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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 
 

Актуальність теми. Створення нових радіопрозорих матеріалів, що здатні про-

пускати електромагнітні хвилі радіочастотного діапазону, в значній мірі визначає 

науково-технічний прогрес в радіоелектроніці, аерокосмічній і електронній техніці. 

У світовій практиці створенням радіопрозорих матеріалів займаються вчені з США, 

Франції, Китаю, Південної Кореї, Японії, Чехії, Росії та Білорусі. 

Наразі як радіопрозорі матеріали використовують різні органічні (пластмаси, 

текстоліти та ін.) і неорганічні матеріали (кераміка, скло та склокераміка). Основ-

ними недоліками органічних радіопрозорих матеріалів (РПМ) є низька стійкість до 

високих температур, не більше 400 °С, а також значне погіршення їх електродинамі-

чних характеристик зі зростанням температури. Натомість неорганічні РПМ харак-

теризуються високою однорідністю структури, термостійкістю і стабільністю елект-

родинамічних параметрів в широкому діапазоні радіочастот.  

Існуючі сьогодні РПМ відповідають вимогам виробників за електродинаміч-

ними характеристиками, але за комплексом експлуатаційних властивостей, які ма-

ють забезпечити тривалу ефективну експлуатацію виробів, не задовольняють виро-

бників аерокосмічної та військової ракетної техніки. Унікальними в цьому сенсі є 

керамічні РПМ, оскільки вони поєднують всі необхідні властивості (фізико-механі-

чні, теплофізичні, електрофізичні), відрізняються високими робочими температу-

рами (до 2000 °С) та мають пролонгований термін служби. Втім, існуючі керамічні 

РПМ (кварцові, високоглиноземисті, нітрид-силіцієві тощо) мають ряд недоліків, 

пов’язаних із складною багатостадійною високотемпературною технологією. Перс-

пективним напрямком отримання керамічних РПМ є використання кераміки на ос-

нові алюмосилікату стронцію (славсоніту). Матеріали, що містять переважну кіль-

кість цієї фази, характеризуються комплексом високих функціональних і експлуата-

ційних властивостей та можуть знайти використання при виготовленні захисних еле-

ментів радіотехнічних систем літальних апаратів та установок наземного керування. 

Вищевикладене свідчить про те, що дослідження, спрямовані на встановлення 

фізико-хімічних закономірностей формування структури та фазового складу керамі-

чних РПМ із заданими електродинамічними характеристиками, стабільними в ши-

рокому діапазоні робочих температур і частот, а також комплексом високих експлу-

атаційних властивостей, що забезпечують тривалий термін ефективної експлуатації 

виробів з них, є актуальною науково-практичною задачею сучасного матеріалознав-

ства та визначає напрямок дисертаційних досліджень. 

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

робота виконувалась на кафедрі технології кераміки, вогнетривів, скла та емалей 

НТУ «ХПІ» у рамках завдань фундаментальних держбюджетних НДР МОН України: 

«Створення малоенергоємних екологічно орієнтованих високоресурсних кераміч-

них матеріалів» (№ ДР 0115U00537), «Розробка наукових основ структурної інжене-

рії функціональних ультрадисперсних неметалевих покриттів» (№ ДР 0113U00455), 

«Розробка теоретичних основ синтезу керамічних РПМ на основі системи RO – RO2 

– Al2O3 – SiO2» (№ ДР 0116U00856), яких здобувач був виконавцем окремих етапів. 
Мета і задачі досліджень. Метою дисертаційної роботи є розробка складів та 

технологічних параметрів отримання низькотемпературної радіопрозорої кераміки 



 

 

на основі системи SrO – Al2O3 – SiO2 із заданими електродинамічними характерис-
тиками та фізико-механічними властивостями. 

Для досягнення поставленої мети вирішувались наступні задачі:  
- здійснення ґрунтовного вибору базової кристалічної фази для синтезу кера-

мічних РПМ на основі порівняльного аналізу властивостей і термодинамічного ана-
лізу реакцій фазоутворення; обґрунтування композицій системи SrO – Al2O3 – SiO2, 
перспективних для реалізації низькотемпературного синтезу славсоніту; 

- дослідження можливих шляхів утворення та умови низькотемпературного 
синтезу славсонітової фази; 

- дослідження впливу інтенсифікуючих добавок на формування славсоніту в 
умовах низькотемпературного синтезу, а також на процеси структуро- і фазоутво-
рення керамічних РПМ; 

- розробка технологічних параметрів отримання радіопрозорої кераміки на ос-
нові системи SrO – Al2O3 – SiO2; виготовлення зразків і дослідження електродинамі-
чних, теплофізичних і фізико-механічних властивостей матеріалів;  

- розробка практичних рекомендацій по використанню результатів досліджень 
та здійснення дослідно-промислових випробувань. 

Об’єкт дослідження – процеси формування фаз, здатних забезпечити задані 
електродинамічні характеристики керамічних матеріалів, що характеризуються ма-
ксимальним пропусканням електромагнітних хвиль радіочастотного діапазону.  

Предмет дослідження – фізико-хімічні закономірності формування фазового 
складу і структури керамічних РПМ на основі системи SrO – Al2O3 – SiO2. 

Методи дослідження. Теоретичні дослідження здійснювали із залученням ком-
плексу фізико-хімічних розрахунків в системах фазоутворюючих оксидів згідно по-
ложень фізичної хімії силікатів. Електродинамічні, фізико-механічні та експлуата-
ційні властивості розроблених керамічних РПМ визначали за методиками, регламе-
нтованими діючими нормативними документами. Для вивчення властивостей і стру-
ктури матеріалів застосовували комплекс сучасних апаратурних методів фізико-хі-
мічного аналізу. При реалізації експерименту використовували методи симплекс-
ґратчастого планування та статистичної обробки результатів за допомогою прикла-
дних програм Statistica 6.0, Microsoft office Excel. 

Дослідження здійснювали з використанням обладнання кафедри технології ке-
раміки, вогнетривів, скла та емалей НТУ «ХПІ», а також приладів та устаткування 
Інституту монокристалів НАН України (м. Харків), ПАТ «УкрНДІВ ім. А.С. Береж-
ного» (м. Харків), кафедри квантової фізики КНУ ім. Т. Шевченка (м. Київ), кафедри 
теоретичної радіофізики ХНУ ім. В.Н. Каразіна (м. Харків), ДП «КБ «Південне»  
(м. Дніпро). 

Наукова новизна результатів роботи. Теоретично обґрунтована та експериме-
нтально підтверджена можливість створення керамічних РПМ із заданими електро-
динамічними та експлуатаційними властивостями на основі композицій системи 
SrO – Al2O3 – SiO2 за рахунок низькотемпературного синтезу славсоніту. 

