними
кривими вибрали потенціал, при якому відбувається процес активного
розчинення досліджуваних матеріалів (φ = +0,6 В). У електрохімічну комірку,
заповнену морською водою або пульпою з полідисперсних частинок піску і
морської води, поміщали досліджуваний матеріал у фторопластовой втулці,
підключали його до потенціостата і встановлювали обраний раніше потенціал.
Далі протягом години обертали зразок з різною швидкістю. Не зупиняючи
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обертання, вимірювали силу струму розчинення. Показником швидкості процесу
розчинення є густина струму розчинення i, яку можна визначити як частку від
ділення сили струму розчинення на площу досліджуваного зразка. Чим вища
густина струму розчинення, тим нижча корозійна стійкість отриманого
матеріалу. Значення густини струму розчинення В4С–матеріалів з різним вмістом
TiB2 в морській воді показані на рис. 5.29 а, в пульпі з морської води з піском –
на рис. 5.29, б. З даних рис. 5.29 випливає, що найвищу корозійну стійкість має
полікристалічний В4С.

а

б

Рисунок 5.29 – Залежність густини струму розчинення i від вмісту добавки TiB2
в кераміці B4C–TiB2 і частоти обертання дискового електрода в морській воді (а)
та у пульпі з морської води і піску (б): 1 – 3800 хв-1, 2 – 2000 хв-1, 3 – 1200 хв-1
Зі збільшенням вмісту дибориду титану до 50% у В4С–TiВ2 корозійна
стійкість кераміки знижується: густина струму розчинення i в морській воді
підвищується на порядок з 1,6 мА/см2 до 19,0 мА/см2, а при роботі в пульпі з
морської води з піском – з 2,4 мА/см2 до 28 МА/см2.
З підвищенням частоти обертання з 1200 хв-1 до 3800 хв-1 густина струму
розчинення в морській воді підвищилася в 3,8 рази. Наприклад, для найкращого
складу B4C–10TiB2 – з 4,7 мА/см2 до 17,7 мА/см2 (рис. 5.29, а). Для цього ж
складу з підвищенням гідроабразивного навантаження (підвищення частоти
обертання з 1200 хв-1 до 3800 хв-1 в пульпі з морської води і піску) густина
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струму розчинення підвищилася в 2,8 рази – з 7,9 мА/см2 до 22,4 мА/см2
(рис. 5.29, б).
Найбільш твердим і корозійностійким є чистий В4С, проте йому
притаманна

висока

крихкість

–

його

тріщиностійкість

не

перевищує

2,5 МПа·м1/2. Тобто при виборі працездатного матеріалу системи В4С–TiВ2 слід
враховувати деякі оптимальні значення обох показників.
Результати досліджень показали, що зі збільшенням вмісту дибориду
титану

ущільнення

в

гарячепресованих

матеріалах

системи

В4С–TiВ2

активується, а твердість по Кнупу плавно знижується з 24 ГПа до 22 ГПа
(рис. 5.26). Зниження твердості композитів, цілком ймовірно, пов'язано з
осадженням прошарків вільного вуглецю на границях розділу фаз при спіканні.
Навпаки, присутність в мікроструктурі карбіду бору частинок TiВ2 в
міжзернових границях і у міжвузловинах ефективно перешкоджає поширенню
тріщин, внаслідок цього в'язкість руйнування KIс зростає на 60% – з 3,8 МПа·м1/2
до 6 МПа·м1/2.
Найвища корозійна стійкість серед досліджених матеріалів притаманна
гарячепресованому керамічному матеріалу В4С–10% TiВ2, який має високу
твердість HKN 22,2 ГПа і підвищену тріщиностійкість KIс 5,3 МПа·м1/2.
5.4 Корозійна стійкість композитів системи В4С–VC [347; 348].
Вироби з кераміки успішно застосовують для футеровки поверхонь, що
швидко зношуються, чохлів термопар, в торцевих ущільненнях різних типів
насосів

для

нафтогазовидобувної,

нафтохімічної,

газової

та

хімічної

промисловості, для очистки стічних вод, у деталях клапанів і запірно–
регулюючої арматури, зносостійкої технологічної оснастки (сопла, мундштуки,
фільєри тощо). Основний недолік кераміки – низька тріщиностійкість.
У хімічній, нафтогазовій і нафтопереробній промисловостях широко
використовується ряд агресивних хімічних реагентів, таких як соляна, сірчана,
азотна кислоти, луги, транспортування яких створює значні труднощі. В4С–
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матеріали мають високу твердість, низьку питому густину, підвищену корозійну
стійкість і є хімічно інертними. Ці властивості дозволяють застосовувати їх для
пар тертя [349], торцевих ущільнень в насосах, що перекачують різні рідини і
працюють в умовах абразивних і агресивних середовищ.
Роботи по вивченню корозійної стійкості матеріалів досить складні, тому
що є міждисциплінарними і вимагають залучення фахівців з матеріалознавства,
електрохімії, механіки руйнування. Корозійна поведінка – одна з найбільш
складних для розуміння характеристик кераміки.
Нами вивчено вплив добавок карбіду ванадію в В4С–кераміку на корозійну
стійкість в агресивному середовищі, формування структури і рівень фізико–
механічних властивостей CMC–композитів. Після гарячого пресування сумішей
В4С–VC отримано щільні композити (П до 2%), що складаються із зерен В4С, на
границях якого присутня сполука дибориду ванадію з гексагональною граткою
типу AlB2 і невелика кількість Свільн. Присутність VC рентгенографічно не
виявлено. Структура отриманих матеріалів показана на рис. 5.30.

а
б
Рисунок 5.30 – Зображення поверхні зламів гарячепресованих матеріалів:
В4С–5% VС (а), В4С–15% VС (б)
З

співставлення

анодних

потенціодинамічних

кривих

матеріалів,

виготовлених з порошку карбіду бору виробництва ЗАК з різним вмістом карбіду
ванадію, видно, що корозійна стійкість B4C–матеріалів знижується при
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збільшенні кількості добавки VC. Найбільш високу корозійну стійкість мають
композити, що містять мінімальну кількість карбіду ванадію 2,5%÷5%
(див. криві (1) і (2) на рис. 5.31).
Крім того, з рисунку випливає, що стаціонарний потенціал композиту В 4С–
2,5%VС зрушений в область негативних потенціалів від –0,2 В до –0,4 В, що
також свідчить про пассивацію поверхні, а значить і про підвищення корозійної
стійкості даного матеріалу. Для композиту В4С–15% VС в області потенціалів
1,0 В спостерігається вигин кривої, що пов'язаний з переходом процесу
розчинення з фази більш активного розчинення в пасивну область. Це дозволяє
припустити, що при потенціалі 1,0 В на матеріалі В4С–15% VС з'являється
істотна пасивна плівка.

Рисунок 5.31 – Потенціодинамічні криві анодного розчинення в 5% HCl ГП
кераміки: В4С (1), В4С–2,5% VC (2), В4С–5% VC (3), В4С–10% VC (4), В4С–
15% VC (5), VC (6). Потенціали наведені відносно хлорсрібного електроду.
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На рис. 5.32 наведені значення щільності струму розчинення матеріалів,
виготовлених з різних порошків В4С, отримані при однаковому потенціалі
електроду –0,6 В. З рисунку видно, що мінімальне значення щільності струму
розчинення i, а значить і саму високу корозійну стійкість, мають композити В 4С–
2,5VС і В4С–5VС, причому вона практично не залежить від виду використаного
В4С, а це значить, що для виробництва ущільнень можливо використовувати
більш дешевий порошок карбіду бору виробництва Запорізького абразивного
комбінату (ЗАК).

Рисунок 5.32 – Густина струму розчинення i в залежності від складу і
виду порошку карбіду бора: стовбці зліва – В4С виробництва ЗАК,
стовбці справа – В4С виробництва ДЗХР
Результати досліджень показали, що зі збільшенням вмісту карбіду
ванадію ущільнення в гарячепресованих матеріалах, отриманих з вихідної
системи В4С–VC, активується, але при цьому твердість по Кнупу знижується з
24,6 ГПа до 20,4 ГПа (див. рис. 5.33).
Як і інші крихкі матеріали, отримана кераміка на основі карбіду бору має
антибатний характер залежності між твердістю і в'язкістю руйнування. Найбільш
твердим, але водночас і крихким є полікристалічний В4С. Зниження твердості
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композитів, цілком ймовірно, пов'язано з осадженням прошарків вільного
вуглецю на гранцях розділу фаз при спіканні. Навпаки, присутність в
мікроструктурі карбіду бору частинок VВ2 в міжзернових границях і в міжвузлях
перешкоджає поширенню тріщин, внаслідок цього в'язкість руйнування зростає
на 50% – з 3,2 МПа·м1/2до 4,8 МПа·м1/2.

Рисунок 5.33 – Залежність границі міцності під час згинання Rbm (■, стовбець
по центру), твердості за Кнупом НKN (стовбець справа) і тріщиностійкості
KIс (стовбець зліва) кераміки В4С-VC від вмісту добавки VC
Отримані матеріали мають оптимальне поєднання підвищеної міцності і
тріщиностійкості при невеликому зниженні твердості. Присутність дибориду
ванадію також забезпечує підвищення міцності композитів і для В4С–5%VC вона
досягає 460 МПа, що можна порівняти з міцністю 500 МПа [52].
Керамічні торцеві ущільнення для відцентрових насосів успішно пройшли
дослідно–промислові випробування на ТзОВ МНВЦ «Епсілон ЛТД».
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5.5 Комп’ютерне моделювання росту тріщини в В4С–композиті
Моделювання
мікроструктур

росту

матеріалів

тріщини.
основі

Розрахунки

карбіду

бору

проводили
з

для

трьох

високомодульними

і

низькомодульними включеннями: карбіду бору, карбіду бору з частинками
дибориду титану, карбіду бору з частинками оксиду алюмінію (див. дані у
табл. 2.11). Критерії зародження і зростання тріщини відповідають рівнянням
(4.12) і (4.13), відповідно. Кінцева стадія розрахунку - проростання тріщини по
всій довжині мікроструктурної області.
Структура

№ 1.

Через

відсутність

«природних»

концентраторів

напружень у мікроструктурі практично вся область одночасно досягає критерію
зародження тріщини. Тому в центральну частину структури B4C був доданий
концентратор напружень – круговий отвір діаметром 0,2 мкм.
Перший розрахунковий випадок має прогнозовану форму та напрямок
росту тріщини (рис. 5.34, 1). Зародження тріщини відбувається в місці
концентрації напружень - заданому круговому отворі. Подальший її ріст
відбувається
Досліджувана

прямолінійно
область

в

напрямку

однорідна,

границі

бездефектна,

розрахункової
тому

така

області.

траєкторія

проходження тріщини є найбільш енергоефективною.
Структура № 2. Як показують результати розрахунку (рис. 5.34, 2),
тріщини виникають на границі розділу фаз, тому що різномодульність
пограничних матеріалів приводить до локальної концентрації напружень. При
подальшому рості розтягуючого зусилля починають зростати найбільш
енергоефективні мікротріщини. При зустрічі тріщини із частинками дибориду
титану, вона зупиняється через високу міцність й енергію руйнування останніх.
Залежно від форми й розміру частинки тріщина може прорости в неї на різну
глибину або ж, за рахунок високих локальних напружень, ініціювати зародження
нових тріщин в околиці частинки TiB2, таким чином огинаючи неї. Як показують
результати розрахунку, тріщини в основному огинають відносно великі (у
декілька мкм) частинки фази TiB2.
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1

2

3

Рисунок 5.34 - Розвиток тріщини в структурах 1, 2, 3
Структура № 3. Велика кількість маленьких частинок фази Al2O3 і низьке
значення її модуля пружності призводять до фактичної наявності множинних
концентраторів напружень. У структурі відбувається множинна ініціація тріщин
(рис. 5.34, 3).

При

подальшому

рості

розтягуючого

зусилля

найбільш

енергоефективні мікротріщини продовжують рости. При цьому відбувається
перерозподіл напружень у мікроструктурі, що приводить до «заморозки» раніше
ініційованих мікротріщин, не даючи їм досягти критичної довжини. На відміну
від попереднього розрахункового випадку тріщина проростає через деякі
найбільш дрібні частинки включень. Адже на відміну від дибориду титану оксид
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алюмінію має нижчу енергію руйнування і міцність. Таким чином, якщо розмір
включення малий (субмікронний Al2O3), то й спротив поширенню тріщини
недостатній, а ось великі (мікронного розміру) включення TiB2 грають більш
істотну роль в підвищенні тріщиностійкості.
Проведені розрахунки дозволяють одержати значення енергії, витраченої
на ріст тріщини. Як описувалося раніше, енергетичні витрати на зростання
тріщини залежать від величини енергії руйнування матеріалу та підсумкової
довжини тріщини. Тобто, чим більший шлях тріщини і витрати енергії на
створення одиниці довжини тріщини, тим більшу стійкість до росту тріщин має
матеріал.
Розглянемо енергетичні витрати системи на розвиток тріщини. Графіки на
рис. 5.35 показують витрати енергії на ріст тріщини в керамічних матеріалах
залежно від зовнішнього навантаження. Коефіцієнт зовнішнього розтягуючого
зусилля представлений у вигляді частки від максимального розтягуючого
зусилля в граничних умовах моделі. Як видно, ініціація і ріст тріщин
докритичних розмірів енергетично маловитратні.

Рисунок 5.35 – Енергетичні показники росту тріщин (WS – робота
створення нових поверхонь (берегів) тріщини)
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Процес зростання тріщин вимагає постійного збільшення зовнішнього
зусилля. Досягаючи критичного порога довжини, тріщина росте практично без
потреби

в

збільшенні

зовнішнього

зусилля

до

повного

руйнування

досліджуваного зразка.
Отже, після досягнення критичних розмірів ріст тріщини відбувається за
дуже короткий проміжок часу, практично без потреби в додатковій енергії ззовні
(табл. 5.8), що характерно для крихких керамічних матеріалів.
Значення енергії, витраченої на ріст тріщини, різне для досліджуваних
мікроструктур. Отримані результати дозволяють проводити порівняльний аналіз
опору росту тріщини. Як видно, найменші енерговитрати на зростання тріщини
спостерігаються в структурі № 1 і найбільші – в структурі № 3. Ці затрати
можуть забезпечуватися як за рахунок росту тріщини в більш міцній додатковій
фазі, так і за рахунок додаткового обгинання більш жорсткого включення.
Таблиця 5.8 - Енергосилові показники росту тріщин
Зразок
Стадія розвитку тріщини
Ws, мкДж
матеріалу
Структура № 1
Ініціація тріщин
~0
Досягнення критичної
1,0·10-7
довжини
Руйнування
1,4·10-5
Структура № 2
Ініціація тріщин
~0
Досягнення критичної
4,8·10-8
довжини
Руйнування
2,3·10-5
Структура № 3
Ініціація тріщин
~0
Досягнення критичної
6,3·10-7
довжини
Руйнування
2,4·10-5

P10, МПа
168
~189
~189
191
194
194
170
196
197

Як описувалося раніше, енергія руйнування і тріщиностійкість є
взаємозалежними

10

P – розтягуюче зусилля

характеристиками

матеріалу.

