
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

«ХАРКІВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ» 

 

 

ЛОБАЧ КОСТЯНТИН В'ЯЧЕСЛАВОВИЧ 

 

 

УДК 666.3.549.517.1:666.762.51 

 

КЕРАМІЧНІ МАТЕРІАЛИ НА ОСНОВІ КАРБІДУ КРЕМНІЮ  

ДЛЯ АТОМНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ 

 

 

 

Спеціальність 05.17.11 – технологія тугоплавких неметалічних матеріалів 

 

 

 

Автореферат 

дисертації на здобуття наукового ступеня 

кандидата технічних наук 

 

 

 

Харків – 2021



Дисертацією є рукопис. 

Робота виконана в Інституті фізики твердого тіла, матеріалознавства та 

технологій Національного наукового центру «Харківський фізико-технічний 

інститут» НАН України. 

 

 

Науковий керівник: доктор технічних наук, старший науковий співробітник 

Саєнко Сергій Юрійович, 

Національний науковий центр «Харківський фізико-

технічний інститут» НАН України, начальник відділу 

газостатичних та плазмових технологій 

 

 

Офіційні опоненти: 

 

 

доктор технічних наук, професор 

Геворкян Едвін Спартакович, 

Український державний університет залізничного 

транспорту, м. Харків, професор кафедри інженерії вагонів 

та якості продукції; 

 

 

кандидат технічних наук, доцент 

Чишкала Володимир Олексійович, 

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна,  

доцент кафедри матеріалів реакторобудування та фізичних 

технологій. 

  

 

 

 

 

 

Захист відбудеться 11 травня 2021 року о 15
00

 годині на засіданні 

спеціалізованої вченої ради Д 64.050.03 у Національному технічному університеті 

«Харківський політехнічний інститут» за адресою: 61002, м. Харків, 

вул. Кирпичова, 2. 

 

З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Національного технічного 

університету «Харківський політехнічний інститут» за адресою: 61002, м. Харків, 

вул. Кирпичова, 2. 

 

Автореферат розісланий 08 квітня 2021 р. 

 

 

Вчений секретар 

спеціалізованої вченої ради       Шабанова Г.М.



1 

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Актуальність теми. Безпечне функціонування атомної галузі є одним з 

головних чинників забезпечення сучасної енергонезалежності України. 

Необхідною умовою існування ядерно-енергетичної системи, що відповідає 

принципам безпеки та сталого розвитку, є вдосконалення наявних і 

впровадження нових інноваційних технологій і матеріалів які б дозволили 

реакторам атомних станцій станути більш безпечними навіть у разі виникнення 

аварійних ситуацій. 

Перш за все йдеться про дослідження та розробку стійкого (толерантного) 

до аварій  ядерного палива (в англомовній літературі, як Accident Tolerant Fuel – 

ATF). Таке паливо розробляють в Європі, Росії, США, Китаї, Південній Кореї і 

Японії. Аварія на АЕС у Фукусімі в 2011 році показала особливу небезпеку 

паро-цирконієвої реакції, що виникає при підвищенні температури цирконієвих 

оболонок тепловиділяючих елементів (ТВЕЛів) через втрату теплоносія. У 

зв'язку з цим особливої актуальності набули програми з розробки нових 

матеріалів ТВЕЛів, стійких до аварій такого роду і здатних істотно підвищити 

безпеку атомних реакторів. Карбід кремнію (SiC) і композити на його основі 

(наприклад, SiC/SiC: SiC-волокна в SiC-матриці) розглядаються, як 

перспективні для використання в ядерних реакторах в якості оболонок ТВЕЛів 

для заміни цирконієвих сплавів. 

Однією з важливих проблем при поводженні з високоактивними відходами 

(ВАВ) і відпрацьованим ядерним паливом (ВЯП) атомних електростанцій є 

вибір матеріалів для ємностей (контейнерів), призначених для їхнього 

безпечного геологічного захоронення. До найбільш корозійностійких 

матеріалів віднесені мідь, титан і (Cr – Ni – Mo)-сплави. Усі перелічені 

матеріали мають металічну провідність і тому схильні до локальної 

електрохімічної корозії (пітінгової, міжкристалічної, щілинної), що є їхнім 

істотним недоліком. На підставі всебічних досліджень запропоновано карбід 

кремнію в якості матеріалу контейнерів для захоронення ВАВ і ВЯП в 

геологічні формації. Карбід кремнію володіє унікальним поєднанням фізико-

механічних і теплофізичних властивостей при корозійної стійкості в ґрунтових 

водах геологічного середовища. Таким чином, упаковки, виготовлені з цього 

матеріалу, дозволять забезпечити надійну ізоляцію небезпечних радіоактивних 

речовин на десятки тисяч років. 