Вперше: 
- розраховано термодинамічні константи славсоніту (SrAl2Si2O8), Sr-геленіту 

(Sr2Al2SiO7) та Sr6Al18Si2O37, відсутні в довідковій літературі; доповнено та системати-
зовано термодинамічну базу констант сполук, що входять до системи SrO–Al2O3–SiO2;  

- встановлено ймовірні шляхи перебігу реакції твердофазового синтезу славсо-

ніту при утворенні різних проміжних сполук. Встановлено, що при утворенні 



 

 

проміжних силікатів починаючи з 400 та 500 °С (для Sr2SiO4 та SrSiO3 відповідно), 

синтез славсоніту відбувається при 1200 °С. В разі утворення алюмінатів стронцію 

Sr3Al2O6 та SrAl2O4 (в умовах дефіциту SiO2), синтез славсоніту йде шляхом утво-

рення та наступного розкладання Sr-геленіту при температурі ~1600 °С; 

- в полі первинної кристалізації славсоніту в системі SrO – Al2O3 – SiO2, встано-

влено нестехіометричне співвідношення компонентів мас (SrAl2,034Si3,108O10,267), що 

забезпечує зниження температури синтезу славсоніту до 1350 °С;  

- досліджено вплив однокомпонентних (SnO2, Cr2O3, Li2O, ZrSiO4, TiO2, B2O3, 

MoO3, CaF2) і багатокомпонентних евтектичних (LiF : NaF, LiF : KF, KF : NaF, 

LiF : KF : NaF, Li2O : SnO2) добавок на інтенсифікацію процесів структуро- та фазо-

утворення славсонітової кераміки при зниженій температурі випалу. Доведено ефе-

ктивність дії добавки Li2O (в кількості 2 мас. % понад 100 мас. %) на утворення слав-

соніту нестехіометричного складу в інтервалі температур 1250 – 1350 °С та евтекти-

чної добавки Li2O : SnO2 (в кількості 1 мас. % понад 100 мас. %) на синтез славсоніту 

стехіометричного складу в температурному інтервалі 1250 – 1350 °С; 

- експериментально підтверджено можливість використання розроблених керамі-

чних матеріалів із стабільно низькими показниками електродинамічних характеристик 

(ε = 3,57…5,26; tgδ = 0,0073…0,0122) як РПМ в діапазоні частот 26 – 37,5 ГГц. 

- встановлено закономірності формування мікроструктури та фазового складу 

низькотемпературної радіопрозорої кераміки в присутності добавок комплексних ін-

тенсифікаторів спікання та фазоутворення, роль яких полягає в утворенні евтектич-

них розплавів та зниженні температури утворення славсонітової фази.  

Практичне значення одержаних результатів для авіаційної та ракетної га-

лузей полягає у створенні на основі системи SrO – Al2O3 – SiO2 керамічних РПМ для 

ракетної техніки, авіаційної та електронної промисловості. Встановлено технологі-

чні параметри отримання керамічних матеріалів, які задовольняють вимогам ГОСТ 

20419-83, необхідним умовам належності до РПМ та характеризуються наступними 

властивостями:  

• склад ВРК-2: діелектрична проникність ε = 3,67…4,12 і тангенс кута діелек-

тричних втрат tgδ = 0,0073…0,0091 (при 26 – 37,5 ГГц); водопоглинання – 0,13 %; 

уявна густина – 2880 кг/м3; межа міцності при згині – 62,4 МПа; об’ємний опір – 

1,1·1013 Ом·см); максимальна температура експлуатації 1200 °С;  

• склад ВРК-0 діелектрична проникність ε = 4,93…5,26; тангенс кута діелект-

ричних втрат tgδ = 0,0097…0,0122 (при 26 – 37,5 ГГц); водопоглинання – 0,08 %; 

уявна густина – 2960 кг/м3; межа міцності при згині – 72,3 МПа; об’ємний опір – 

5,9·1014 Ом·см; максимальна температура експлуатації 1500 °С. 

Керамічні РПМ, отримані за розробленою технологією, пройшли випробу-

вання у Київському національному університеті ім. Т. Шевченка на кафедрі кванто-

вої радіофізики, де визначенні їх електродинамічні характеристики. За результатами 

випробувань розроблені матеріали придатні для використання у розглянутому діапа-

зоні частот в пристроях захисту радіоелектронної апаратури та відповідають основ-

ним вимогам, що висуваються до РПМ. 

Зразки радіопрозорих обтічників з використанням розроблених рекомендацій 

виготовлені на Костянтинівському державному науково-виробничому підприємстві 



 

 

«Кварсит» ДК «Укроборонпром», де розроблена славсонітова кераміка рекомендо-

вані для виготовлення захисних відсіків ракет самонаведення. 

На базі ДП «КБ «Південне» проведено успішні дослідно-промислові випробу-

вання розробленої кераміки в якості радіопрозорих елементів конструкцій.  

Результати досліджень впроваджені в навчальний процес кафедри технології 

кераміки, вогнетривів, скла та емалей НТУ «ХПІ» при підготовці бакалаврів і магіс-

трів за спеціальністю 091606 «Хімічна технологія тугоплавких неметалічних і силі-

катних матеріалів». 

Особистий внесок здобувача. Всі наукові результати, що викладені в дисер-

тації та винесені на захист, одержані здобувачем особисто. Серед них: аналіз науко-

вої та патентної літератури; участь у плануванні та проведенні теоретичних і експе-

риментальних досліджень; аналіз та інтерпретація отриманих результатів. Постано-

вка задач досліджень, аналіз і обговорення отриманих результатів, узагальнення 

отриманої інформації та формулювання висновків виконувались здобувачем спільно 

з науковим керівником. 

Апробація результатів дисертації. Основні положення та результати дисер-

таційної роботи доповідалися на: XXII, XXIII, XXIV та XXV Міжнародній науково-

практичній конференції «Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, 

здоров’я» (м. Харків, 2014–2017 рр.); Міжнародній науково-технічній конференції 

«Технология и применение огнеупоров и технической керамики в промышленности» 

(м. Харків, 2014 р.); II Міжнародній науково-практичній конференції «Нанотехноло-

гії та наноматеріали» (м. Львів, 2014 р.); Міжнародній науково-технічній конферен-

ції «Перспективи розвитку озброєння та військової техніки сухопутних військ» 

(м. Львів, 2015 р.); 5-й та 6-й Міжнародній науковій конференції «Космические тех-

нологии: настоящее и будущее» (м. Дніпро, 2015 р., 2017 р.); The American Ceramic 

Society. Electronic Materials and Applications (м. Орландо, США, 2017 р.). 

Публікації. Основні положення та наукові результати дисертаційної роботи 

опубліковано в 24 наукових працях, зокрема 12 статей у наукових фахових виданнях 

України та 4, що індексуються в наукометричній базі даних Scopus, 2 статті у закор-

донних виданнях, 10 у матеріалах конференцій, 2 патенти України на корисну модель. 

Структура й обсяг дисертації. Дисертаційна робота складається з анотації 

двома мовами, вступу, п’яти розділів, висновків, списку використаних джерел, дода-

тків. Загальний обсяг дисертації становить 197 сторінок; з них – 67 рисунків по тек-

сту, 4 рисунки на 4 окремих сторінках, 25 таблиць по тексту, 8 таблиць на 10 окремих 

сторінках списку використаних літературних джерел із 163 найменувань на 16 сто-

рінках, 6 додатків на 16 сторінках. 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ  

У вступі викладено актуальність роботи, визначені мета і задачі, об’єкт, пред-

мет та методи досліджень, сформульовані наукова новизна та практичне значення 

роботи, а також подана структура дисертації. 