В табл. 5.9

наведені

253
експериментальні і розрахункові значення тріщиностійкості для досліджуваних
матеріалів.
Як видно, має місце розходження розрахункових й експериментальних
значень тріщиностійкості. Це пояснюється неврахуванням у розрахунковій
моделі

ряду

факторів,

що

впливають

на

поведінку

тріщини

на

мікроструктурному рівні. Однак тенденція в розрахунках має загальну
закономірність:

матеріали

з

більш

високим

реальним

коефіцієнтом

тріщиностійкості мають більш високе розрахункове значення. Невраховані в
моделі матеріалу пористість та залишкові температурні напруження, очевидно,
мають знизити його тріщиностійкість.
Таблиця 5.9 – Порівняння експериментальних даних з результатами
розрахунків

Структура № 1

KIс (експеримент),
МПа·м1/2
2,5

KIс (розрахунок),
МПа·м1/2
2,9

Структура № 2

6,0

7,5

Структура № 3

3,9

5,0

Зразок матеріалу

Моделювання поведінки матеріалу на мікроструктурному рівні показало,
що домішки вносять позитивний вплив на опір зростанню тріщини. Зростання
тріщини

в

композиційній

мікроструктурі

має

змішаний

(транс–,

інтеркристалітний) характер.
Таким чином, розроблена методика дозволяє проводити порівняльний
аналіз зростання тріщин в мікроструктурах крихких матеріалів, а також
проводити прогнозну оцінку тріщиностійкості матеріалу.
На поведінку тріщини впливають: наявність різномодульних фаз в
мікроструктурі, початкові мікротріщини, розміри кристалів та їх взаємне
розташування. .
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5.6 Висновки.

Експериментальні дані, представлені у цьому розділі, опубліковано в [152],
[309], [326], [329], [330], [332], [341], [343], [347]
1.

Вперше

при

нанодеформуванні

В 4С

виявлено

явище

різкого

пружнопластичного переходу (pop–in), пов’язане з гомогенним зародженням
першої дислокаційної петлі при зануренні індентора Берковича, що обумовлено
локальною

втратою

стійкості

кристалографічної

ґратки.

Вперше

експериментально оцінено теоретичну міцність на зсув, що дорівнює 23 ГПа, та
визначено граничну (ідеальну) твердість карбіду бору, що становить 50 ГПа.
2. Визначено закономірності процесу реакційного спікання під тиском
системи B4C–TiH2, виявлені структурні особливості утворення та розкладу
твердого розчину B4C–Ti, що обумовлює дисперсійне зміцнення нано–
включеннями TiС та утворення внутрішньозернової пористості у матричній фазі
карбіду бору. Утворення in situ міжзернових високомодульних фаз на основі TiB2
і ТіС з твердих розчинів Ti–B–С(–О) забезпечує дисперсне зміцнення, що
спричинює зростання тріщиностійкості композитів на 60% до 6,0 МПа·м1/2 при
збереженні міцності Rbm на рівні 500 МПа у порівнянні з монофазним В4С.
3. Виявлені структурні особливості утворення гарячепресованих матеріалів
у системах B4C–(VC–TiН2), B4C–(TiB2–TiН2). Встановлено, що утворення та
розклад твердих розчинів Ti–(V)–B–С(–О) забезпечує дисперсійне зміцнення
композитів за рахунок утворення in situ твердих розчинів диборидів TiВ2–TiB2–
вторинний та VB2–TiB2 та обумовлює зростання механічних характеристик.
4. Досліджені фізико–механічні властивості B4C–матеріалів з добавками
TiН2, TiB2, VC в залежності від особливостей структури та їх фазового складу.
Встановлено, що введення добавок TiH2, TiB2, VC від 5% до 15% в карбід бору
підвищує тріщиностійкість на (40÷60)%, а границю міцності під час згинання –
на (30÷40)%. Визначено оптимальні склади композитів для отримання матеріалів
з підвищеними фізико–механічними властивостями.
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5. Досліджено особливості аероабразивного зношування гарячепресованих
матеріалів системи B4C–TiB2 за різних кутів атаки абразивних частинок та
механізм руйнування СМС–композитів. Максимальна зносостійкість для всіх
матеріалів спостерігається за найменшого кута атаки абразивних частин 15° і
вона у 15–20 разів вища зносостійкості за кута атаки 90°. Зносостійкість усіх
одержаних матеріалів перевищує зносостійкість реакційнозв'язаного SiC.
Наибільш

стійкі

до

газоабразивного

зношування

матеріали

з

вмістом

(5÷10)% TiB2. Показано, що на зносостійкість матеріалів істотно впливає
оптимальне співвідношення фаз у композиті. Переважаючим механізмом
руйнування за малих кутів атаки є стирання, а за великих кутів атаки – крихке
руйнування за рахунок видалення зерен В4С.
6. Вперше встановлено закономірності зміни корозійної стійкості в
залежності від складу В4С–VС–кераміки в агресивному середовищі 5% соляної
кислоти. Найвищу корозійну стійкість мають композити В4С–(2,5÷5)% VС. Такі
матеріали найбільш перспективні для використання в якості ущільнень при
транспортуванні активних корозійних і жорстких високоабразивних середовищ
8. Розроблено комп’ютерну модель та проведено порівняльний аналіз
зростання тріщин в мікроструктурах крихких матеріалів: В4С, В4С–15% TiB2,
В4С–7% Al2O3. Найбільше значення питомої енергії руйнування притаманно
мікроструктурі кераміки B4C-TiB2. Розроблена методика дозволяє визначати
енергетичні витрати на зростання тріщини, проводити оцінку тріщиностійкості
матеріалу, що проектується, та оптимізувати його структуру
9. По розробленій технології гарячого пресування з реакційним спіканням
одержані СМС–композити з підвищеною на (50÷80)% в’язкістю руйнування,
міцністю та зносостійкістю у порівнянні з монофазним B4C, які перспективні для
використання у жорстких умовах гідро- та аероабразивного зношування. З
гетеромодульних композитів B4C–5% TiB2 виготовлені абразивостійкі сопла для
піскоструминного апарату, які пройшли дослідно–промислове випробування на
ДП «Завод 410 ЦА». Керамічні торцеві ущільнення для відцентрових насосів
пройшли дослідно–промислові випробування на ТзОВ МНВЦ «Епсілон ЛТД».
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6 ФУНКЦІОНАЛЬНІ МАТЕРІАЛИ НА ОСНОВІ НІТРИДУ
АЛЮМІНІЮ

Розвиток вакуумної електронної техніки, електронних приладів та
спеціальних вимірювальних пристроїв великої потужності неможливий без таких
функціональних елементів, як поглиначі електромагнітної енергії. Вони
використовуються для повного або часткового поглинання НВЧ–сигналу,
зменшення рівня відбитого сигналу, вибіркового заглушування небажаного виду
коливань. Для забезпечення стабільної і стійкої роботи електровакуумних НВЧ–
приладів необхідні нові матеріали, які надійно працюватимуть в умовах
підвищених теплових і механічних навантажень в вакуумі та окислювальному
середовищі

та

матимуть

покращені

енергетичні

характеристики

при

одночасному зменшенні їх маси і габаритів. Покращення характеристик по
поглинанню НВЧ–випромінювання та підвищення теплопровідності композитів
забезпечить подальше удосконалення конструкцій і зростання параметрів
електровакуумних приладів, які працюють в НВЧ–діапазоні на частотах 1 ГГц –
100 ГГц.

6.1 Теоретична та експериментальна оцінка діелектричної проникності
вільноспечених композитів AlN–Mo на частотах 3,2–10,0 Ггц [351], [352]

Визначення

точних

значень

діелектричної

проникності

()

низки

тугоплавких сполук та металів у масивному та дисперсному станах, а також у
вигляді механічної суміші або спеченого композиту важливо для застосування
матеріалу як функціонального. Теоретичному аналізу діелектричної проникності
композитів присвячено багато робіт [353]–[365], при цьому майже всі автори
розглядають модель композиту з певними розмірами провідних частинок однієї
форми – найчастіше це: сфера [355], [356], [360], [361], сфероїд–еліпсоїд [362]
або ниткоподібні частинки (вуса) [353]–[355], [357], [358], [363]–[365].
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Необхідно визначити оптимальні структурні параметри композиційного
матеріалу з діелектричною матрицею і металічними включеннями для
досягнення максимальної діелектричної проникності композиту за умови, що
макроскопічна електропровідність відсутня.
Макроскопічна електропровідність композиційного матеріалу визначається
формуванням в структурі непровідної матриці нескінченних ланцюжків
(кластерів) провідних частинок при досягненні певного критичного значення
об'ємного вмісту c провідної фази, тобто порогу протікання. В свою чергу, поріг
протікання, або перколяції pc, залежить від розміру та форми частинок. При
фіксованому об’ємному вмісті провідних частинок, тільки їх розмір та фактор
форми є параметрами, які можуть змінити поріг перколяції за умови, що такі
частинки розподілені у матриці довільно [366].
Найбільш простою геометричною фігурою для врахування форми
несферичних включень є сфероїд (еліпсоїд обертання), відношення осей якого
θ = l/d > 111 для витягнутих частинок та менше одиниці для сплюснутих, або
дископодібних частинок. В припущенні, що композит складається з безперервної
матриці, армованої однаковими, статистично однорідно розташованими і
орієнтованими

включеннями,

математична

задача

оптимізації

структури

композита полягає у визначенні оптимальної форми включень θ та відповідного
їй значення ε. Розв’язання цієї задачі, у свою чергу, потребує обчислення ε(c, θ)
для довільних значень c та θ, а також залежності pc(с). Перша з цих задач є
типовою задачею механіки композитів і з різним ступенем наближення
розглядалась серед багатьох інших у [359]–[361].
Для цих робіт спільними є такі висновки: поріг перколяції знижується зі
збільшенням θ; діелектрична проникність збільшується зі збільшенням θ;
діелектрична проникність збільшується зі збільшенням с.
У діелектричній матриці реальних композитів містяться частинки різної
форми та довжини, тобто на діелектричну проникність впливають усі розміри

11

θ – фактор форми, l – довжина, та d – діаметр частинки
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провідних частинок. Отже, експериментальні вимірювання зразків реальних
композитів важливі з огляду на необхідність вибору оптимальних структурних
параметрів композитного матеріалу з метою досягнення максимальної
діелектричної

проникності

композиту

за

відсутності

макроскопічної

електропровідності.
Наведемо дані експериментального визначення діелектричної проникності
композитів з діелектричною матрицею з нітриду алюмінію AlN та провідними
частинками з молібдену Mo.
Електронно–мікроскопічне зображення структури шліфів трьох композитів
з різним об’ємним вмістом молібдену показано на рис. 6.1. Частинки молібдену у
мікроструктурі виглядають як світлі зерна, а нітрид алюмінію як темно–сіра фаза.
Як випливає з рис. 6.1 а, б, в композитах міститься велика кількість видовжених
частинок молібдену, за формою близьких до циліндру із заокругленнями на
торцях. Витягнуті частинки молібдену різної довжини та діаметру розподілені по
об’єму композита хаотично і не мають переважної орієнтації. Композит
AlN–24,0%12 Mo (див. рис. 6.1, в) цікавий тим, що має велику діелектричну
проникність ε = 48 і унікально велику концентрацію провідних частинок с = 0,24
та при цьому залишається діелектриком з об’ємним питомим електричним
опором 1012 Ом·м. Середній розмір частинок молібдену у композиті складає
6 мкм [179].

AlN

Mo
100 мкм

а
б
в
Рисунок 6.1 – Електронно–мікроскопічне зображення структури шліфів
композитів AlN–16,6% Mo (а); AlN–17,9% Mo (б); AlN–24,0% Mo (в) (%, об.)
12

Тут і далі склад композиту наведено у % (за об’ємом)
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За даними рис. 6.1 проаналізували розподіл частинок молібдену за
розмірами для трьох композитів. За значеннями факторів форми частинок θср
кожного діаметра обчислили фактор форми частинок молібдену всього
композиту [351], що становить відповідно 2,4; 2,9 та 1,3 для експериментальних
композитів з вмістом молібдену 16,6%; 17,9% та 24,0%.