Перший розділ присвячено аналізу розвитку технології виробництва РПМ. В 

аналітичному огляді виявлені основні напрямки РПМ, надана характеристика існу-

ючих радіопрозорих матеріалів та проаналізовані їх спеціальні властивості у взає-

мозв’язку зі структурою та фазовим складом. Відображено переваги та недоліки 



 

 

сучасного стану виробництва керамічних РПМ, визначено оптимальні кристалічні 

фази для отримання радіопрозорої кераміки. 

Питання удосконалення технології керамічних РПМ досліджене відомими 

вченими Н.П. Богородицьким, Н.М. Бобковою, А.Г. Ромашиним та висвітлені в ро-

ботах сучасних дослідників, зокрема П.Д. Саркісова, Е.І. Суздальцева, Y. Sung, 

P. Ptachek та інших.  

На підставі порівняльного аналізу властивостей кристалічних фаз, перспекти-

вних для створення радіопрозорої кераміки, призначеної для експлуатації при тем-

пературах 1200 – 1350 °С, обрано сполуки з ряду алюмосилікатів: сподумен, цельзіан 

та славсоніт та розглянуто діаграми стану відповідних потрійних систем. 

Визначено напрямки та сформульовано завдання досліджень, спрямованих на 

створення технології низькотемпературної радіопрозорої кераміки, придатної для 

виготовлення захисних елементів радіотехнічних систем літальних апаратів та авіа-

ційних керованих ракет, що входять до складу озброєння літаків та зенітно-ракетних 

комплексів. 

В другому розділі наведені відомості щодо сировинних матеріалів, методів 

виготовлення зразків, а також надана характеристика методів та обладнання для те-

оретичних і експериментальних досліджень, здійснених в роботі.  

Теоретичні дослідження проводили з використанням сучасних методів аналізу 

згідно положень фізичної хімії і термодинаміки силікатів. Розробку складів радіоп-

розорої кераміки здійснювали із залученням повнофакторного та симплекс-ґратчас-

того планів. Залежності властивостей одержаних матеріалів від складу та параметрів 

випалу зразків визначали шляхом статистичної обробки експериментальних даних із 

залученням прикладного пакету програм STATISTICA. Властивості отриманих мате-

ріалів визначали згідно ГОСТ 24409-80 із залученням приладів: тераомметру ТОмМ-

01 та RLC-вимірювача імітансу Е7-8. Вимірювання електродинамічних характерис-

тик проводили хвилевідним методом  в надвисокочастотному діапазоні радіохвиль 

(26–37,5 ГГц) стандартній установці, модернізованій генераторним блоком Р2-65 та 

індикатором Я2Р-67. Процеси формування радіопрозорої кераміки досліджували із 

залученням таких методів аналізу, як рентгено-фазовий (ДРОН-3, SHIMADZU XRD-

6000), диференційно-термічний (STA-409PC), ІЧ-спектральний (Perkin Elmer 

Spectrum One) та лазерна скануюча мікроскопія (VK 9700 KEYENCE).  

Третій розділ присвячений розробці оксидних та сировинних композицій для 

отримання керамічних РПМ шляхом низькотемпературного синтезу сполук, здатних 

забезпечити виробам заданий комплекс функціональних властивостей.  

Сформовано і доповнено базу термодинамічних констант трикомпонентних 

сполук систем SrO (BaO, Li2O) – Al2O3 – SiO2. Визначено вірогідність перебігу реак-

цій утворення сподумену, цельзіану та славсоніту з композицій, що містять приро-

дну або технічну сировину. Встановлено, що найбільш вірогідним є утворення цель-

зіану при взаємодії барію карбонату з метакаолінітом, який є продуктом дегідратації 

каоліну. Показано, що утворення сподумену відбувається через проміжні реакції, 

продуктами яких є метасилікат літію, силіманіт або муліт, що підтверджено рент-

гено-фазовими дослідженнями продуктів випалу мас. Утворення славсоніту також 

ймовірно здійснюється через проміжні реакції, зокрема реакцій утворення силікатів 



 

 

стронцію (SrSiO3 та Sr2SiO4) з кварцу та карбонату стронцію, перебіг яких стає мож-

ливим після 400 °С та 500 °С відповідно.  

За результатами диференційно-термічного та рентгено-фазового аналізу 

(рис. 1, табл.1) встановлено температурні області існування проміжних сполук (рис. 

2) при синтезі славсоніту. З урахуванням отриманих даних та використанням в по-

єднанні з термодинамічними розрахунками встановлено можливі шляхи синтезу 

славсоніту та запропоновано варіанти маніпуляцій для уникнення утворення неба-

жаних сполук алюмінатів стронцію, що перешкоджають утворенню славсоніту при 

зниженій температурі. 
 
 

 
 

Рисунок 1 – Дериватограма суміші 

стехіометричного складу славсоніту 

Таблиця 1 – Якісна характеристика  

продуктів термообробки 

Фази 

Температура, °С 

1
0
0
0

 

1
1
0
0

 

1
2
0
0

 

1
3
0
0

 

1
4
0
0

 

1
5
0
0

 

SiO2 ● ● ● ● ● – 
Al2O3 ● ● ● ● ● ● 
SrCO3 ● – – – – – 
SrO ● ● ● – – – 
SrSiO3 ● ● ● – – – 
Sr2SiO3 ● – – – – – 
SrAl2O4 – – ● ● – – 
Sr3Al2O6 – ● ● – – – 
Sr2Al2SiO7 – – – – ● ● 
SrAl2Si2O8 – ● ● ● ● ● 
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SrCO3 → SrO + CO2 (1) 

SrCO3 + SiO2 → SrSiO3 (2) 

2SrCO3 + SiO2 → Sr2SiO4 (3) 

3SrCO3 + Al2O3 → Sr3Al2O6+3CO2 (4) 

SrO + SiO2 → SrSiO3 (5) 

2SrO + SiO2 → Sr2SiO4 (6) 

3SrO + Al2O3 → Sr3Al2O6 (7) 

SrO + Al2O3 → SrAl2O4 (8) 

Sr2SiO4 + SiO2 → 2SrSiO3 (9) 

Sr3Al2O6 + 2 Al2O3 → 3SrAl2O4 (10) 

SrAl2O4 + SrSiO3 → Sr2Al2SiO7 (11) 

Рисунок 2 – Температурний діапазон стабільності проміжних сполук синтезу славсоніту  

при нагріванні оксидної композиції стехіометричного складу (згідно розглянутих реакцій) 
 

Визначено властивості зразків, отриманих на основі природної та технічної си-

ровини, склади яких відповідають стехіометричному співвідношенню фазоутворю-

ючих оксидів для сподумену, цельзіану і славсоніту. Синтез сполук проводили за 

максимальної температури 1200 °С (для сподумену) та за температури 1350 °С (для 

цельзіану та славсоніту) з годинною витримкою. Встановлено, що для забезпечення 

більш заданих значень електродинамічних характеристик, що обумовлюють основні 

функціональні властивості радіопрозорої кераміки, необхідно застосовувати техні-

чну сировину, що не містить домішок TiO2 i Fe2O3, які негативно впливають на діе-

лектричні властивості РПМ. Порівняння електродинамічних характеристик зразків, 

отриманих шляхом спрямованої кристалізації вказаних фаз свідчить, що за 



 

 

комплексом електродинамічних показників славсонітова кераміка характеризується 

найнижчим рівнем діелектричної проникності  (ε = 7,4) і тангенса кута діелектрич-

них втрат (tgδ = 0,019), а отже відповідає вимогам до РПМ.  

Четвертий розділ присвячено дослідженням, спрямованим розробці компози-

цій для отримання славсонітової кераміки при зниженій температурі випалу.  

За результатами графо-аналі-

тичних розрахунків в системі SrO – 

Al2O3 – SiO2 здійснено порівняль-

ний аналіз фазового складу продук-

тів випалу модельних композицій 

(рис. 3) та визначено кількісні та 

якісні характеристики розплавів, що 

утворюються при їх нагріванні в ін-

тервалі температур 1250 – 1550 °С. 

Показано, що використання компо-

зиції «2» забезпечує більш раннє 

утворення розплаву (починаючи з 

температури 1383 °С), що дозволяє 

інтенсифікувати процес взаємодії 

компонентів шихти та отримати ке-

раміку з максимальним вмістом 

славсонітової фази. Розплав, що утворюється при нагріванні композиції «2» до тем-

ператури 1450 °С характеризується такими властивостями: в’язкість 103,291 Па∙с, по-

верхневий натяг – 341 Н/м, а склофаза, утворена при його охолодженні матиме на-

ступні показники властивостей: ε = 8,1 (при 10 ГГц), tgδ = 0,0071, α = 44,87·10-7 1/K.  

Уточнення області складів композицій, що забезпечують низькотемператур-

ний синтез славсонітової кераміки проводили за залежностями «склад – властивість» 

із застосуванням методу симплекс-ґратчастого планування неповного 3-го порядку. 

Як незалежні фактори розглянуто вміст фазоутворюючих оксидів (SrO, Al2O3, SiO2) 

у складі сумішей. Як відгуки визначали водопоглинання (W,%), діелектричну прони-

кність (ε) та межу міцності при стиску (σст) для зразків, випалених при температурах 

1250, 1350 та 1450 С з витримкою 1 годину. Встановлено, що для забезпечення  зада-

ного рівня властивостей (W ≤ 1 %; ε ≤ 10; σcт ≥ 100 МПа) випал має відбуватись при 

температурі не нижче 1350 С. В результаті обробки даних експерименту встанов-

лено закономірності, що визначають вплив співвідношень вмісту оксидів у складі 

кераміки на властивості отриманих матеріалів. Графічна інтерпретація результатів 

представлена у вигляді ізоліній рівних значень властивостей на діаграмах «склад − 

властивість» (рис. 4). 

Зразки кераміки, отримані при температурі випалу 1350 С з використанням 

композиції «2», яка за рівнем вказаних властивостей належить до оптимальної обла-

сті, характеризуються наступними показниками: W = 0,17 %, σcт = 175,5 МПа, 

ε = 5,15. Повноту утворення славсонітової фази досліджували методом РФА (рис. 5). 

У фазовому складі зразку, випаленого при температурі 1250 °С, поряд зі славсонітом, 

ідентифіковані фази вихідних компонентів (SiO2, Al2O3) та проміжної сполуки 
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Рисунок 3 – Фігуративні точки дослідних композицій 

на діаграмі стану системи SrO – Al2O3 – SiO2 



 

 

(SrSiO3), а також значна кількість рентгеноаморфної фази. Штрих-рентгенограма 

зразку, випаленого за температури 1450 °С, свідчить про більш повне перетворення 

компонентів маси на славсоніт, що підтверджується зменшенням площі «ґало» та 

інтенсивності рефлексів реліктових фаз кварцу та корунду, присутність яких в мате-

ріалі погіршує експлуатаційні властивості керамічних РПМ на основі славсоніту. 
 

 
 

Рисунок 4 – Залежності «склад–властивість» для зразків, випалених при 1350 °С:  

а) водопоглинання (W, %); б) діелектрична проникність (ε); в) міцність при стиску (σст, МПа) 
 

В подальшому вдоско-

налення складу радіопрозорої 

славсонітової кераміки було 

спрямовано на інтенсифікацію 

процесів спікання та синтезу 

славсоніту при температурі 

1250 °С. Одним з можливих 

рішень в цьому сенсі розгля-

дали магнітно-імпульсне пре-

сування (МІП) напівфабрика-

тів, що дозволяє збільшити 

щільність керамічного матері-

алу на етапі формування напі-

вфабрикату. Вплив даного ме-

тоду на ступінь спікання зразків та завершеність процесу утворення славсоніту ви-

значали за показниками уявної густини та кількості SrAl2Si2O8 у фазовому складі 

зразків, випалених при температурах 1250, 1350 та 1450 °С, залежно від інтенсивно-

сті ударної дії (кількості циклів). За результатами досліджень, в порівнянні з власти-

востями зразків, створених методом статичного напівсухого пресування, встанов-

лено, що використання МІП суттєво покращує характеристики спікання зразків: 

ефект 6 циклів ударної дії та випалу при температурі 1250 °С рівноцінний підйому 

температури на 120 °С. Втім вплив даного методу формування на процеси утворення 

славсонітової фази при заданій температурі випалу практично не помітний: підви-

щення кількості славсоніту при використанні МІП не перевищує 2 %. 

Для інтенсифікації формування славсонітової кераміки також досліджували 

вплив температуро-часових параметрів випалу на характеристики спікання із залу-

ченням повнофакторного експерименту типу 22. Встановлено, що навіть при 

 

Рисунок 5 – Штрих-рентгенограми зразків композиції «2»,  

випалених при температурі а) 1250 °С та б) 1450 °С 

 



 

 

температурі випалу 1450 °С та витримці 8 годин (верхній рівень факторів) відбува-

ється незначне ущільнення матеріалу, про що свідчить зниження водопоглинання до 

15 %. Отримані дані вказують на низьку ефективність керування процесом струк-

туро- та фазоутворення славсонітової кераміки за рахунок варіювання температу-

рно-часових параметрів випалу. 

Наступним кроком на шляху пошуку ефективного методу інтенсифікації про-

цесу спікання та фазоутворення стало дослідження впливу малих добавок (як одно-

компонентних, так і евтектичних двокомпонентних), що діють за різними механіз-

мами. Обрані добавки SnO2, Cr2O3, Li2O, ZrSiO4, TiO2, B2O3, MoO3 та CaF2 вносили 

до складу сировинних композицій «0» та «2» (див. рис. 3) в кількості 1, 2 та 3 мас.% 

понад 100 мас.%. Після випалу зразків з годинною витримкою при температурах 

1250, 1350 та 1450 °C оцінювали вплив добавок на характеристики спікання (водо-

поглинання, уявну густину та відкриту поруватість). Встановлено, що максималь-

ного рівня спікання (W = 0 %) набувають, зразки випалені при температурі 1450 °С. 