а

б

Рисунок 6.2 – Контури видовженої частинки у вигляді циліндра із
заокругленнями на торцях (контур 1) та витягнутого сфероїда (контур 2)
з однаковою довжиною l та діаметром d (а) та обчислене відношення
їх об’ємів в залежності від фактора форми (б)
Для видовжених частинок молібдену в реальних композитах, що
досліджувались, найближчим за формою є не витягнутий сфероїд, розглянутий
теоретично [367], а циліндр із заокругленими торцями з дещо більшим об’ємом
при однаковому факторі форми (див. рис. 6.2, а). Як випливає з рис. 6.2, б,
частинка у вигляді циліндра із заокругленнями на торцях радіусом ~ d/2 має
більший об’єм при одному і тому ж значенні фактора форми θср.
Подальший аналіз спечених

зразків композитів проводили

згідно

методики, що була розроблена при дослідженні алмазних порошків [368]. Весь
спектр частинок молібдену було розподілено на три групи: дрібні частинки
діаметром 1 мкм–3 мкм, середні частинки діаметром від 4 мкм до 16 мкм
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(що забезпечують основний вклад в об’єм провідних частинок) та найкрупніші
частинки діаметром 18 мкм–20 мкм.
Результати

аналізу

спектрального

складу

частинок

молібдену

в

досліджуваних зразках композитів свідчать про наявність великої кількості
дрібних сферичних частинок діаметром 1 мкм–3 мкм та сфероїдних з 1 < θср < 2.
Нагадаємо, що для сферичних частинок θ = 1. Отже, якщо при обчисленні
середньої довжини частинки дрібні частинки не враховувати, то середня
довжина частинки молібдену у зразках композитів становить 16,0 мкм, 16,7 мкм
та 6,0 мкм. Якщо враховувати всі частинки, то середня довжина буде значно
меншою, а саме 10,0 мкм, 7,7 мкм та 4,0 мкм.
На рис. 6.3 наведено залежність фактора форми θ від об’ємного вмісту c
провідних сфероїдних частинок. В табл. 6.1 зведено експериментальні і
теоретично розраховані значення фактора форми θ (це θексп), діелектричної
проникності досліджених композитів та нітриду алюмінію, що відповідають
точкам на рис. 6.3 – координатами точок к1, к2 та к3 є значення середнього
фактора форми θср і об’ємної концентрації провідних частинок молібдену с, вони
по суті є характеристикою кожного з трьох досліджених композитів AlN–Mo. Ці
точки наведено також на рис. 6–8.
Таблиця 6.1 – Експериментальні і теоретично розраховані значення
фактора форми θ, об’ємної концентрації провідних частинок с, діелектричної
проникность композитів ε на фіксованих частотах, діелектричної проникності
нітриду алюмінію εд та їх відношенню (відповідають точкам на рис. 6.3)
№ Склад композиту,
θексп
п/п % (за об’ємом)
1
теор. розрахунок θтеор= 3,9

с

ε

εд

(ε/εд)експ

0,175

–

εд

ε/εд = 2,8

Частота,
ГГц
–

2

AlN–16,6Mo

2,37

0,166

24

8,0

3,0

3,2

3

AlN–17,9Mo

2,86

0,179

32

8,0

4,0

3,3

4

AlN–24,0Mo

1,34

0,240

48

8,5

5,65

10,0
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Обчислення фактора форми для різного об’ємного вмісту провідних
сфероїдальних частинок та різних відношень ε/εд проводилося при їх
фіксованому діаметрі. Кружком на теоретичній граничній перколяційній лінії рс
відмічена максимально досяжна діелектрична проникність (ε/εд)макс = 2,8 при
оптимальному значенні фактора форми θтеор = 3,9 та об’ємному вмісті провідних
сфероїдальних частинок с = 0,175, за умови, що відсутня макроскопічна
електропровідність композиту. Відмітимо, що концентрація провідних частинок
молібдену в досліджених композитах с = 0,166 та 0,179 дуже близька до
розрахованої с = 0,175 (див. рис. 6.3). Значення відносної діелектричної
проникності ε/εд для композитів 1 і 2 (точки к1 і к2) складає 2,0 і 2,3, якщо їх
враховувати теоретичні розрахунки для сфероїдних частинок (рис. 6.3).
Ці

значення

менші

за

експериментально

виміряну

діелектричну

проникність у зразках композитів ε = 24 та 32, що відповідає ε/εд = 3 і 4. Це
пов’язано з тим, що значення діелектричної проникності у спечених композитах
визначається сукупністю всього спектру розмірів провідних частинок молібдену
по діаметру від найдрібніших 1 мкм–3 мкм до найбільших 18 мкм–20 мкм. Крім
кого, у зразках композитів частинки молібдену різні за формою – від сфери до
витягнутих циліндричних частинок з закругленнями на кінцях довжиною від
2 мкм до 60 мкм–96 мкм.
При

відсутності

макроскопічної

електропровідності

максимальні

розрахункові значення діелектричної проникності для сфероїдальних частинок
при (ε/εд)макс = 2,8 складають 22,4–24,0 в той час як у досліджених композитів
ε = 24, 32 і 48. Така відмінність пов’язана з тим, що у реальних композитах
присутній спектр частинок з великою кількістю дрібних сферичних частинок.
Тому, якби розрахунки по фактору форми і концентрації були проведені з
урахуванням не тільки сфероїдальніх частинок, але і сферичних частинок з θ = 1,
то теоретичні значення ε/εд приведені на рис. 6.3 були б більшими, а θтеор
меншими. Так, наприклад, теоретичний фактор форми з урахуванням сферичних
частинок у кількості 20% або 50% до загального складу для концентрації
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с = 0,175, складає 3,3 та 2,5, відповідно, тобто він зменшений по відношенню до
θтеор = 3,9 в 1,2; та 1,6 рази.
Для композиту 3 висновок не такий простий, як для композитів 1 і 2, тому
що значення концентрації частинок молібдену с = 0,24 і фактора форми θср = 1,3
далекі від оптимальних значень с = 0,175 та θ = 3,9 (к 3 на рис. 6.3).

Рисунок 6.3 – Теоретичні залежності фактора форми θ від об’ємного вмісту c
провідних сфероїдних частинок. Цифри на кривих – відношення діелектричної
проникності композиту ε до діелектричної проникності непровідної матричної
фази εд. Штрихами показано граничну перколяційну лінію pc. Експериментальні
точки відповідають композитам: к1 – AlN–16,6% Mo з θср = 2,4; к2 – AlN–17,9%
Mo з θср = 2,9; к3 – AlN–24,0% Mo з θср = 1,3 % (%, за об’ємом)
На основі теоретично розрахованої кривої граничної перколяційної лінії pc
(див. на рис. 6.3) побудували залежність відношення значень ε/εд до
максимального значення ε/εд = 2,8 (рис. 6.4, 1) від фактора форми θ. Як випливає
з рис. 6.4, для фактора форми спостерігається доволі пологий оптимум, тобто
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немає різкої зміни максимально досяжної діелектричної проникності в широкому
інтервалі фактора форми.

Рисунок 6.4 – Залежності відношення теоретично визначених значень ε / εд до
максимальної величини (ε/εд)макс = 2,8 від фактора форми θ (1), при
співвідношенні провідних сфероїдних та сферичних частин 80 : 20 (2) та
50 : 50 (3). Для кривої 3 максимальна величина (ε/εд)макс = 3,5.
Так, за зміни фактора форми в інтервалі 2,5 < θ < 5,7 відмінність ε/εд від
оптимального значення не перевищує 7%. Це важливо при практичному
застосуванні результатів теоретичних розрахунків, тому що сприяє реалізації в
композитах максимальної діелектричної проникності при значному відхиленні
фактора форми від його оптимального значення.
Якщо звернутись до оптимізації структури для досягнення максимальної
діелектричної проникності ε, то можна сказати, що при концентрації провідних
частинок не вище порогу перколяції c < pс(θ), максимум по концентрації
забезпечується у досліджених композитах і близький до теоретичного значення
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ε/εд = 2,8 при с = 0,175. Щодо максимуму по ε/εд, пов’язаного з фактором форми,
то він забезпечується внаслідок слабкої залежності від θ (рис. 6.4, 1).
Порівняння теоретичних та експериментальних даних показує, що у
вільноспечених композитах при близькій до оптимальної концентрації частинок
можна реалізувати максимальні значення діелектричної проникності при
відхиленні фактора форми на 26%–36% від його оптимального значення.
Проведені теоретичні розрахунки, які пов’язують між собою фактор
форми, концентрацію сфероїдних частинок і діелектричну проникність при
значеннях ε/εд від 1,6 до 2,8 (див. рис. 6.3), дозволяють аналізувати різні двофазні
композити при концентраціях нижчих за поріг перколяції і знаходяться зліва від
перколяційної лінії pс, а при значеннях більших за 2,8 відповідають
концентраціям за порогом перколяції і знаходяться справа від лінії pс.
Більш достовірними будуть результати при аналізі композитів, що близькі
за своїм складом і морфологією провідних частинок. Саме тому, коли було
враховано в теоретичних розрахунках сферичні частинки нарівні зі сфероїдними,
виявилося, що для композитів 1 і 2 (ε/εд)експ більше (ε/εд)теор всього у 1,2 рази
(див. табл. 6.2).
Таблиця 6.2 – Відношення діелектричної проникності досліджених
композитів ε до діелектричної проникності нітриду алюмінію εд, розрахована
діелектрична проникність εтеор при співвідношенні сфероїдних та сферичних
частинок у 50:50, коефіцієнт поглинання НВЧ–випромінювання L в діапазоні
хвиль 9,5–10 ГГц.
Склад композиту,
(ε/εд)експ (ε/εд)теор
% (за об’ємом)

εтеор

(ε/εд)експ/
(ε/εд)теор

L,
дБ/см

AlN–16,6Mo

3,00

2,55

20,4

1,2

32

AlN–17,9Mo

4,00

3,31

26,5

1,2

37

AlN–24,0Mo

5,65

2,20

20,0

2,6

30
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Для композиту 3 з 24% Мо теоретичні значення ε/εд менші (ε/εд)експ в
2,6 рази, завдяки тому що в складі композиту дуже мало видовжених частинок
типу сфероїдних, а переважну більшість складають сферичні частинки з θ = 1.
Саме тому середній фактор форми з урахуванням всього спектру частинок
дорівнює θексп = 1,3. Внаслідок цього для аналізу цього композиту і подібних до
нього з фактором форми близьким до одиниці і концентрацією провідних
частинок 0,15 < с < 0,25 необхідно провести теоретичні розрахунки подібні
базовим (рис. 6.3), але виконані для частинок сферичної форми. В уточнюючих
розрахунках можна ввести сфероїдні частинки з θ > 1. Відмітимо, що
теоретичний розрахунок навіть з Θ ≈ 1 при концентрації с = 0,24 показує, що
композит 3 є непровідним і точка к3 не доходить до граничної перколяційної
лінії рс на рис. 6.3, тобто співпадає з експериментальними даними для
композиту 3.
Існує певна кореляція між великою кількістю дрібних частинок молібдену і
діелектричною проникністю в досліджених композитах. Так, збільшення
кількості дрібних частинок молібдену з 57,2% до 73,5% (в 1,28 рази) приводить
до збільшення діелектричної проникності з 24 до 32 (1,33 рази) у композитах 1 і
2 відповідно. На думку авторів, це пов’язано зі зменшенням віддалі між
частинками у порівнянні з середньою віддаллю між сфероїдними частинками
при теоретичних розрахунках. Реальні композити з молібденовими частинками
“брудніші”, наповнені дрібними частинками поміж крупних, внаслідок цього
віддаль між ними зменшується і, відповідно, діелектрична проникність
композиту підвищується, особливо при концентраціях близьких до порогу
перколяції (див. рис. 6.5, 6.6, 1–3; с > 0,15).
З іншого боку, слід відмітити, що у теоретичних розрахунках ε/εд в
залежності від фактора форми θ чи θср (для реальних композитів) враховується
тільки об’ємна частка різних за розміром частинок. Як впливає велика кількість
дрібних частинок на ε у порівнянні з тим же об’ємом при тій же концентрації,
але з частинками більшого розміру чи навпаки – з частинками меншого розміру –
ці питання не вивчені досі. Більш того, немає моделей, які адекватно описують
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вплив зменшення середньої віддалі між частинками на ε і на поглинання НВЧ–
енергії в таких двофазних композитах при концентраціях, що наближаються до
порогу перколяції, але не перевищують його. Тому існує нагальна потреба в
розробці таких моделей композитів, які дозволяють розраховувати середню
віддаль між частинками з урахуванням їх статистичної ймовірності знаходження
в об’ємній комірці композиту.
На рис. 6.5 наведені експериментально виміряні значення діелектричної
проникності ε на частотах 3,2 ГГц, 3,3 ГГц і 10 ГГц для трьох композитів
AlN–Mo при різних об’ємних концентраціях частинок молібдену. На верхніх
закінченнях кривих відмічені точками досліджені композити 1–3 з ε = 24, 32 і 48
при концентрації частинок молібдену с = 0,167; 0,179 і 0,24, відповідно.
Композити виду AlN–Mo використовуються у приладах НВЧ–техніки
(лампах біжучої хвилі, клістронах з розподіленою взаємодією) в якості об’ємних
поглиначів НВЧ–випромінювання в діапазоні від 3 ГГц до 40 ГГц. Тому
концентрацію частинок молібдену в композитах було вибрана максимально
можливою для досягнення високого поглинання НВЧ–випромінювання, але при
умові, що макроскопічна електропровідність композиту відсутня і він є
діелектриком з опором 1010–1012 Ом.
Ті ж криві, що на рис. 6.5, але у вигляді відносної діелектричної
проникності ε/εд в залежності від концентрації частинок, представлені на рис. 6.6
для співставлення з теоретичними залежностями, побудованими на основі даних
рис. 6.3 для фіксованих значень фактора форми θ = 2,4; 2,9 і 1,3 для композитов
1, 2, 3, відповідно.
З рис. 6.6 видно, що експериментальні залежності ε / εд = f(с) зі спектром по
розмірам частинок молібдену і теоретичні залежності для сфероїдних частинок
мало відрізняються по величині діелектричної проникності тільки у області
малих концентрацій частинок при с ≤ 0,10, але з ростом концентрації частинок
різниця у діелектричній проникності експериментальних кривих від теоретичних
зростає і досягає максимуму при гранично допустимих концентраціях частинок у
досліджених композитах 1–3: с = 0,167; 0,179 і 0,24.
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Рисунок 6.5 – Залежності діелектричної проникності ε від об’ємного вмісту
провідних частинок у композитах AlN–Mo при середньому розмірі частинок
молібдену: 10 мкм (1); 7,7 мкм (2); 6 мкм (3). Точки к1, к2 та к3 відповідають
композитам 1–3, зазначеним на рис. 6.3.

Рисунок 6.6 – Експериментальні (1–3) та теоретичні залежності (4–6) відносної
діелектричної проникності ε / εд від об’ємного вмісту провідних частинок у
композитах при наступних факторах форми θ: 2,4 (1; 5), 2,9 (2; 4), та 1,3 (3; 6).
Точки к1, к2 та к3 відповідають композитам 1–3, зазначеним на рис. 6.3.
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Слід відмітити, що різкий ріст діелектричної проникності відбувається на
останніх 3%–4% по концентрації: 13%–17% для композитів 1 і 2 та при 21%–24%
для композиту 3. Особливо це помітно у композиті 3, де ε збільшується вдвічі з
24 до 48. Це пов’язано з тим, що при наближенні концентрації частинок до
порогу перколяції, віддаль між частинками значно скорочується, деякі з них
починають торкатися одна одної, утворюючи ланцюжки і розгалужені об’ємні
структури, які підвищують поглинання НВЧ–випромінювання, при цьому
збільшується і ε [185].
Діапазон частот від 3 ГГц до 40 ГГц цікавий тим, що в цьому діапазоні
значення діелектричної проникності ε і тангенсу кута діелектричних втрат tgδ в
композитах залишаються однієї і тієї ж величини не тільки при кімнатній
температурі, але і у інтервалі до Т = 600 °С за умови, що композит залишається
непровідним при постійному струмі. Такі властивості обумовлені тим, що в
цьому діапазоні частот залишається тільки іонна (або атомна) поляризація
діелектрика [369].