Вплив добавок на водопоглинання зразків, випалених при 1250 °C, ілюструє рис. 6, 

з якого видно, що найбільш ефективною з точки зору спікання славсонітової кера-

міки є добавка Li2O, введення якої в кількості 3 мас.% та 2 мас. % (понад 100 %) до 

складу композицій «0» та «2» відповідно, дозволяють отримати матеріал з нульовим 

водопоглинанням. При температурі випалу 1350 °С досягається максимальний рі-

вень спікання (W = 0 %) зразків, виготовлених з використанням композиції «2» при 

введенні 1 мас. % любої з досліджених добавок окрім ZrSiO4 та SnO2. Для зразків, 

склад яких відповідає оксидній композиції «0», введення добавок забезпечує зни-

ження водопоглинання приблизно на 5 % при збільшенні температури випалу на ко-

жні 100 °С, а при температурі 1450 °С за умови введення 2 мас. % Li2O зразки набу-

вають нульового водопоглинання.  
 

 
а)       б) 

 
Рисунок 6 – Залежність водопоглинання випалених при температурі 1250 °C зразків  

від виду та кількості добавок: а) композиція «2» б) композиція «0» 
 

Характер дії однокомпонентних добавок на процес фазоутворення кераміки 

досліджували за використанням РФА. Аналіз фазових складів зразків, випалених при 

температурі 1250 °С (рис.7) дозволив визначити оптимальні добавки, що забезпечу-

ють найбільш активне утворення славсонітової фази при температурі 1250 °С.  

Введення ZrSiO4 і Li2O в кількості 3 мас. % (понад 100 %) до складу кераміки, 

що відповідає композиції «2» забезпечує збільшення вмісту славсонітової фази до 77 

мас. % та 78 мас % відповідно. Для кераміки, склад якої відповідає композиції «0» 
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оптимальною є добавка 3 мас. % Li2O, за наявності якої кількість славсонітової фази 

сягає 88 мас. %. Зроблено припущення щодо імовірного механізму дії добавки ок-

сиду літію, в присутності якої інтенсивне утворення на славсоніту обумовлена більш 

ранньою появою рідкої фази.  
 

 
а)       б) 

 
Рисунок 7 – Вплив добавок у кількості 3 мас. % на фазовий склад зразків, випалених при 

температурі 1250 °C: а) композиція «2» б) композиція «0» 
 

Результати з вивчення впливу однокомпонентних добавок на процеси спікання 

та фазоутворення славсонітової кераміки при зниженій температурі випалу (1250 °С) 

свідчать, що добавка оксиду літію в кількості 2 мас. % та 3 мас. % (понад 100 %) 

інтенсифікує процеси формування кераміки на основі композиції «2» та «0». При 

цьому в першому випадку утворюється славсоніт нестехіометричного складу 

(SrAl2,034Si3,108O10,267) та забезпечується максимальний рівень спікання кераміки. На-

томість в матеріалі, склад якого відповідає композиції «0», утворюється стехіомет-

ричний славсоніт (SrAl2Si2O8), втім процес фазоутворення не є закінченим (в матері-

алі присутні фази кремнезему та корунду, які не приймали участь в реакції утворення 

славсоніту, а також силікати та алюмінати стронцію як проміжні сполуки. Тому ство-

рення керамічних РПМ на основі славсоніту стехіометричного складу потребує ви-

користання високотемпературних енергоємних технологій. 

Наступний етап досліджень присвячений визначенню умов активізації утво-

рення силікатів стронцію (реакції 2 і 3 на рис. 2), як початкового етапу синтезу слав-

соніту стехіометричного складу. Попередніми дослідженнями встановлено, що ці ре-

акції імовірні вже при температурі 400 та 500 °С відповідно. Зниження температури 

утворення силікатів стронцію дозволила б не тільки знизити температуру синтезу 

славсоніту, а й завадити утворенню алюмінату стронцію, що є проміжною сполукою 

синтезу стронцієвого геленіту. Як відомо, утворення славсоніту при розкладанні Sr-

геленіту відбувається при температурі вище 1400 °С. Згідно припущення щодо мож-

ливості зниження температури утворення проміжних фаз SrSiO3 і Sr2SiO4 за наявно-

сті рідкої фази, досліджували евтектичні двокомпонентні добавки, здатні утворю-

вати розплав в інтервалі температур 350 – 450 °С. Для досліджень обрано евтектичні 

суміші фторидів лужних металів (LiF : NaF, LiF : KF, KF : NaF, LiF : NaF : KF), роз-

плави яких характеризуються високою активністю та низькою в’язкістю, а також су-

міш системи Li2O : SnO2, співвідношення компонентів якої відповідає мінімальній 

евтектичній температурі. Результати впливу добавок на процеси спікання та 
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фазоутворення кераміки склад якої відповідає композиції «0» при температурі ви-

палу 1250 °С, представлено на рисунках 8 та 9.  

Результати досліджень свідчать, що добавки евтектичних сумішей фторидів 

лужних металів є недостатньо ефективними з точки зору ущільнення кераміки, що 

можливо викликано швидким випаровуванням фторидів лужних металів за обраного 

режиму випалу. 
 

 
а)       б) 

 
Рисунок 8 – Залежність водопоглинання (а) та уявної густини (б) зразків композиції «0», 

випалених при температурі 1250 °С від виду та кількості двокомпонентних евтектичних добавок  
 

 

 
Рисунок 9 – Штрих-рентгенограми зразків композиції «0»: без добавки (а, б)  

та з добавкою 1 мас % Li2O : SnO2 (в, г) 
 

Натомість при введенні 1 мас. % евтектичної добавки Li2O : SnO2 до складу 

композиції «0», що відповідає стехіометричному складу славсоніту, відбувається ін-

тенсивне спікання кераміки при температурі 1250 °С: водопоглинання знижується 

до 0,47 %, відкриту поруватість до 1,1 % при одночасному збільшенні уявної густини 

до 2300 кг/м3. Тобто в даному випадку рівень характеристик спікання подібний рі-

вню аналогічних показників для зразків, випалених при 1350 °С, що містять одноко-

мпонентну добавку (3 мас. % Li2O понад 100 %).  