Рисунок 6.7 – Зменшення величини середнього фактора форми композиту θср
по відношенню до значення θ за відсутності сферичних частинок у композитах
з провідними сфероїдними та сферичними частинками у співвідношенні:
80:20 (1); 50:50 (2).
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Ми розрахували зміну фактора форми θср композиту для різної
концентрації

сфероїдальних і

сферичних

частинок з θ = 1. Результати

розрахунків зменшення значення середнього фактора форми θ ср по відношенню
до його значення при відсутності сферичних частинок для композитів зі
сфероїдальними і сферичними частинками при їх співвідношенні 80:20 та 50:50
показано на рис. 6.7. За допомогою цих кривих було перераховано значення
фактора форми для різних ε/εд, а також визначено граничну перколяційну лінію
рс на рис. 6.5. На рис. 6.8, а, б приведені залежності фактора форми і
перколяційна лінія рс від концентрації сфероїдних і сферичних частинок при їх
співвідношенні 80:20 і 50:50 для фіксованих ε/εд від 1,6 до 3,4. Видно, що чим
більше у композиті сферичних частинок, тим сильніше криві зміщуються до
менших концентрацій с при зменшенні фактора форми (порівняйте з рис. 6.5).
Максимальне значення діелектричної проникності (ε/εд)макс дорівнює 2,8 при
відношенні частинок 80:20, а для випадку 50:50 (ε/εд)макс – 3,5 (див. рис. 6.8, б).
На підставі даних (див. рис. 6.8, а, б) було розраховано і на рис. 6.4 приведено
залежність відношення теоретичних значень ε/εд до максимальних (ε/εд)макс від
фактора форми при співвідношенні сфероїдних і сферичних частинок 80:20
(крива 2) та 50:50 (крива 3). Оптимум по (ε/εд)/(ε/εд)макс стає вужчим і
зміщується до менших значень фактора форми із збільшенням кількості
сферичних частинок у композитах з провідними частинками двох видів:
сфероїдними і сферичними (див. рис. 6.4). Таким чином, скорочується інтервал
можливих θ, при яких досягається максимальна діелектрична проникність.
Слід зауважити, що для НВЧ–техніки використання матеріалів з високими
значеннями діелектричної проникності не завжди є виправданим, бо створює
додаткові складнощі при виготовленні та налаштуванні приладів ламп біжучої
хвилі з уповільнюючими системами на ланцюгу зв’язаних резонаторів, а також
клістронів та мазерів, особливо працюючих в діапазоні частот 20 ГГц –40 ГГц.
Це пов’язано з тим, що коефіцієнт відбивання значно зростає при
збільшенні діелектричної проникності [353]. Крім цього, при використанні
матеріалів з високою діелектричною проникністю в металічних резонаторах
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значно підвищуються вимоги до точності механічного виготовлення деталей
уповільнюючих систем [370].

а

б
Рисунок 6.8 – Залежності фактора форми θ від об’ємного вмісту провідних
сфероїдних та сферичних частинок с у співвідношенні: а – 80:20; б – 50:50.
Цифри на кривих – відношення діелектричної проникності композиту ε до
непровідної матричної фази εд, як на базовому рис. 6.5 для сфероїдних частинок
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6.2

Дослідження

явищ

переносу

(електро–

та

теплопровідності),

поглинання мікрохвильового випромінювання і оптичних характеристик за
допомогою коливальної (раманівської) спектроскопії у керамічному матеріалі,
одержаному вільним спіканням з композиції AlN–Y2O3–нано(SiC–C) [371], [372]

Нітрид алюмінію (AlN) є об’єктом досліджень, бо має високі теплофізичні
та діелектричні властивості, матеріали на його основі застосовуються як
функціональна високотеплопровідна кераміка [60]–[66] та як широкозонний
напівпровідник

у

вигляді

плівок

[67]–[69]

і

монокристалів

[70]–[73].

Продовжуються роботи по отриманню на основі нітриду алюмінію композитів з
включеннями карбіду кремнію (SiC) [373].
Завдання підвищення енергетичних характеристик електровакуумних
НВЧ–приладів при одночасному зменшенні їх маси і габаритів зумовлює,
зокрема, необхідність створення об'ємних НВЧ–поглиначів, які надійно
працюють в умовах підвищених питомих теплових і механічних навантажень в
вакуумі і окислювальному середовищі.
Одним з основних компонентів конструктивних блоків і модулів систем
НВЧ є підсилювачі НВЧ–сигналів. В частині з них використовуються
електровакуумні прилади (магнетрони, клістрони, лампи біжучої хвилі). Одним з
найважливіших функціональних елементів електронних підсилювачів НВЧ–
сигналів та вимірювальних приладів є поглиначі електромагнітної енергії. Вони
використовуються для повного або часткового поглинання НВЧ–сигналу,
зменшення рівня відбитого сигналу, вибіркового заглушування небажаного виду
коливань. Це необхідно для забезпечення стабільної і стійкої роботи приладів.
Без розробки нових матеріалів з покращеними характеристиками по поглинанню
НВЧ–випромінювання та високою теплопровідністю неможливо подальше
удосконалення

конструкцій

і

покращення

параметрів

електровакуумних

приладів, які працюють в НВЧ–діапазоні на частотах 1 ГГц–100 ГГц. Слід
зазначити, що для матеріалів об'ємних поглиначів між теплопровідністю і рівнем
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поглинання, як правило, існує обернена залежність. Тобто при виборі матеріалу
необхідно вибрати оптимальний склад з врахуванням обох характеристик
матеріалу.
Отже, основним фактором, що визначає теплопровідність в двофазних
композитах, є їх структура, яка визначає протяжність всіх граничних поверхонь
частинок і, таким чином, впливає на процеси теплопереносу і теплообміну, що
відбуваються на границях зерен матричної фази і провідних (та інших) частинок.
Якщо говорити про поглинання і теплопровідність як про процеси, що
відбуваються на атомарному рівні, то можна сказати – чим більша протяжність
поверхонь сусідніх зерен і частинок, тим більше утруднений потік фононів між
ними, а це означає зменшення теплопровідності. У той же час, чим більша
сумарна поверхня всіх зерен, що входять до складу композиту та межують одне з
одним, тим більше міститься в цих поверхневих шарах електронів провідності,
отже, з більшою кількістю електронів взаємодіє електромагнітне поле НВЧ–
випромінювання. Це означає більший рівень поглинання НВЧ–енергії матеріалом
композиту.
Перед нами стояло завдання розробити керамічний матеріал, який може
використовуватися у вакуумній електронній техніці НВЧ–діапазону [372] для
поглинання мікрохвиль високої інтенсивності, переважно у електронних
приладах та спеціальних вимірювальних пристроях великої потужності.
Всебічна характеристика структурного стану одержаних матеріалів
вимагає, подібно до інших алмазоподібних матеріалів, досліджень явищ
переносу (електро– та теплопровідності) і оптичних характеристик за допомогою
коливальної спектроскопії (раманівської) [63], [69]–[71], [374], [375], а також
вивчення взаємодії цих структур з мікрохвильовою енергією [183]. В [64], [66]
досліджено взаємозв’язок між величинами коефіцієнта теплопровідності AlN–
кераміки та уширення ліній раманівського спектра, тобто між вмістом точкових
дефектів в структурі нітриду алюмінію та характеристиками раманівського
спектра. Cеред активних раманівських мод нітриду алюмінію сильною є
дозволена неполярна мода E2high, яка пов’язана з коливаннями атомів Al та N [64].
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Встановлено, що уширення моди E2high може характеризувати концентрацію
точкових дефектів структури, обумовлених присутністю домішкового кисню.
Ширина даної раманівської лінії змінюється, коли кисень займає місце азоту у
кристалічній гратці AlN.
Подібні композиційні керамічні матеріали системи AlN–SiC були одержані
в [373] спіканням при температурі 1870 °C та атмосферному тиску азоту,
використовуючи порошок карбіду кремнію α-фази з середнім розміром зерна
1 мкм–3 мкм та суміш оксидів 2% (за масою) Al2O3–Y2O3, як активуючу добавку.
За допомогою рентгенофазового аналізу не встановлено присутності у спеченому
матеріалі карбіду кремнію до вмісту 10 % (за об’ємом) у вихідній порошковій
системі, але спостерігали зміну положення дифракційних максимумів матричної
фази AlN. При цьому параметр кристалічної гратки AlN a зменшувався, а b
зростав [373]. При подальшому збільшенні концентрації SiC у композиті
параметри ґратки AlN не залежали від вмісту SiC [373]. За допомогою TEM у
структурі композиту вивчали зерна карбіду кремнію.
Нами отримані вільним спіканням композити системи AlN–Y2O3 з
додаванням нанометричних частинок карбіду кремнію у вигляді порошку
нано(SiC–C) для інтенсифікації утворення твердого розчину та відповідного
зменшення

розміру

частинок

карбіду

кремнію

у

композиті,

вивчений

структурний стан композитів за допомогою мікроструктурного, раманівського
аналізів, визначення впливу структурних характеристик композитів на твердість,
теплопровідність і поглинання електромагнітної енергії у мікрохвильовому
діапазоні.
Порошок нано(SiC–C) – це монокристалічні частинки твердого розчину
вуглецю (карбону) в карбіді кремнію [193], з середнім розміром 50 нм (рис. 6.1),
з яких формуються агрегати розміром ~ 200 нм. При концентрації нано(SiC–C) у
вихідній шихті 16% і 32% пористість спечених композитів склала 0,9% і 14%
відповідно.
Еталонним зразком для раманівської субмікронної спектроскопії служив
полірований полікристалічний щільний ГП зразок AlN, мікроструктура його
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зламу показана на рис. 6.2, а. В результаті перекристалізації та росту більших
зерен за рахунок менших середній розмір зерна AlN становить 12 мкм.

LO– SiC
TO– SiC

5 nm

600

а

700

800
900
–1
Raman shift, cm

1000

б

Рисунок 6.9 – Мікроструктура (а) та раманівський спектр (б) частинок вихідного
порошку SiC–C.

а

б

Рисунок 6.10 – Мікроструктура зламів: еталонного ГП зразка АlN для
раманівської мікроскопії (а), композиту, одержаного вільним спіканням з
порошкової системи AlN–Y2O3–нано(SiC–C)
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На мікрознімках композиту, одержаного вільним спіканням з порошкових
сумішей AlN–Y2O3–нано(SiC–C) видно структуру з перекристалізованими
зернами нітриду алюмінію, що може свідчити про посилені процеси дифузії в
матричній фазі і викликано утворенням твердого розчину карбіду кремнію в
нітриді алюмінію з появою великої кількості вакансій (рис. 6.3, б) .
Дані мікрорентгеноспектрального аналізу по точках на зернах структури
AlN–Y2O3–32% (SiC–C) свідчать (рис. 6.4), що при спіканні системи AlN–Y2O3–
(SiC–C) нанодисперсна фаза SiC–C розчиняється в кристалічній структурі зерен
AlN (див. рис. 6.3), оскільки вуглець і кремній присутні у всіх зернах композиту
(див.

рис. 6.4,

табл. 6.3).

Це

зумовлено

інтенсивним

розчиненням

нанодисперсного SiC у кристалічній гратці AlN при спіканні композиту
внаслідок розвинутої поверхні контакту між цими двома фазами. Близькість
розмірів атомів алюмінію, вуглецю, кремнію та азоту внаслідок їх сусідства в
періодичній таблиці Мендєлєєва полегшує утворення твердого розчину SiC у
AlN.
Раманівський мікроаналіз. На раманівському спектрі зразка композиту,
одержаного вільним спіканням системи AlN–Y2O3–16% (SiC–C) (див. рис. 6.2), у
смузі 570 см–1–740 см–1 поділено лінії фононів A1TO, E2High, E1TO.
На раманівському спектрі еталонного зразка ГП AlN (рис. 6.5, а)
спостерігаються фонони A1TO (610 см–1), E1TO (669 см–1), E2high (656 см–1), а також
пік квазі–повздовжного оптичного фонону qA1LO (910 см–1).
Частоти фононів полікристалу AlN співпадають з частотами, визначеними
для частинок нанодисперсного порошку та монокристалічних вусів нітриду
алюмінію [376], плівок AlN [68, 69], монокристалів вюртцитного AlN, при
проходженні променя лазера як паралельно, так і перпендикулярно осі c [70, 72,
73], а також керамічних зразків, одержаних як без добавок, так і з добавками
оксидів кремнію та ітрію [63], та фториду кальцію [64].
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Рисунок 6.11 – Раманівський спектр композиту AlN–Y2O3–16% (SiC–C),
одержаного вільним спіканням
Відомо, що напівширина раманівського піку E2High становить міру
структурної довершеності кристалічної гратки AlN [69, 70]. Напівширина піку
E2High для досліджуваного зразка одержаного композиту становить 63 см–1. Це
значно перевищує напівширину піку E2High еталонного зразка AlN 9,5 см–1 [68] і
свідчить про порушення ідеальної кристалічної гратки нітриду алюмінію
внаслідок утворення твердого розчину SiC у AlN. Це узгоджується з наведеними
Раманівський субмікронний аналіз у трьох точках окремого зерна зразка на
віддалі 50 мкм показав, що у композиті AlN–16% (SiC–C) спостерігаються
розширені відносно еталону нітриду алюмінію (див. рис. 6.13, а і табл. 6.4) піки
фононів A1TO (610 см–1), E2high (656 см–1) (див. рис. 6.13, б). В [70] отримано такі ж
значення частоти фонона E2high (656 см–1) і близькі значення 658 см–1 [377],
660 см–1 [374], 650–670 см–1 [67].
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9 m

Рисунок 6.12 – Структура зразка композиту, одержаного вільним спіканням
з порошкової системи AlN–Y2O3–(SiC–C); 1–11 – точки, у яких проведено
фазовий аналіз рентгенівських спектрів (табл. 6.3).
Таблиця 6.3 – МРСА вмісту елементів в композиті, одержаному вільним
спіканням з порошкової композиції AlN–Y2O3–нано(SiC–C)
№ спектру
1

Вміст елемента, % (за масою)
C
N
O
Al
Si
8,4
27,0
4,4
39,9
20,3

2

17,7

34,6

5,6

30,2

12,0

3

19,0

30,4

4,5

31,90

14,2

4

14,2

16,3

1,6

45,0

22,9

5

31,1

18,4

2,9

38,4

9,3

6

31,4

15,7

0,9

23,9

28,1

7

23,5

31,6

5,9

30,4

8,7

8

36,9

20,4

2,5

25,7

14,4

9

19,5

21,4

2,6

45,4

11,1

10

23,2

22,7

3,5

40,2

10,3

11

10,2

24,6

5,0

44,4

15,9

Середнє
значення

21,4

23,9

3,6

35,9

15,2
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Оскільки за Кубаллом [70, 71] напівширина раманівського піку E2high
служить мірою структурної довершеності кристалу AlN, то помітне розширення
раманівських піків нітриду алюмінію в одержаному композиті порівняно з
еталонним зразком свідчить про утворення твердого розчину карбіду кремнію в
структурі нітриду алюмінію. Однак не дивлячись на те, що розмір зерен
вихідного SiC–C є малим (приблизно 25 нм) і поверхня контакту двох фаз є
великою, розчинення SiC в AlN при температурах спікання пройшло неповністю.
Про це свідчить наявність дублета (796 см–1 та 807 см–1) на спектрі раманівського
розсіяння в композиті (рис. 6.5, в). Цей дублет добре розділяється на
раманівському спектрі вихідного порошку SiC–C (див. рис. 6.1, б).
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Рисунок 6.13 – Раманівські спектри еталонного зразка AlN (a) та зразка,
одержаного вільним спіканням системи AlN–Y2O3–16(SiC–C) (б–г).
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Таблиця 6.4 – Напівширина раманівського піка E2high і теплопровідність
нітриду алюмінію різного генезису
ТеплоНапівширина
Зразок
провідність,
піка E2high, см–1
Вт/(м·К)
50
–
Монокристал AlN
3
–
Плівка AlN
9,5
–
2,1 (без кисню)
–
Вільноспечений
4,7 (2,5 % (ат.)
–
полікристалічний AlN
кисню)
5,90
185,1
Вільноспечений з фторидом
5,82
193,4
кальцію
5,77
200,0
Вільноспечений без добавок
7,9
110
з оксидом ітрію
6,5
240
Гарячепресований (еталон)
9,5
53
полікристалічний AlN
76,2
Вільноспечений
75,0
35
з AlN–Y2O3–16% (SiC–C)
79,1

Примітка
Perlin, 1993
Kuball, 2001
Sarua, 2002
McNeil, 1993

Lee, 2009 5

Lee, 2010 7
рис. 5, а
рис. 5, б
рис. 5, в
рис. 5, г

Це підтверджує припущення про стабільність структури твердого розчину
вуглецю у карбіді кремнію (SiC–C) при температурі спікання композиції AlN–
Y2O3–(SiC–C).
На спектрі зразка композиту, одержаного вільним спіканням з композиції
AlN–Y2O3–(SiC–C) (рис. 6.13, б), спостерігається також пік 520 см–1, який
співпадає з піком кремнію за даними [377].
Твердість. Значення твердості за Віккерсом HV при навантаженні 15 Н
зразків композитів AlN–16% (SiC–C) і AlN–32% (SiC–C) складають відповідно
15,3 ГПа і 10,2 ГПа, за пористості – 0,9 % і 14 %. Ця твердість є близькою до
твердості композитів нітриду алюмінію з твердим розчином карбіду кремнію та
окремими включеннями карбіду кремнію [373]: HV2,9 Н = (10,5–16,5) ГПа.
Відносно високі значення механічних характеристик одержаної кераміки подібно
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до системи (SiC–C)–Al2O3–Y2O3 [378] можна пояснити утворенням твердого
розчину карбіду кремнію у нітриді алюмінію та присутністю включень SiC–C.
L, dB/ cm
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Рисунок 6.14 – Коефіцієнт поглинання мікрохвильової енергії L вільно
спеченого композиту на основі AlN в залежності від вмісту у вихідній
композиції порошку SiC–C.
Теплопровідність.

Середнє

значення

коефіцієнта

теплопровідності

еталонного зразка AlN є рівним 53 Вт/(м·К), що свідчить про великий вміст
кисню, який ввійшов в структуру нітриду алюмінію при гарячому пресуванні без
застосування оксиду ітрію. Оксид ітрію як добавка активує спікання та служить
одночасно геттером домішкового кисню при ущільненні.
Теплопровідність неперервної фази одержаних зразків композиту на основі
AlN обрахували з врахуванням пористості за формулою Максвелла-Ойкена і
вона склала 34,6 і 43,7 Вт/(м·К), для зразків з вмістом SiC–C відповідно 16 і 32 %
(за масою). Більш низькі значення теплопровідності вільно спеченого композиту
на основі нітриду алюмінію за умови застосування оксиду ітрію та добавки
високотеплопровідної компоненти (карбіду кремнію) означають майже повне
розчинення цієї компоненти в нітриді алюмінію з створенням дефектів
структури, які інтенсивно розсіюють фонони теплового потоку.
Хоча для вільноспеченої кераміки на основі AlN авторами [66] для
діапазону теплопровідності 110–240 Вт/(м·К) встановлена лінійна обернена
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залежність між теплопровідністю та напівшириною раманівської лінії E2high
6,5 см–1–7,9 см–1, запропоноване цими авторами рівняння не відповідає діапазону
теплопровідностей 30 Вт/(м·К)–40 Вт/(м·К) та напівширини раманівської лінії
E2high 76,2 см–1–79,1 см–1 для композиту одержаного вільним спіканням системи
AlN–Y2O3–16(SiC–C) (табл. 6.2). Теплопровідність одержаного композиту є
майже на порядок нижчою, а напівширина раманівської лінії – на порядок
вищою порівняно зі зразками кераміки на основі AlN, в якій дефекти структури
обумовлено, в основному, домішкою кисню. У випадку розчинення SiC в нітриді
алюмінію для композиту одержаного вільним спіканням системи AlN–Y2O3–
16(SiC–C) кількість дефектів у кристалічній гратці AlN зростає, можливо, більше
ніж на порядок, бо до точкових дефектів, обумовлених киснем, додаються
дефекти, утворені при розчинення кремнію та вуглецю.
Поглинання мікрохвильової енергії. Залежність коефіцієнта поглинання
енергії мікрохвиль L одержаного композиту у діапазоні частот 9,5 ГГц–10,8 ГГц
від вмісту нано(SiC–C) у вихідній шихті має лінійний характер в діапазоні
концентрацій від 16 % до 32 % (див. рис. 6.6). Беручи це до уваги, можна
екстраполювати коефіцієнт поглинання для менших значень концентрації
карбіду кремнію (пунктир).
Отримані апроксимацією дані про відсутність поглинання мікрохвильової
енергії в інтервалі концентрацій SiC–C (з розміром зерна 25 нм) від 0% до 10%
співвідносяться з даними рентгенофазового аналізу [373], які свідчать про те, що
в композиті AlN–SiC з розміром вихідних зерен карбіду кремнію 1 мкм –3 мкм в
цьому діапазоні концентрацій відсутня окрема фаза карбіду кремнію, бо при
спіканні вона повністю переходить в твердий розчин. Можна вважати, що в
даному випадку реалізується такий структурний стан нітриду алюмінію, в якому
атоми кремнію та вуглецю перебувають всередині структури, але не утворюють
окремих включень електропровідної фази, яка може бути причиною поглинання
мікрохвильової енергії у композитах з діелектричною матрицею.
Питомий електричний опір композиту на основі нітриду алюмінію,
одержаного вільним спіканням з додаванням нанорозмірного порошку карбіду
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кремнію, з ростом температури зменшується, що є типовим для діелектриків та
напівпровідників
За кімнатної температури питомий електричний опір зразків композиту з
16(SiC–C)  = 4,5·1011 Ом∙см. У температурному інтервалі питомий електричний
опір змінюється від 3,0·106 Ом∙см за температури 290 К до 1,0·106 Ом∙см за
температури 500 K.

Рисунок 6.15 – Температурна залежність питомого електричного опору
композиту, одержаного вільним спіканням системи AlN–Y2O3–16% (SiC–C)
В

температурному

інтервалі

385 K–500 K

енергія

активації

електропровідності композиту становила 0,09 еВ, в інтервалі 290 К–385 К –
0,04 еВ. Енергія активації електричної провідності одержаних зразків композиту
характерна для домішкового механізму провідності в AlN.
Енергія

активації

електричної

провідності

одержаних

композитів

характерна для домішкового механізму провідності в AlN. Відомо, що для
матричної фази нітриду алюміню: енергія активації власної провідності AlN
складає 1,72 еВ, а домішкової провідності у AlN – 0,30 еВ.
Макроскопічна

електропровідність

композиційного

матеріалу

визначається формуванням у структурі непровідної матриці нескінченних
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ланцюжків (кластерів) провідних частинок при досягненні певного критичного
значення об’ємного вмісту c провідної фази, тобто порогу протікання. У свою
чергу, поріг протікання, або перколяції pc, залежить від розміру та форми
частинок. При фіксованому об’ємному вмісті провідних частинок тільки їх
розмір та фактор форми є параметрами, здатними змінити поріг перколяції за
умови, що такі частинки розподілені в матриці довільно

6.3 Поглинання і діелектричні характеристики в багатокомпонентних
об’ємних поглиначах

Експериментально виміряні значення теплопровідності, діелектричної
проникності, тангенсу кута діелектричних втрат і рівня поглинання (коефіцієнту
поглинання) в розроблених нами спечених композитах з різним вмістом
молібдену і карбіду кремнію наведені у табл. 6.5. При введенні в склад композиту
AlN–SiC молібдену (замість частини карбіду кремнію) зростає теплопровідність і
знижується пористість матеріалів. Слід зазначити, що між теплопровідністю і
рівнем поглинання, як правило, існує обернена залежність. Так, наприклад при
додаванні 2% молібдену коефіцієнт поглинання знижується з 39 дБ/см до
37 дБ/см, але при цьому теплопровідність зростає у 1,5 рази до 54 Вт/(м∙К).
Тобто при виборі матеріалу необхідно буде обрати оптимальний склад з
врахуванням обох характеристик матеріалу. При введенні в склад композиту
замість карбіду кремнію до 8% добавок молібдену діелектрична проникність
зменшується у 1,5 рази, а діелектричні втрати – втричі.
З даних, наведених у табл. 6.5 видно, що оптимальний склад композиту
AlN–4% Y2O3–46% SiC–45 Mo забезпечує зниження пористості до 3% та
одночасне підвищення як коефіцієнта поглинання на 15%, так і теплопровідності
на

20%.

Привабливою

термостабільність,

яка

особливістю
обумовлена

цих

композитів

протилежними

є

їх

підвищена

температурними

коефіцієнтами електроопору напівпровіднику SiC та тугоплавкого металу.
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Таблиця 6.5 – Склад і характеристика одержаних нітридалюмінієвих
композитів: пористість П, теплопровідність λ, діелектрична проникність ε,
тангенс кута діелектричних втрат tgδ, коефіцієнт поглинання НВЧ–енергії L
Склад композиту, %
(за масою)

П, %

λ,
Вт/(м∙К)

ε

tgδ,
×10–3

L,
дБ/см

AlN–4Y2O3–48SiC–2Mo

6

54 ± 2,5

26,5 ± 0,5

100 ± 5

37 ± 3

AlN–4Y2O3–46SiC–4Mo

3

65 ± 3

26,0 ± 0,5

80 ± 5

42 ± 3

AlN–4Y2O3–42SiC–8Mo

2

49 ± 2

20,4 ± 0,2

46 ± 2

45 ± 3

AlN–4Y2O3–50SiC [183]

8

37 ± 2

31,0 ± 0,5 150 ± 10

39 ± 3

1

76 ± 4

26,5 ± 0,5

35 ± 2

AlN–4Y2O3–40Мо [82]
За

результатами

І. П. Фесенко,

роботи

В. І. Часник,

авторським

В. З. Туркевич,

100 ± 5

колективом:
Т. О. Пріхна,

О. М. Кайдаш,
П. П. Іценко,

Т. Б. Сербенюк, А. А. Марченко подані заявка на корисну модель № u 201807547
за 05.07.18 та заявка на винахід № a 201807548 за 05.07.18 «Шихта для
виготовлення керамічного матеріалу»,
Розглянемо вплив концентрації і розміру частинок провідної фази на
теплопровідність і поглинання в двофазних композитах AlN–SiC, AlN–Mo.
Встановлено закономірність, що рівень поглинання НВЧ–енергії в двофазних
композитах завжди збільшується з ростом концентрації частинок провідної
фази при дотриманні умови, що композит є непровідним при постійному струмі.
Це правило неодноразово підтверджено експериментально [179].
На підставі проведених досліджень можна зробити висновок про те, що
поглинання завжди пропорційне діелектричній проникності ε і тангенсу кута
діелектричних втрат tgδ, та обернено пропорційне питомому електричному
опору ρ. Враховуючи відому закономірність, що рівень поглинання НВЧ–енергії
в двофазних композитах збільшується з ростом концентрації провідної фази,
можна записати наступне співвідношення:

285
L ≈ c × ε × tgδ / ρ,
де с – концентрація провідної фази у % (за об’ємом).
Співвідношення дозволяє по відомій концентрації поглинаючої фази,
діелектричній