Результати РФА (рис. 9) також свідчать про інтенсифікуючу дію евтектичної 

добавки Li2O : SnO2 на проміжні реакції утворення силікатів стронцію при низькоте-

мпературному синтезі славсоніту стехіометричного складу. На штрих-рентгеногра-

мах зразків, синтезованих при температурі 800 °С, дія цієї добавки позначається збі-

льшенням рефлексів проміжних сполук (SrSiO3 і Sr2SiO4) та зменшення рефлексів 
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вихідних компонентів суміші. Порівняння рентгенограм зразків, випалених при те-

мпературі 1250 °С, вказують на те, що при введенні добавки в матеріалі відсутні 

кварц та силікати стронцію, збільшується інтенсивність рефлексів славсоніту, змен-

шуються рефлекси корунду та площа «гало», натомість з’являється петаліт 

(LiAlSi4O10). При збільшенні температури випалу до 1350 °С в матеріалі наявний 

лише славсоніт та невелика кількість склофази, що свідчить про досягнення мети на 

етапі синтезу монофазної славсонітової кераміки. Таким чином, введення малих до-

бавок дозволяє знизити температуру синтезу славсоніту з 1550 °С до 1250 °С для 

нестехіометричної форми сполуки та до 1350 °С для стехіометричної. 
Результати дослідження мікроструктури зра-

зку (рис. 10), отриманого при температурі 1250 °С 

з використанням композиції «0», що містить доба-

вку Li2O : SnO2  (1 мас. % понад 100 %), свідчать 

про наявність в матеріалі рівномірно розміщених в 

склофазі кристалів славсоніту розміром 35–40 мкм 

та поодиноких закритих пор розміром до 50 мкм, 

наявність яких пояснюється форсованим режимом 

випалу з коротким інтервалом ізотермічної витри-

мки. Наявність пор та значна вогнева усадка не ві-

діграють негативної ролі на етапі синтезу. 

В подальшому для отримання керамічного 

РПМ із заданим рівнем електродинамічних власти-

востей використовували маси, яким надано марку-

вання ВРК-0 (склад відповідає основі композиції 

«0» з добавкою 1 мас. % Li2O : SnO2) та ВРК-2 

(склад відповідає композиції «2» з добавкою 

2 мас.% Li2O. Хімічний склад мас подано в табл. 3. 
 

Таблиця 3 – Хімічний склад розроблених мас для радіопрозорої кераміки 

Композиція 
Вміст оксидів, мас. % 

В.п.п. 
SiO2 Al2O3 SrO Fe2O3 CaO Na2O Li2O SnO2 

ВРК-2 43,82 22,09 21,74 0,03 0,02 0,06 0,97 0,00 11,27 

ВРК-0 31,82 27 27,44 0,02 0,01 0,07 0,22 0,72 12,7 
 

Наступний етап досліджень прис-

вячений розробці технологічних параме-

трів виготовлення виробів з розроблених 

керамічних РПМ. Дослідження впливу 

виду та концентрації тимчасової зв’язки 

(рис. 11) показало, що використання як 

тимчасової зв’язки метилцелюлози в кі-

лькості 3 мас. % понад 100 мас. % шихти 

забезпечує високу міцність сирцю, що ва-

жливо при виготовленні напівфабрикату 

з непластичних мас. 

 
Рисунок 11 – Залежність міцності сирцю при 

стиску та водопоглинання випалених зразків 

від виду та кількості зв’язки 
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Рисунок 10 – Мікроструктура зра-

зку кераміки композиції «0» з до-

бавкою Li2O : SnO2 (1 мас. %), ви-

паленого при температурі 1250 °С 



 

 

Раціональні технологічні пара-

метри виготовлення виробів з розро-

бленої кераміки визначали з викори-

станням повнофакторного експери-

менту типу 23. Отримані рівняння ре-

гресії, що адекватно описують зале-

жності обраних відгуків (водопогли-

нання, діелектричної проникності, 

міцності при стиску) від незалежних 

факторів експерименту: часу помелу 

брикетованих продуктів синтезу (10 

– 20 хв), тиску пресування напівфаб-

рикату (10 – 40 МПа) та температури 

випалу виробів (1300 – 1350 °С). 

Результати експерименту 

(рис.12) показали, що в межах обра-

ного інтервалу варіювання техноло-

гічних параметри збільшенні трива-

лості помелу продуктів синтезу, ти-

ску напівсухого пресування та тем-

ператури випалу виробів відбува-

ється зниження водопоглинання, під-

вищення міцності при згині, при збе-

ріганні значень діелектричної прони-

кності ε = 6,25 – 6,9. Даний ефект ви-

кликаний збільшенням кількості роз-

плаву, що ущільнює матеріал. Вплив 

окремих параметрів на властивості 

зразків кераміки ВРК-2 має більш ви-

ражений характер: на показники міц-

ності більший вплив чинить час по-

мелу, а на водопоглинання – тиск 

пресування, що особливо чітко спо-

стерігається зі збільшенням темпера-

тури випалу до 1350 °С. 

На основі проведеного компле-

ксу досліджень розроблено техноло-

гічну схему виготовлення виробів 

простої форми з розроблених керамі-

чних РПМ (рис. 13). 

У розділі п’ять досліджено електродинамічні характеристики розроблених ке-

рамічних матеріалів. Результати випробувань свідчать про сталість електродинаміч-

них характеристик в надвисокочастотному діапазоні (діелектрична проникність зна-

ходиться в межах 3,67…5,26) та належність розробленої кераміки до класу РПМ. 

 
Рисунок 12 – Залежності «технологічні параметри – 

властивості» для виробів, виготовлених з мас: 

а) в)  ВРК-2; б) г)  ВРК-2 
 

 
Рисунок 13 – Технологічна схема виготовлення  

виробів з розроблених матеріалів 



 

 

В таблиці 3 надано властивості розробленої радіопрозорої кераміки, що відпо-

відають вимогам до РПМ та до характеристик, що регламентовані ГОСТ 20419-83 

до подібного матеріалу з цельзіану.  
 

Таблиця 3 – Властивості отриманих матеріалів 
Властивості ВРК-0 ВРК-2 ГОСТ 20419-83  Вимоги до РПК 

Уявна густина, кг/м3 2960 2880 Не менше 2700 Не менше 2500 

Водопоглинання, % 0,08 0,13 Не більше 0,5 Не більше 0,1 

Діелектрична проникність  
при 26 – 37,5 ГГц 

4,93 – 
5,26 

3,67 – 
4,12 

– Не більше 10 

Тангенс кута діелектричних 
втрат при 26 – 37,5 ГГц 

0,0097 – 
0,0122 

0,0073 – 
0,0091 

– 10-4 – 10-2 

Питомий об’ємний опір, Ом·см 5,9·1014 3,2·1014 Не менше 1014 – 

Міцність при вигині, МПа 72,3 62,4 Не менше 80 Не менше 60 

Температура експлуатації, °С до 1500 до 1200 – до 1200 
 

ВИСНОВКИ  
 

В роботі вирішено науково-практичну задачу з розробки складів і технологіч-

них параметрів керамічних радіопрозорих матеріалів з комплексом високих елект-

родинамічних та механічних властивостей на основі системи SrO – Al2O3 – SiO2. В 

результаті систематичних досліджень процесів фазоутворення в базовій оксидній си-

стемі сформульовані закономірності низькотемпературного синтезу славсоніту, як 

основи для кераміки, радіопрозорої в широкому частотному діапазоні.  

За результатами досліджень зроблено наступні висновки: 

1. Розраховано термодинамічні константи сполук славсоніту, Sr-геленіту 

та Sr6Al18Si2O37, відсутні в довідковій літературі. Теоретично обґрунтовано та експе-

риментально підтверджено можливість низькотемпературного синтезу славсоніто-

вої фази. Обґрунтовано вибір композицій системи SrO – Al2O3 – SiO2. Встановлено 

ймовірні шляхи перебігу реакції твердофазового синтезу славсоніту при утворенні 

різних проміжних сполук.  