проникності,

тангенсу

кута

діелектричних

втрат,

і

електричному опору композиту оцінити величину поглинання в композиті, а
також порівняти між собою разні матеріали поглиначів для використання їх в
розроблюваних НВЧ–приладах. Якщо необхідно, щоб матеріал поглинача
проявляв властивості діелектрика з опором 1012 Ом∙м, то в цьому випадку
поглинання буде на рівні 35 дБ/см. Якщо ж головною вимогою до поглинача
буде максимальне поглинання 65 дБ/см, то при цьому обємний питомий
електричний опір буде дорівнювати 5∙105 Ом∙м.
Позитивними якостями розроблених поглинаючих матеріалів на основі
кераміки з нітриду алюмінію є значні рівні поглинання НВЧ–випромінювання,
достатьо висока теплопровідність і міцність, низька питома маса, екологічно
чисте виробництво і нешкідливість готових матеріалів, можливість їх утилізації,
порівняно невисока вартість і можливість виготовлення вільним спіканням
(див. табл. 6.6).
За влучним висловом Е. Н. Бухаріна «Завдання підвищення енергетичних
характеристик електровакуумних НВЧ–приладів при одночасному зменшенні їх
маси і габаритів зумовлює необхідність створення НВЧ–поглиначів, що надійно
працюють в умовах підвищених питомих теплових і механічних навантажень в
вакуумі і окислювальному середовищі» [180].
Створені матеріали для об'ємних поглиначів НВЧ–енергії. Вивчено
властивості та запропоновано шляхи вдосконалення способів отримання
поглиначів НВЧ–енергії на основі нітриду алюмінію. Вивчено властивості і
розроблені склад і технологія виготовлення поглиначів НВЧ–енергії на основі
сумішей нітриду алюмінію з молібденом і карбідом кремнію. Проведено
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порівняльний аналіз властивостей досліджуваних матеріалів та обґрунтовано їх
застосування в електровакуумних НВЧ–приладах і вимірювальній апаратурі.
Таблиця 6.6 – Фізико–механічні та функціональні властивості AlN–
матеріалів і приклади застосування вільноспечених AlN–матеріалів
Дисперсний порошок AlN
ГП
Активуючі добавки (Y2O3)
ГП
Вільне спікання
λ=50 Вт/(м∙К)
Добавки
Добавки
Добавки
13
λ= 90 Вт/(м∙К)
ρ = 10 Ом∙м
TiN, TiC, TiB2
Мо, W
SiC, наноSiCC
ρ = 1013 Ом∙м
ε = 9,5 (91 ГГц)

Кулі (ø75 мм)

λ = 7387
Вт/(м∙К)
НV15=10,512,6
ГПа
ε = 1524
(3,2 ГГц)
tgδ = 0,025

Підкладки для
мікрохвильових
приладів

λ = 7085 Вт/(м∙К)
НV15 = 10,5 ГПа
ε = 1123 (3,0 ГГц)
tgδ = 0,022

Деталі
(металізовані
AlN–ізолятори)
для поглинання
мікрохвиль

λ = 3580 Вт/(м∙К)
НV15=10,215,3 ГПа
L = 3–36 дБ/см
(9,5–10,8 ГГц)

Триступеневий колектор
широкосмугової
малогабаритної лампи
біжучої хвилі
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6.4 Висновки

Експериментальні дані, представлені у розділі, опубліковано в [82], [188],
[227], [371], [351], [352]
1. Проведене порівняння теоретичних розрахунків і експериментальних
даних композитів AlN–Mo з вмістом частинок молібдену від 16,6 %до 24 %
(за об’ємом) на частотах 3,2 ГГц–10,0 ГГц. На підставі результатів теоретичних
розрахунків композитів, які містять провідні частинки сфероїдного виду,
побудовані залежності фактора форми від концентрації частинок для різних
значень відносної діелектричної проникності ε/εд. Розрахована та побудована
гранична перколяційна лінія рс, яка визначає можливі значення фактора форми Θ
до порогу перколяції, при різній об’ємній концентрації частинок.
2. Оптимізовані структурні параметри композиційного матеріалу з
діелектричною

матрицею

і

металічними

включеннями

для

досягнення

максимальної діелектричної проникності композиту ε(c, θ) за умови відсутності
макроскопічної електропровідності. Встановлено оптимальне значення фактора
форми Θ = 3,9 при с = 0,175, для якого значення ε/εд максимальне і дорівнює 2,8.
Максимальні значення діелектричної проникності в композитах з провідними
частинками

сфероїдного

виду

складають

ε = 22–24,

при

діелектричній

проникності діелектричної матриці εд = 8–8,5.
3. Важливою для практичного застосування і використання позитивною
якістю композитів з частинками сфероїдного виду є широкий інтервал значень
фактора форми, при якому можливо отримання в композиті максимальних
значень діелектричної проникності. Оптимум по (ε/εд)/(ε/εд)макс стає вужчим і
зміщується до менших значень фактора форми із збільшенням кількості
сферичних частинок у композитах з провідними частинками двох видів
(сфероїдними і сферичними) за відсутності макроскопічної електропровідності.
5. При концентраціях частинок молібдену, які близькі до порогу
перколяції, діелектрична проникність у композиту тим більша, чим більше в
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композиті дрібних частинок 1 мкм–3 мкм. Для композитів з вузьким спектром
частинок, якщо попередньо вихідний порошок Мо відсортувати по розміру
(розкласифікувати), отримання композиту з максимальним ε не буде складним.
6. Вперше визначено вплив структурних характеристик вільно спечених
AlN–Y2O3–нано(SiC–C)–композитів

на

твердість,

явища

переносу

(теплопровідність, електропровідність) і поглинання електромагнітної енергії у
мікрохвильовому діапазоні. Встановлено утворення твердого розчину SiC в AlN і
визначено твердість за Віккерсом HV15Н = (10,2–15,3) ГПа; теплопровідність
34,6 Вт/(м·К) та 43,7 Вт/(м·К) для композитів з вмістом SiC–C відповідно 16% і
32%; виявлено зростання майже вчетверо поглинання мікрохвильової енергії у
смузі частот 9,5 ГГц–10,8 ГГц – з 3,0 дБ/см до 11,5 дБ/см при зростанні
концентрації нано(SiC–C) з 16% до 32%. Питомий електричний опір композиту
зростає втричі з 3,0∙106 Ом∙см за температури 290 К до 1,0∙106 Ом∙см за 500 K.
7.

Оптимальний

склад

композиту

AlN–4% Y2O3–46% SiC–4% Mo

забезпечує одночасне підвищення як коефіцієнта поглинання на 15%, так і
теплопровідності на 20% і вирізняється підвищеною термостабільністю.
8. Для двофазного композиту запропонована оцінка величини поглинання
L по концентрації поглинаючої фази с, діелектричній проникності , тангенсі
кута діелектричних втрат tgδ і питомому електричному опорі ρ згідно
співвідношення: L ≈ c × ε × tgδ / ρ, яке дає можливість порівняти між собою різні
матеріали поглиначів для використання їх в розроблюваних НВЧ–приладах.
9. Діелектрична і високотеплопровідна нітридна кераміка використана для
ізоляції та відводу тепла в конструкції потужних транзисторів в якості
проміжного власного радіатора, який знаходиться під високим потенціалом; з
неї розроблено термоелектричні перетворювачі напруги у термоелектрорушійну
силу на рівні 10 мкВ у діапазоні частот (0–30) МГц при вхідних номінальних
напругах до 32 В та еталон напруги змінного струму (еталон Вольта).
Ефективність матеріалів

підтверджена актом використання

у

Науково–

дослідному інституті автоматизації експериментальних досліджень НТТУ «КПІ»
ім. Ігоря Сікорського.
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ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ
В

роботі

визначено

науково–технологічні

підходи

для

створення

високотехнологічної кераміки з покращеними фізико–механічними, фізико–
хімічними

та

функціональними

характеристиками

на

основі

вивчення

структурних механізмів спікання тугоплавких карбідів і нітридів з міжатомними
зв’язками різної природи, встановлення закономірностей формування їх
мікроструктури та направленого керування властивостями матеріалів за рахунок
зміни дисперсності вихідних субмікронних порошкових композицій, їх фазового
складу та термодинамічних умов спікання. Розроблена і виготовлена кераміка
придатна для роботи в умовах жорсткого абразивного зношування, агресивних
корозійних середовищ, підвищених теплових і механічних навантажень, що
дозволило підвищити ефективність використання виробів та оснастки у різних
галузях машинобудування.
1. Виявлено стадійність при вільному спіканні нанодисперсних порошків
тугоплавких фаз проникнення TiN, TiС, яка обумовлена розвитком різних
механізмів твердофазних структурних перетворень: формування безпористих
агрегатів нанодисперсних частинок  монокристалізація агрегатів (формування
центрів рекристалізації)  збиральна рекристалізація. Особливістю є те, що
центрами зростання зерен стають не вихідні нанодисперсні частинки, а
монокристальні утворення (розміром ~ 0,15 мкм) на їх основі. Доведено, що
протікання збиральної рекристалізації не залежить від кристалічної структури
тугоплавких сполук. Показано, що присутність домішок кисню і існування
вакансій в підґратці титану активує дифузійну коалесценцію (хемокоалесценцію),
яка сприяє швидкій монокристалізації агрегатів.
2. Методом наноіндентування виміряна твердість, модуль пружності та
вивчено пружнопластичний перехід у полікристалічному TiN. Вперше на
наномасштабному рівні визначено границю плинності TiN, яка складає 14,5 ГПа.
3. Рідкофазним спіканням з нанодисперсних композицій Si3N4–Y2O3–
Al2O3–(ZrO2) отримано щільну кераміку з in situ сформованими анізотропними
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зернами розміром до 0,4 мкм–0,7 мкм, трансформаційним зміцненням внаслідок
фазового перетворення в ZrO2, низьким вмістом склофази, границею міцності під
час

згинання

Rbm,

що

перевищує

1000 МПа,

тріщиностійкістю

до

KIс = 6,6 МПам1/2 і твердістю по Кнупу HKN до 15,7 ГПа. Застосування
попередньої газотермічної обробки нанодисперсних порошків

підвищило до

70% вміст анізометричних зерен з високим фактором форми, що визначило
підвищення рівня і зменшення розсіювання характеристик міцності. Отримані
результати є основою технології виготовлення методом вільного спікання
перспективних конструкційних Si3N4–матеріалів з нанодисперсних порошкових
композицій

з

хорошою

продуктивністю

та

високою

відтворюваністю

властивостей. З матеріалів виготовлено зносостійку технологічну оснастку
складної форми для деформуючого інструменту (вічка, фільєри, волоки для
протягання дроту), яка пройшла успішні випробування на заводі «Укркабель».
4. Встановлено вплив вмісту і складу зв’язуючої фази на окиснення вільноспечених Si3N4–матеріалів, та визначено, що швидкість контролюється дифузією
кисню крізь безперервний шар кристобаліту (β–SiO2), який утворюється на
поверхні

розділу

окалина – кераміка,

та

додатковий

дифузійний

бар'єр,

сформований з прошарку, збагаченого оксинітридом Si2ON2.
5. Вперше спостерігалося явище різкого пружнопластичного переходу
(pop–in) при нанодеформуванні карбіду бору пов’язане з гомогенним зародження
дислокацій

при

зануренні

індентора

Берковича.

Вперше

виконана

експериментальна оцінка теоретичної міцності на зсув, що дорівнює 23 ГПа
(G/9), та вперше визначена гранична (ідеальна) твердість В4С становить 50 ГПа.
6. Визначено закономірності процесу реакційного спікання під тиском
системи B4C–TiH2, виявлені структурні особливості утворення та розкладу
твердого розчину B4C–Ti, що обумовлює дисперсійне зміцнення нано–
включеннями TiС та утворення субмікронної внутрішньозернової пористості у
матричній фазі карбіду бору. Утворення in situ міжзернових високомодульних
фаз на основі TiB2 і ТіС з твердих розчинів Ti–B–С(–О) забезпечує дисперсне
зміцнення, що спричинює зростання тріщиностійкості композитів на 60% до
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6,0 МПа·м1/2 при підвищенні на 20% міцності Rbm ≈ 500 МПа у порівнянні з
монофазним В4С.
7. Визначено закономірності процесу реакційного спікання під тиском та
виявлені структурні особливості утворення матеріалів у системах B4C–(VC–
TiН2), B4C–(TiB2–TiН2). Встановлено, що утворення та розклад твердих розчинів
Ti–(V)–B–С(–О) забезпечує дисперсійне зміцнення композитів за рахунок
утворення in situ твердих розчинів диборидів TiВ2–TiB2–вторинний та VB2–TiB2
та обумовлює зростання тріщиностійкості до 60% і міцності до 40% у порівнянні
з монофазним В4С.
8. Встановлені закономірності абразивного зношування матеріалів системи
B4C–TiB2

за

різних

кутів

атаки

абразивних

частинок.

Максимальна

зносостійкість спостерігається за найменшого кута атаки 15° і вона у 20 разів
вища, ніж за кута атаки 90°. Переважаючим механізмом руйнування за малих
кутів атаки є стирання, а за великих кутів атаки – крихке руйнування за рахунок
видалення зерен В4С. Працездатність отриманих гетеромодульних матеріалів
підтверджена актом дослідно–промислового випробування керамічних сопел для
аероструминної обробки на ДП «Завод 410 ЦА».
9. Розроблено метод експрес–оцінки стійкості до гідроабразивного зносу
СМС–матеріалів у пульпі з води і піску. Встановлено, найвищу корозійну
стійкість має гарячепресований композит В4С–10% TiВ2, який поєднує високу
твердість HKN 22,4 ГПа і підвищену тріщиностійкість KIс 5,3 МПа·м1/2
10. Вивчено корозійну стійкість в агресивному середовищі 5% HCl в
залежності від складу В4С–VС–кераміки шляхом співставлення анодних
потенціодинамічних кривих. Показано, що найвищу корозійну стійкість мають
CMC–композити В4С–(2,5÷5)% VС з границею міцності під час згинання
Rbm 460 МПа, твердістю HKN 20,8 ГПа, і тріщиностійкістю KIс 3,8 МПа·м1/2.
З розроблених матеріалів виготовлені керамічні торцеві ущільнення для
відцентрових насосів, які пройшли дослідно–промислове випробування на
ТзОВ МНВЦ «Епсілон ЛДТ».
10. Розроблено комп’ютерну модель та проведено порівняльний аналіз
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зростання тріщин в мікроструктурах гетеромодульних матеріалів системи В4С–
МеB2, що дозволяє визначати енергетичні витрати на зростання тріщини,
проводити

оцінку

тріщиностійкості

матеріалу,

що

проектується,

та

оптимізувати його структуру.
11. Оптимізовано структурні параметри композиційного матеріалу AlN–Mo
з діелектричною матрицею і металічними включеннями для досягнення
максимальної діелектричної проникності композиту ε(c, θ) за умови відсутності
макроскопічної електропровідності. Розрахована гранична перколяційна лінія
рс(с), яка визначає можливі значення фактора форми Θ до порогу перколяції.
Визначена максимально досяжна діелектрична проникність ε/εд = 2,8 при
оптимальному значенні фактора форми Θ = 3,9 та об’ємному вмісту 17,5%
провідної фази молібдену.
12. Визначено вплив структурних характеристик композитів AlN–Y2O3–
нано(SiC–C)