2. Експериментально встановлено можливі шляхи утворення та температу-

рні області існування славсоніту стехіометричного складу, а також ідентифіковані 

проміжні та кінцеві продукти реакцій. Встановлено, що умовою початку формування 

славсонітової фази при зниженій температурі (1200 °С) є утворення силікатів SrSiO3 

та Sr2SiO4, починаючи з температури 400 та 500 °С відповідно. В разі утворення алю-

мінатів стронцію Sr3Al2O6 та SrAl2O4 (в умовах дефіциту SiO2), синтез славсоніту йде 

шляхом утворення та наступного розкладання Sr-геленіту при температурі ~1600 °С. 

3. В полі первинної кристалізації славсоніту в системі SrO – Al2O3 – SiO2, 

встановлено нестехіометричне співвідношення складових оксидної композиції 

(SrAl2,034Si3,108O10,267), що забезпечує зниження температури синтезу славсоніту на 

250 °С в порівнянні з композицією, що відповідає стехіометричному складу цієї 

фази, за рахунок більш раннього утворення розплаву. 

4. Досліджено вплив однокомпонентних (SnO2, Cr2O3, Li2O, ZrSiO4, TiO2, 

B2O3, MoO3, CaF2) і багатокомпонентних евтектичних (LiF : NaF, LiF : KF, KF : NaF, 

LiF : KF : NaF, Li2O : SnO2) добавок на інтенсифікацію процесів структуро- та фазо-

утворення славсонітової кераміки при зниженій температурі випалу. Доведено 



 

 

ефективність дії добавки Li2O (в кількості 2 мас. % понад 100 мас. %) на утворення 

славсоніту в композиції нестехіометричного складу (SrAl2,034Si3,108O10,267) та евтекти-

чної добавки Li2O : SnO2 (в кількості 1 мас. % понад 100 мас. %) на синтез славсоніту 

в композиції стехіометричного складу (SrAl2Si2O8). Використання добавок забезпе-

чує формування славсоніту в кількості 76 % і 88 % відповідно для нестехіометричної 

і стехіометричної композицій в інтервалі температур 1250 ‒ 1350 °С та  утворення 

рідкої фази, необхідної для досягнення максимального рівня спікання матеріалу (во-

допоглинання 0,1 ‒ 0,5 %).  

5. Розроблено склади сировинних композицій і технологічні принципи 

отримання керамічних РПМ та виготовлення виробів з них. За результатами компле-

ксних досліджень рекомендовано наступні технологічні параметри виробництва: ви-

пал на стадії синтезу славсоніту при температурі 1250 °С з годинною витримкою; 

помел продуктів синтезу в планетарному млині впродовж 20 хв. до забезпечення ро-

змірів часток не більше 0,15 мм; зволоження 4 % розчином карбоксиметилцелюлози 

до вологості порошку 8 %; формування напівфабрикатів напівсухим пресуванням 

при тиску 40 МПа; випал виробів при температурі 1350 °С з годинною витримкою. 

6. Розроблені матеріали характеризуються наступними властивостями: 

• склад ВРК-2: діелектрична проникність ε = 3,67…4,12 і тангенс кута ді-

електричних втрат tgδ = 0,0073…0,0091 (при 26 – 37,5 ГГц); водопоглинання – 

0,13 %; уявна густина – 2880 кг/м3; межа міцності при згині – 62,4 МПа; об’ємний 

опір – 1,1·1013 Ом·см); максимальна температура експлуатації 1200 °С;  

• склад ВРК-0 діелектрична проникність ε = 4,93…5,26; тангенс кута діе-

лектричних втрат tgδ = 0,0097…0,0122 (при 26 – 37,5 ГГц); водопоглинання – 

0,08 %; уявна густина – 2960 кг/м3; межа міцності при згині – 72,3 МПа; об’ємний 

опір – 5,9·1014 Ом·см; максимальна температура експлуатації 1500 °С. 

Отримані матеріали відповідають вимогам стандарту ГОСТ 20419–83 до ви-

робів з цельзіанової кераміки (підгрупа 420) та задовольняють вимоги до радіопро-

зорих матеріалів. 

7. На базі ДП «КБ «Південне» проведено успішні дослідно-промислові ви-

пробування створених матеріалів в якості радіопрозорих елементів конструкцій. На 

Костянтинівському державному науково-виробничому підприємстві «Кварсит» ДК 

«Укроборонпром» на основі розробленої славсонітової кераміки та з використанням 

розроблених рекомендацій виготовлено зразки радіопрозорих обтічників та рекоме-

ндовано для виготовлення захисних відсіків ракет самонаведення. Теоретичні і прак-

тичні результати досліджень впроваджені в практику навчального процесу кафедри 

технології кераміки, вогнетривів, скла та емалей НТУ «ХПІ».  
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наук.-практ. конф., (20-22 травня 2015р., Харків ) / за ред. проф. Сокола Є.І. : тези 

доп.. – Харків, НТУ « ХПІ», 2015. – Ч. II. – С. 211. 

Здобувачем термодинамічними розрахунками досліджено ймовірність проті-

кання твердофазових реакцій в системі SrO – Al2O3 – SiO2. 

21. Захаров А.В. Магнітно-імпульсне пресування грубодисперсних глиновмісних 

порошків / Л.П. Щукіна, В.Ф. Болюх, І.С. Щукін, А.В. Захаров // Інформаційні тех-

нології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я : ХXІV Міжнар. наук.-практ. 

конф., (18-20 травня 2016р., Харків) / за ред. проф. Сокола Є.І. : тези доп.. – Харків, 

НТУ «ХПІ», 2016. – Ч. II. – C. 219. 

Здобувачем експериментально визначено вплив високоенергетичного методу кон-

солідації порошкових систем на інтенсифікацію процесів спікання. 

22. Zakharov А. Development of radiotransparent ceramic based on composition of  the 

system BaO – SrO – Al2O3 – SiO2 / R. Kryvobok, G. Lisachuk, E. Chefranov, A. Zakha-

rov // The American Ceramic Society Electronic Materials and Applications 2017, AB-

STRACT BOOK, January 18–20. – Orlando, Florida, 2017. – P. 27. 

Здобувачем експериментально досліджено властивості кераміки на основі твер-

дих розчинів славсоніту та цельзіану. 

23. Захаров А.В. Вивчення електродинамічних характеристик радіопрозорої кера-

міки / Г.В. Лісачук, Р.В. Кривобок, А.В. Захаров, В.І. Григорук, В.В. Олійник, 

В.Л. Лаунець // Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я 

: ХXV Міжнар. наук.-практ. конф., (17-19 травня 2017р., Харків) / за ред. проф.  

Сокола Є.І. – Харків, НТУ «ХПІ». – Ч. II. – C. 276. 

Здобувачем експериментально досліджено електродинамічні характеристики 

кераміки на основі славсоніту. 