на

твердість,

явища

переносу

(теплопровідність,

електропровідність), питомий електричний опір в температурному інтервалі
(290–500) К і поглинання електромагнітної енергії у мікрохвильовому діапазоні.
13. Для двофазного композиту запропонована оцінка величини поглинання
L по концентрації поглинаючої фази с, діелектричній проникності , тангенсу
кута діелектричних втрат tgδ і питомому електричному опору ρ згідно
співвідношення: L ≈ c × ε × tgδ / ρ, яке дає можливість порівняти між собою різні
матеріали поглиначів для використання їх в НВЧ–приладах.
14. Оптимізована за структурними параметрами діелектрична і високо
теплопровідна

AlN–кераміка

використана для ізоляції та відводу тепла

в конструкції потужних транзисторів в якості проміжного власного радіатора,
який знаходиться під високим потенціалом; з неї розроблено термоелектричні
перетворювачі напруги у термоелектрорушійну силу на рівні 10 мкВ у діапазоні
частот від 0 МГц до 30 МГц при вхідних номінальних напругах до 32 В
та еталон напруги змінного струму (еталон Вольта). Ефективність матеріалів
підтверджена актом використання у Науково досідному інституті автоматизації
експериментальних досліджень НТТУ «КПІ» ім. Ігоря Сікорського.
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ДОДАТКИ.
ДОДАТОК 1. Вибір порошків нітриду кремнію для дослідження
Необхідною умовою отримання керамічних матеріалів на основі нітриду
кремнію, які успішно працюють в складних умовах експлуатації, є використання
вихідних порошків Si3N4 високої якості, яка оцінюється за вмістом домішок,
фазовим та гранулометричним складом, питомою поверхнею і морфологією
частинок. Вивчення цих параметрів важливо, оскільки вони, поряд з
технологічними властивостями (здатністю до формування і спікання та ін.),
визначають кінетику ущільнення, утворення структури і як наслідок, фізикохімічні властивості матеріалу.
Фазовий склад порошків різного походження різний – формуються
порошки від аморфних до кристалічних з різним співвідношенням α– і β–фаз.
Прийнято вважати, що фазовий перехід α → β (β')–Si3N4 сприяє ущільненню,
тобто краще використовувати порошок з максимальним вмістом α–фази [4].
Однак, як показано в [5], при рідкофазному спіканні дисперсних порошків це не
обов'язково, бо фазовий перехід α → β практично не впливає на ущільнення.
Основними домішками в порошках нітриду кремнію є залізо, кисень і
вільний кремній. Їх наявність і вміст обумовлені чистотою вихідної сировини,
умовами синтезу та підготовчих операцій перед спіканням. Вільний кремній
служить джерелом дефектів у структурі спеченого матеріалу. Домішки заліза і
кисню активують процес спікання, але їх негативний вплив проявляється в
прискореному зростанні зерен. Так, збільшення вмісту заліза в гарячепресованих
Si3N4 призводить до 40%–го зменшення міцності. Крім того, ці домішки
знижують термічну стабільність нітриду кремнію в ході спікання.
Найбільшим постачальником високоякісного порошку Si3N4 в Європі є
фірма «Starck» (Німеччина). В Україні та країнах близького зарубіжжя порошок
Si3N4 виробляють методом пічного синтезу (ПС) за заводі порошкової металургії
(м. Баку, Азербайджан) і НВО «Реактивелектрон» (м. Донецьк, Україна),
методом

СВС–синтезу

в

Інституті

структурної

макрокінетики

РАН

(Чорноголовка, Росія) і філії СКТБ Інституту проблем матеріалознавства
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НАН України (м. Макіївка), методом плазмохімічного синтезу (ПХС) на фірмі
«Неомат» (м. Рига, Латвія). Нами досліджені фізико–хімічні та технологічні
властивості порошків Si3N4 вітчизняного і зарубіжного виробництва, отримані
методами СВС, пічного і плазмохімічного синтезів (табл. Д1.1).
Таблиця Д1.1 – Властивості вихідних порошків нітриду кремнію13
№
зраз
ка
1

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Виробник порошку
Інститут структурної
макрокінетики РАН,
Чорноголовка
Філіал СКТБ ІПМ АН
України, Макіївка
Завод порошкової
металургії, Баку
НПО «Реактив–
електрон» Донецьк
«Неомат», Рига, Латвія
ІНХП РАН,
Чорноголовка
«Неомат», Рига, Латвія
ІНХП РАН,
Чорноголовка
GH2 «Starck»,
Німеччина
Qualitat «Kema Nord»,
Швеція
P95, charge 130 «Kema
Nord», Швеція
P5, ZfK, Rossendorf,
Німеччина

13

Фазовий склад
Домішки, %
ПП,
Si3N4, %
м2/г
α–
β–
Fe O
Siвільн

Середній
розмір
частинок
мкм

3,7

70

30

0,1 1,2 0,37 / 0,96 14,9/15,0

0,8

–

100

0,8 1,6 0,22 / 1,24

7,6/7,6

1,3

–

100

0,5 1,0 0,17 / 0,58

8,3/8,1

2,3

90

10

0,1 0,8 2,47 / 2,75 34,1/32,3

30,7

20

30*

0,1 3,5

3,65 / –

2,0/1,0

150,0

–

–*

0,1 7,6

0,80 / –

3,9/7,2

12,0

45

55

0,1 1,8

0,80 / –

3,9/7,2

10,3

95

5

0,1 4,8

–

0,9/0,9

6,5

80

20

0,1 2,3

0,11 / –

0,9/0,8

6,4

80

20

0,1 1,8

1,53 / –

5,7/3,9

8,6

85

15

0,1 1,5

1,32 / –

1,1/1,0

6,7

60

40

0,1 1,4

0,67 / –

2,6/1,7

(* аморфна фаза; вміст Siвільн указано в чисельнику до розмолу, в знаменнику – після
розмолу. Середній розмір частинок приведений в чисельнику після 2 хв., в знаменнику – після
6 хв. ультразвукової обробки, ІНХП – Інститут нових хімічних проблем
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Крім того, два порошки піддавалися ГТО–обробці для зниження питомої
поверхні. Питома поверхня (ПП) порошків визначалася за методом БЕТ на
газометрі ГХ–1. Гранулометричний склад вивчали на гранулометрі 715Е482
«CILAS». Рентгенівський фазовий і структурний аналіз проводили на установці
ДРОН–3 в фільтрованому CuKα–випромінюванні. Кількісний вміст α– і β–Si3N4
оцінювали за методикою [6]. Морфологію частинок, нанесених на поліровані
кремнієві підкладки та напилені золотоплатиновим сплавом, досліджували на
растровому

електронному

мікроскопі

«Camscan–4DV».

Мікроструктуру

спечених зразків вивчали за допомогою шліфів, протравлених в розплаві КОН.
Домішки заліза, кисню і вільного кремнію визначали за стандартними
методиками хімічного аналізу. Для подрібнення порошків використовували
кульовий млин з футеровкою барабана і кулями з нітриду кремнію. Шихту
розмелювали протягом 90 год з додаванням нанодисперсних AlN і Al 2O3 в
кількості 5% і 12%, відповідно, в середовищі ацетону. Намел Al 2O3 становить в
середньому 4%. Здатність до формування отриманих композицій вивчали в
діапазоні тисків від 50 МПа до 300 МПа при двосторонньому пресуванні в
сталевий пресформі діаметром 10 мм, застосовуючи в якості пластифікатора 1%–
ний розчин каучуку в бензині. Спікання проводили під тиском азоту 0,03 МПа в
шахтній печі за температури 1550 °С –1750 °С протягом 1 год.
За питомою поверхнею вихідні порошки поділяються наступним чином
(табл. Д1.1): до 4 м2/г (1–4); від 6 м2/г до 9 м2/г (9–12); від 10 м2/г до 12 м2/г (7, 8)
і понад 30 м2/г (5, 6).
Після ультразвукової обробки протягом 2 хв. порошки, виходячи з
гранулометричного складу, можна розділити на 2 типи: з малим вмістом дрібних
частинок і широким діапазоном фракційного складу (1–4, 6) і з великим вмістом
дрібних частинок (менше 1 мкм) і вузьким діапазоном фракційного складу (5, 7–
12). Збільшення часу УЗ–обробки порошків з малою питомою поверхнею (1–4) і
відпалених (7, 8) практично не впливає на гранулометричний склад, що свідчить
про відсутність агломерації. При УЗ–обробці порошків 5, 9–12 підвищується
вміст частинок меншого розміру і, відповідно, знижується середній розмір
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частинок.

Найбільша

зміна

гранулометричного

складу

відбувається

в

нанодиспернсних порошках 5, 6, що говорить про їх велику схильність до
агломерації. УЗ-обробка порошку 5 призводить до зменшення середнього
розміру частинок і збільшення кількості дрібних частинок за рахунок
руйнування агломератів розміром понад 4 мкм. В результаті спостерігається
поділ частинок порошку 5 на 3 фракції. Зворотний процес виявлений для
порошку 6, який відрізняється максимальною питомою поверхнею: середній
розмір агломератів збільшується майже в 2 рази з ростом часу УЗ-обробки від 2
до 6 хв, тобто остання сприяє агломерації.
Порошки зарубіжного виробництва схильні до агломерації в меншій мірі,
причому вона мінімальна у порошку 9. Відмінною особливістю порошків 9 і 11 є
поділ частинок на 2 фракції. З табл. Д1.1 видно, що максимальну кількість заліза
містять порошки 2 (0,8 %) і 3 (0,5 %). У нанодисперсному порошку 5 виявлено
високий вміст вільного кремнію (3,7%), який присутній у вигляді кульок
розміром до 10 мкм. За даними хімічного аналізу після розмелювання кількість
вільного кремнію для крупнозернистих порошків ПС і СВС (1–4) збільшується.
Це пов'язано з тим, що частинки Siвільн, що не прореагували в процесі синтезу,
покриті оболонкою нітриду, яка при розмолі руйнується, вивільняючи Si. Вміст
кисню в порошках підвищується з ростом питомої поверхні і для порошку 6 з ПП
150 м2/г досягає 7,6%. Відпал в азоті нанодисперсних порошків 5 і 6 знижує
вміст кисню майже вдвічі, а кількість вільного кремнію – на порядок.
Досліджені порошки відрізняються за фазовим складом (див. табл. Д1.1).
Порошки 2 і 3 – однофазні об'єкти, що складаються з β–модифікації. Порошок 6
рентгенаморфний з окремими відбитками граней α– і β–Si3N4 низької
інтенсивності. Решта порошки двофазні з різним вмістом α– і β–фаз. Найбільша
кількість α–фази у порошків 4, 8 і 11.
Періоди гратки фаз і їх співвідношення відрізняються від стандартних. Для
α–фази близькі до стандартних параметри нанодисперсного порошку 5 і
порошків зарубіжного виробництва 9, 10 і 12 (рис. Д1.1, а). Період гратки α–
Si3N4 для всіх порошків дорівнює стандартному або менший за нього.
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Мінімальне значення параметра а зафіксовано у порошку 4 (0,7755 нм). Для
інших воно знаходиться в межах 0,7810–0,7818 нм. Параметр с для α–фази
порошків 1, 5, 9, 10 і 12 трохи перевищує стандартне значення, а для всіх інших
він нижче сст (с4  сст  с1). Для β–Si3N4 спостерігається зворотна картина
(рис. Д1.1, б). Параметр с дорівнює стандартному або менший за нього, параметр
а знаходиться в межах а7  аст  а1. Відхилення параметрів граток вихідних
порошків обумовлені умовами синтезу, наявністю домішок і наступною
обробкою.
Морфологія частинок досліджуваних порошків наступна. Вітчизняні
порошки 1, 4 з високим вмістом α–фази і більшою питомою поверхнею
складаються з дрібних голкоподібних частинок з поперечним перерізом до
0,5 мкм, пухких ізометричних утворень і окремих призматичних кристалів β–
Si3N4 розміром до 10 мкм. Великі пухкі утворення (в порошку 4 більше 20%
частинок розміром 100–120 мкм) стійкі до УЗ–впливу і являються основним
джерелом вільного кремнію.

а

б

Рисунок Д1.1 – Періоди гратки α–Si3N4 (а) і β–Si3N4 (б) вихідних (○) і розмолотих
() порошків
Порошки 2 і 3 складаються з ізометричних і призматичних кристалів β–
Si3N4 зі слабо розвиненою поверхнею. Отримані результати свідчать, що
морфологія частинок не залежить від способу їх отримання, а визначається
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умовами синтезу та фазовим складом синтезованого продукту. Нанодисперсні
порошки 5 і 6 – це агломерати частинок, а відпалений порошок 7 складається з
монодисперсних частинок кулястої форми розміром 02–05 мкм. Морфологія
частинок порошку 8 аналогічна, проте діапазон їх розмірів ширший.
Максимальний розмір досягає 3 мкм, хоча вміст частинок розміром більше 1 мкм
не перевищує 30 %. Порошки зарубіжного виробництва складаються в
основному з частинок ізометричної форми, виявлені окремі великі частинки
призматичної форми (порошок 9) і пухкі агломерати, що легко руйнуються УЗ–
обробкою (10–12).
Кінетика подрібнення крупнозернистих порошків 1–4 показана на
рис. Д1.2. Для порошків з більшою питомою поверхнею (1, 4) інтенсивність
розмелу в кульової млині в перші 8 год вища, ніж для порошків 2, 3, що добре
узгоджується з морфологією їх частинок. При досягненні середнього розміру
2 мкм–4 мкм після 40 год розмелу подрібнення сповільнюється і подальше
розмелювання малоефективне. Середній розмір частинок дрібнозернистих
порошків 5, 7–12 практично не змінюється. Виняток становить порошок 6, для
якого обробка в кульовому млині призводить до збільшення розмірів агломератів
на порядок.

Рисунок Д1.2 – Зміна середнього розміру частинок Si3N4–порошків 1–4 при
розмелі в кульовому млині
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Як видно з рис. Д1.1, при розмелі в кульовому млині істотно змінюються
параметри граток α– і β–фаз. Після розмелювання порошку 4 з максимальним
відхиленням періодів гратки α–Si3N4 від стандартних відхилення дещо
зменшується, однак при цьому збільшується відхилення співвідношення с/а. Для
інших порошків параметри а і с знижуються і ще більше відхиляються від
стандартних значень. Після розмелювання найбільше зменшення параметрів
гратки α–Si3N4 спостерігається у порошків 1, 5 і 7. Для β–фази відзначаються як
збільшення,

так

і

зменшення

періодів

гратки

після

розмелювання

(див. рис. Д1.1, б). Максимальне зростання цих параметрів характерне для
порошків 5 і 7, зниження – для порошків 9, 12. Таким чином, по зміні параметрів
гратки α–фази після розмелювання порошки можна розділити на 2 групи: з
великим (1, 4, 5, 7) і меншим (8–12) відхиленням від стандартних значень. У разі
β–Si3N4 це відхилення менше, за винятком порошків 5 і 7. Простежується така
закономірність зміни параметрів граток після розмелювання. Для порошків з
максимальним зменшенням параметрів α–фази спостерігається максимальне
збільшення параметрів β–фази. У порошків, що складаються тільки з β–Si3N4 (2,
3), зміна параметрів гратки несуттєва. Для матеріалів закордонного виробництва
має місце зворотна залежність: при зменшенні параметрів α–фази зменшуються
також параметри β–фази.
Для всіх порошків, крім нанодисперсних і відпалених, спостерігається
зниження приросту щільності  з підвищенням тиску пресування (рис. Д1.3).
Максимальна щільність (2 г/см3) досягнута для при пресуванні порошків 1–3 і 9–
12. Трохи нижча вона у зразків, спресованих з порошку 4 з найбільшим середнім
розміром частинок. При пресуванні відпалених нанодисперсних порошків 7 і 8
щільність зі збільшенням тиску до 250 МПа зростає, але при подальшому його
підвищенні зростання  сповільнюється. Аналогічна залежність (до тисків
250 МПа) характерна і для нанодисперсних порошків 5 і 6, проте при тисках
вищих за 250 МПа їх щільність знижується через утворення тріщин. З рис. Д1.3
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випливає, що чим вища питома поверхня і схильність до агломерації, тим менша
щільність спресованих порошків.
Для дослідження здатності до спікання порошків використовували зразки з
початковою щільністю 1,6–1,8 г/см3. Щільність зразків, спресованих з порошку
6, не перевищувала 1,2 г/см3. В усьому температурному діапазоні спікання
спостерігається лінійна залежність втрати маси від температури (рис. Д1.4, а),
причому по нахилу кривих зразки розділилися на 3 групи зі значенням
d(m/m)/dT = 0,30 (1, 3, 4, 9–12); 0,6–0,7 (2, 7, 8) і 1,6–2,0 (5, 6). Збільшення
швидкості втрати маси з підвищенням температури корелює з питомою
поверхнею і вмістом домішок.
Це добре узгоджується з результатами роботи [9], де показано, що домішки
заліза і кисню знижують термічну стабільність нітриду кремнію. Особливістю
порошків 1, 2 і 9 є висока початкова втрата маси (до температури 1550 °С), що
досягає 13–15 %, викликана, ймовірно, виділенням газоподібних сполук,
присутність яких обумовлена процесом синтезу і хімічного очищення
отриманого продукту.

Рисунок Д1.3 – Залежність щільності Si3N4–зразків від тиску пресування
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Як виявилося, температурні залежності втрати маси і ущільнення зразків
взаємопов'язані (рис. 2.6, б). Низький ступінь ущільнення характерний для
зразків з найменшою швидкістю втрати маси при підвищенні Т (1, 4, 9, 10–12).

а

б

Рисунок Д1.4 – Температурна залежність втрати маси (а) і щільності (б)
Si3N4–зразків при спіканні
Серед них максимальної щільності досягає зразок 9, що відзначається
підвищеним вмістом кисню, який активує процес ущільнення і, очевидно,
обумовлює надмірне розтравлювання поверхні даного зразка (рис. Д1.5, а). Інша
група зразків (2, 7, 8), для якої d(m/m)/dT = 0,6–0,7, характеризується
максимальним ступенем ущільнення і досягає 2,80–2,95 г/см3 за рахунок
високого вмісту домішок заліза (2) і великої питомої поверхні (7, 8).
Найбільш щільна і дрібнозерниста структура властива зразкам 7
(рис. Д1.5, б). У зразку 8 відмічено утворення гексагональних кристалів β–Si3N4 з
поперечним розміром 1–3 мкм (рис. Д1.5, в). Максимальна щільність серед
розглянутих порошків досягається при температурах 1700–1725 °С. Подальше
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підвищення температури супроводжується інтенсивним зменшенням щільності
завдяки дисоціації нітриду.
Дещо

відрізняються

температурні

залежності

щільності

зразків

з

нанодисперсних порошків 5 і 6, у яких максимальне ущільнення досягається при
температурі 1600 °С, що на 100–125 °С нижче, ніж для інших порошків.
Незважаючи на нижчі температури спікання, формування їх структури
супроводжується інтенсивною рекристалізацією з утворенням крупних кристалів
розміром 5–10 мкм (рис. Д1.5, г).

а

б

в

г

Рисунок Д1.5 – Мікроструктура спечених Si3N4–зразків 9 (а), 7 (б), 8 (в), 5 (г)
Зниження

температури

спікання,

характерне

для

нанодисперсних

порошків, відбувається за рахунок прояву ефекту надпластичності. Відпал цих
порошків, який супроводжується зменшенням питомої поверхні, змінює їх
поведінку при спіканні і криві ущільнення зсуваються в бік більш високих
температур.
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ДОДАТОК 2. Рівняння механіки руйнування.
Теорія Гріффітса в механіці руйнування. При оцінці міцності матеріалу
дослідники 19 ст. обмежувалися визначенням границі міцності, однак самим
процесом руйнування ніхто особливо не цікавився. Така зневага призвела до
множинних раптових руйнувань конструкцій в 19-20 століттях і розуміння
необхідності змін. Механіка руйнування як самостійний розділ науки про
міцність матеріалів почала активно розвиватися.
В 1920 р. британський інженер Гріффітс, провів множинні дослідження, і
визначив, що відношення між напруженням та довжиною тріщини є постійною
величиною:
 a C,

(Д2.1)

де  - напруження, a - довжина тріщини, C - постійна величина.
Однак у лінійно–пружній постановці виникає проблема нескінченно
великого

напруження

в

усті

тріщини.

Тому

Гріффітс

запропонував

використовувати енергетичний принцип для вирішення проблеми. Відповідно до
енергетичного принципу для розвитку тріщини необхідна енергія ззовні, рівна
енергії двох нових поверхонь тріщини. Цю енергію називають поверхневою
енергією тіла. Ріст тріщини (формування нових поверхонь) приводить до
зменшення енергії пружної деформації U e і, відповідно, до росту поверхневої
енергії тіла Г . Зміна повної вільної енергії з початкового стану:
  U e  Г .

Повна енергія тіла визначається як
U tot  W  U e  Г .

Відповідно до лінійно–пружної моделі тіло під дією постійних сил
задовольняє умові W  2U e . Тоді повна енергія системи U tot  U e  Г .
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Гріффітс використав рішення Інгліша і показав, що ріст пружної енергії
деформації визначається як:
Ue 

a 2 2 B
E

,

де B - товщина зразка.
Поверхнева енергія задається як
Г  4aB ,

де  - поверхнева енергія на одиницю площі, і є характеристикою
матеріалу.
Таким чином, повна енергія системи записується як
U tot  

a 2 2 B
E

 4aB .

Звідси можна одержати критичну довжину тріщини, необхідну для початку
росту:
2E

ac 

(Д2.2)

 2

З рівняння (Д2.2) видно, що критична довжина тріщини швидко
зменшується з ростом напруження. Таким чином, критичне напруження можна
вивести як
c 

2E
a

(Д2.3)

З рівнянь (Д2.1) і (Д2.3) визначається постійна рівняння Гріффітса
C

2E



Також Гріффітс увів поняття інтенсивності вивільнення енергії на
утворення двох нових поверхонь тріщини. З рівняння (Д2.2) отримуємо
G

a 2
E

(Д2.4)

Ріст тріщини відбувається, коли значення G досягає Gc - енергії
руйнування матеріалу.
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Інтенсивність вивільнення енергії. Відповідно до закону збереження
енергії, робота, виконана прикладеними силами в одиницю часу, W повинна бути
еквівалентна швидкості зміни внутрішньої пружної енергії деформації U e ,
кінетичної енергії тіла K в одиницю часу і енергії в одиницю часу, витраченій на
збільшення площі поверхонь тріщини Г . Тобто
W  U e  K  Г

або
W U e K Г



.
t
t
t
t

Припустимо, що П  U e  W - потенційна енергія системи. Тоді попереднє
рівняння для статичного випадку перетвориться на
 П  Г .

(Д2.5)

Враховуючи, що

 A 

,  A ,

t A t t
A

де

A

- площа поверхонь тріщини, рівняння (Д2.5) може бути переписане в

наступній формі:


П Г

G.
A A

Коефіцієнт інтенсивності напружень. Гріффітс та Ірвін створили метод для
визначення кількості енергії, доступної для розвитку тріщини, в напруженнях і
переміщеннях. Метод потребує значення навантаження

і геометричних

характеристик тріщини в якості вхідних даних для обчислення інтенсивності
звільнення енергії. Поле напружень поблизу устя тріщини для лінійно-пружного
тіла представляється в загальній формі:

 ij 

Km
2r

f ij ( ) ,
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де  ij - тензор напружень Коші, r - відстань від устя тріщини,  - кут,
f ij ( ) - функція, незалежна від навантаження й геометрії тріщини, K - коефіцієнт

інтенсивності

напружень.

Відповідно

записується

загальна

форма поля

переміщень:
ui 

Km
2

r
g ( )
2

В окремому випадку плоскої пластини із тріщиною K I визначається як:
K I   a

(Д2.6)

Зіставляючи рівняння (Д2.4) та (Д2.6), одержуємо залежність між
інтенсивністю вивільнення енергії й коефіцієнтом інтенсивності напружень:

K12
,
G 
E

G 

K12 (1  v 2 )
E

(Д2.7)
(Д2.8)

для плоско–напруженого (Д2.7) і плоско–деформованого стану (Д2.8).
Існують три базові форми розкриття тріщини (для плоскої задачі їх дві
(див. рис. 2.13)). Наведені тут відношення підходять для опису кожної з форм,
але показник опору матеріалу для них буде різний.
Основні викладення теорії пружності. Для розуміння принципу роботи
МСЕ зробимо деякі викладення з курсу механіки й теорії пружності. Механічний
стан нескінченно малого об'єму тіла можна описати за допомогою тензора
напружень і тензора деформацій:
 T  { xx , yy , zz , yz , zx , xy } ,
 T  { xx ,  yy ,  zz ,  yz ,  zx ,  xy } .
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Деформації визначаються як
 xx 

u
v
w
u v
v w
w u
,
,  yy  ,  zz 
,  xy 
 ,  yz 

,  zx 

x
y
z
y x
z y
x z

або в матричній формі
(Д2.9)

  AU ,

де

A

- матриця частинних похідних, U - вектор переміщень.

Напруження і деформації в матеріалі взаємно співвідносяться між собою за
законом Гука

  c ,
де c – матриця пружних постійних, компоненти якої визначаються
експериментальним шляхом.
Механічна поведінка тіла описується за допомогою рівняння динамічної
рівноваги
AT   f B  U ,

де f B - вектор зовнішніх зусиль, компонент U - інерційні сили, що
відкидають у випадку статичної задачі.
Потенційна енергія пружного тіла
П

1 T
 c dV .
2 V

(Д2.10)

Робота зовнішніх сил
W f   U T f B dV   U T f S dS f .
V

Sf

Функціонал Лагранжа
L  T  П Wf ,

де

T

- кінетична енергія.

Метод

скінченних

елементів.

Розглянемо

трьохмірне

тіло

.

Скінченноелементна апроксимація починається з дискретизації області на
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підобласті {1 ,  2 , 3 ,... n } . Потім вводяться вузли {xi , yi , zi } і відповідна кожному
елементу функція форм N i ( x, y, z ) . Переміщення елемента у власній локальній
системі координат записуються у вигляді:
n

U ( x, y, z )   N i ( x, y, z )d i ,

(Д2.11)

i 1

де d i - вузлові переміщення елемента.
Далі, підставляючи (Д2.9), (Д2.11) у рівняння (Д2.10), одержуємо значення
потенційної енергії окремого елемента:

П

де

 ( AN )
V

T

c( AN )dV

1 T
1
 c dV   d eT ( AN ) T c( AN )d e dV ,

V
2
2 V

записують у вигляді k e

і називають матрицею

жорсткості.
Таким чином, потенційна енергія елемента

П

1 T
d e ke d e
2

Аналогічним чином визначаються кінетична енергія і робота зовнішніх сил
для кожного елемента системи. У підсумку маємо рівняння механічної поведінки
скінченного елемента у вигляді
k e d e  me de  f e

Тривимірне

тіло,

обмежене

областю

,

описується

системою

диференціальних рівнянь, складених з рівнянь, що описують кожен елемент, і
попередньо зведених до загальної системи координат:
  F
KD  MD

Розширений метод скінченних елементів (XFEM). Суть методу полягає у
введенні локальних функцій у поле апроксимації скінченного елемента, що надає
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можливість підвищувати точність рішення, описувати додаткові ступені свободи
та робити локальну модифікацію скінченноелементної моделі (рис. Д2.1).

Рисунок Д2.1 - Подрібнені скінченні елементи в розширеному МСЕ при
проходженні тріщини
Процедура розширеного МСЕ аналогічна стандартному методу, однак
розходження починається при побудові функцій форм. Функції форм у
розширеному МСЕ можуть суттєво розрізнятися залежно від конкретної задачі.
Зокрема, для моделювання росту тріщини переміщення елемента в локальній
системі координат будуть записуватися у вигляді
n
n
n
 4

U ( x, y, z )   N i ( x, y, z )d i   N j ( x, y, z ) H ( x)a j   N k ( x, y, z )  Fl ( x, y, z )bkl )  ,
i 1
j 1
k 1
 l 1


де N i - класична функція форм, H (x) - уточнююча функція для опису стану
уздовж тіла тріщини, Fl - чотири уточнюючі функції в області вустя тріщини.
Подальший алгоритм рішення отриманих рівнянь практично не змінюється
за винятком додавання додаткових критеріїв зародження й розвитку тріщини.
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Критерій виникнення тріщини в крихкому матеріалі добре описується
лінійно–пружною механікою руйнування в термінах головних напружень:
max[σ1, σ2, σ3]  Rbm,

(Д2.12)

де Rbm – границя міцності під час згинання.
Як критерій розвитку тріщини, можна вибрати багато моделей, однак
найбільш проста та має прийнятну точність - інтенсивність вивільнення енергії:
Gc  Г   П .

(Д2.13)
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ДОДАТОК 3.
Акти використання та дослідно-промислового випробування
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