24. Захаров А.В. Цельзиан-славсонитовая керамика для летательных аппаратов с 

улучшенными эксплуатационными характеристиками / Е.В. Чефранов, П.С. Кораб-

лёва, Г.В. Лисачук, Р.В. Кривобок, Е.Ю. Федоренко, А.В. Захаров // Космические 

технологии: настоящее и будущее : 6-я междунар. конф., (23-26 мая 2017 г., Днепр). 

– Днепр, КБ «Южное», 2017.– С. 87. 

Здобувачем методом математичного планування досліджено високославсоні-

тову область для розробки нових складів радіопрозорої кераміки. 



 

 

АНОТАЦІЇ 
 

Захаров А.В. Радіопрозорі керамічні матеріали на основі системи 

SrO – Al2O3 – SiO2. Кваліфікаційна наукова праця. На правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук (доктора філо-

софії) за спеціальністю 05.17.11 – технологія тугоплавких неметалічних матеріалів. – Наці-

ональний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», Харків, 2018 р. 

Дисертацію присвячено розробці керамічних РПМ на основі кристалічної фази – 

славсоніту зі зниженою температурою синтезу. Створено базу для термодинамічного 

аналізу реакцій фазоутворення в системі SrO – Al2O3 – SiO2. Здійснено комплексне до-

слідження процесу синтезу славсоніту та визначено нестехіометричне співвідношення 

оксидів в полі первинної кристалізації славсоніту, що забезпечує синтез славсоніту при 

температурі до 1250 °С. Досліджено вплив однокомпонентних і багатокомпонентних 

евтектичних інтенсифікуючих добавок на процеси спікання та фазоутворення славсо-

нітової кераміки. З використанням нових даних розроблено склади та технологічні па-

раметри виготовлення керамічних РПМ з заданими функціональними властивостями (ε 

= 3,57…5,26, tgδ = 0,0073…0,0122) та підвищеним ресурсом експлуатації. 

Проведено лабораторні та промислові випробовування на підприємствах та ро-

зроблено практичні рекомендації щодо використання результатів. 

Ключові слова: радіопрозорі керамічні матеріали, славсоніт, діелектрична про-

никність, тангенс кута діелектричних втрат, характеристики спікання, межа міцності 

при згині, евтектичні добавки. 
 

Захаров А.В. Радиопрозрачные керамические материалы на основе си-

стемы SrO – Al2O3 – SiO2. Квалификационная научная работа. На правах рукописи. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук (док-

тора философии) по специальности 05.17.11 – технология тугоплавких неметалличе-

ских материалов. – Национальный технический университет «Харьковский политех-

нический институт», Харьков, 2018 

Диссертация посвящена разработке керамических РПМ на основе кристалли-

ческой фазы – славсонита с пониженной температурой синтеза. Создана база для 

термодинамического анализа реакций фазообразования в системе SrO–Al2O3–SiO2. 

Осуществлено комплексное исследование процесса синтеза славсонита и опреде-

лено нестехиометрическое соотношение оксидов в поле первичной кристаллизации 

славсонита, что обеспечивает синтез славсонита при температуре до 1250 °С. Иссле-

довано влияние однокомпонентных и многокомпонентных эвтектических интенси-

фицирующих добавок на процессы спекания и фазообразования славсонитовой ке-

рамики. С использованием новых данных разработаны составы и технологические 

параметры изготовления керамических РПМ с заданными функциональными свой-

ствами (ε = 3,57...5,26, tgδ = 0,0073...0,0122) и повышенным ресурсом эксплуатации. 

Проведены лабораторные и промышленные испытания на предприятиях и раз-

работаны практические рекомендации по использованию результатов. 

Ключевые слова: керамические радиопрозрачные материалы, славсонит, 

диэлектрическая проницаемость, тангенс угла диэлектрических потерь, характери-

стики спекания, предел прочности при изгибе, эвтектические добавки. 



 

 

Zakharov A.V. Radiotransparent ceramic materials based on the system 

SrO – Al2O3 – SiO2. Qualifying scientific work. On the manuscript. 

Thesis for the degree of Candidate of Technical Sciences (pre-Ph.D. in Philosophy), 

specialty 05.17.11 – technology of refractory non-metallic materials. – National Technical 

University «Kharkiv Polytechnic Institute», Kharkiv, 2018 

The thesis is devoted to the development of radio-transparent ceramic materials on 

the basis of the crystalline phase – slavsonite the synthesis of which is carried out at a 

reduced temperature. A database was created for the thermodynamic analysis of phase for-

mation reactions in the SrO – Al2O3 – SiO2 system. The process of solid-phase synthesis 

of slavsonite was thoroughly investigated and possible ways of the reaction of formation 

of slavsonite from different intermediate compounds were found. It has been established 

that due to the formation of intermediate silicon strontium from 400 and 500 °C (Sr2SiO4 

and SrSiO3 respectively), the synthesis of slavsonite begins at 1200 °C. In the case of the 

formation of strontium aluminates Sr3Al2O6 and SrAl2O4 (in the case of SiO2 deficiency), 

the synthesis of slavsonite occurs after crystallization and subsequent decomposition of Sr-

gelite at a temperature of ~ 1600 °C. Within primary slavsonite crystallization in 

SrO – Al2O3 – SiO2 systems non-stechiometric composition (SrAl2,034Si3,108O10,267), that 

ensures the synthesis of the slavsonite at temperatures up to 1250 °С, were found. The 

influence of single-component (SnO2, Cr2O3, Li2O, ZrSiO4, TiO2, B2O3, MoO3, CaF2) and 

multicomponent eutectic (LiF : NaF, LiF : KF, KF : NaF, LiF : KF : NaF, Li2O : SnO2) ad-

ditives on the intensification of sintering and phase formation processes of slavonite ce-

ramics was studied. The patternes of the formation of microstructure and phase composi-

tion of low temperature radio-transparent ceramics in the presence of additives of complex 

intensifiers which enables the formation of eutectic alloys, and the reduction of the tem-

perature of the formation of the slavonite phase are established. The influence of the Li2O 

additive (2% by weight over 100% by weight) on the formation of the non - stoichiometric 

composition of slavsonite, and Li2O : SnO2 eutectic additive (in the amount of 1 mass % 

over 100 mass %) for the synthesis of the stoichiometric composition of the slavsonite in 

the temperature interval of 1250 – 1350 °C were proved. On the basis of new data, the 

formulae and the technological parameters for the production of radio-transparent ceramic 

materials with certain electrophysical properties (ε = 3.57...5.26, tgδ = 0.0073...0.0122 in 

the microwave range 26 – 37.5 GHz) and increased resource exploitation which determines 

their functional reliability were developed. 

Industrial and laboratory-industrial tests were conducted at the enterprises and prac-

tical recommendations for the use of the results were developed. The research results are 

introduced into the educational process of the department of technology of ceramics, re-

fractories, glass and enamels of NTU «KhPI». 

Keywords: ceramic radio-transparent materials, slavsonite, dielectric permittivity, 

dielectric loss tangent, sintering characteristics, bending strength, eutectic additives. 

 

 