Відомо, що для використання SiC в атомній енергетиці існує декілька 

головних проблем: крихкість, SiC-матриця розчиняється в теплоносії в умовах 

експлуатації водо-водяних ядерних реакторів, а також порушення цілісності 

кристалічної структури й поява тріщин у кераміці SiC в умовах γ-опромінення з 

боку радіоактивних відходів до поглиненої дози ~10
6
 Гр. 

Таким чином, у даний час актуальним та важливим є пошук вирішення 

вище зазначених проблем для отримання кераміки на основі SiC з підвищеним 

коефіцієнтом тріщиностійкості та поліпшеною корозійною стійкістю в 

реакторних умовах, який може бути використаний як матеріал SiC-матриці в 

SiC/SiC композитах для виготовлення оболонок ТВЕЛів, а також у якості 
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механічно міцного і стійкого до γ-опромінення захисного матеріалу для 

контейнерів ВАВ/ВЯП, що й визначило напрямок досліджень дисертаційної 

роботи в галузі сучасної атомної енергетики. 

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

Дисертаційна робота виконана в Національному науковому центрі 

«Харківський фізико-технічний інститут» НАН України. Тема дисертації 

пов’язана з виконанням проєктів, у яких автор брав безпосередню участь у 

якості виконавця: «Дослідження та розробка процесів отримання керамічних та 

cклокерамічних матеріалів для іммобілізації радіоактивних відходів методами 

порошкової металургії» (ДР № 0111U008995), «Розробка та дослідження 

радіаційно- та корозійно-стійких керамічних матеріалів для вирішення 

проблеми ізоляції рідких радіоактивних відходів АЕС України» 

(ДР № 0116U005097), «Розробка методів іммобілізації високоактивних відходів 

з використанням керамічних матеріалів, вуглець-вуглецевих композитів та 

контроль інтенсивних потоків випромінювання при впровадженні радіаційних і 

ядерних технологій» (ДР № 0111U008534), «Створення неорганічних 

композитів для довгострокової ізоляції радіоактивних відходів АЕС з 

реакторами ВВЕР в умовах поверхневого і глибинного захоронення» 

(ДР № 0116U007072), «Дослідження та розробка методу іммобілізації рідких 

РАВ АЕС України в скловміщуючі матриці та визначення фізико-механічних 

властивостей отриманих компаундів» (ДР № 0119U101456), «Створення 

фундаментальних основ та дослідження процесів формування мікро- та 

нанокристалічних поверхневих функціональних шарів шляхом іонно-плазмової 

обробки поверхні конструкційних матеріалів для використання в новітніх 

розробках в атомній енергетиці та сферах енергетичного, авіакосмічного, 

загального машинобудування та медицини» (ДР № 0116U005058), Міжнародні 

партнерські проєкти УНТЦ: «Process Development: Low Cost, Continuous Nano-

Scale Purification Technology of Powdered Carbonaceous Materials for Applications 

in Electrochemical Energy Storage Systems and Electroconsolidation Process 

Technology, US DOE’s Initiatives for Proliferation Prevention (IPP Program), 

Partner project # ANL-T2-0229-UA/P-154, «New protective barriers to contain and 

immobilize radioactive materials» Р-547, Українсько-білоруський проєкт 

«Розробка і дослідження енергоефективної інноваційної технології синтезу 

дрібнодисперсного карбіду кремнію з підвищеним ступенем чистоти в 

електротермічному киплячому шарі» (ДР № 0120U101740). 

Мета та задачі дослідження. Мета дисертаційних роботи полягала в 

створенні новітньої композиційної кераміки на основі SiC з поліпшеними 

фізико-механічними властивостями і корозійною стійкістю шляхом 

формування безпористої структурі методом високо швидкісного гарячого 

пресування (ВГП) та введенням добавок для застосування в атомної енергетиці. 

Для досягнення поставленої мети в роботі треба було вирішати такі 

завдання: 

1. Вивчити вплив технологічних параметрів процесу ВГП на формування 

безпористої структури та фізико-механічні властивості SiC-кераміки. 
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2. Експериментально-аналітичним шляхом дослідити структуру, фазовий 

склад і фізико-механічні властивості SiC-кераміки в залежності від складу і 

кількості добавок. 

3. Дослідити фізико-механічні властивості SiC-кераміки з добавками Cr 

(від 0,3 до 1,2 мас. %) і встановити найбільш ефективну кількість для 

отримання максимальних значень тріщиностійкості. 

4. Проаналізувати поведінку кераміки SiC з добавками Cr в корозійних 

умовах, що імітують внутрішньо-корпусне середовище реактора ВВЕР-1000. 

5. В обґрунтування використання керамічних матеріалів на основі SiC у 

якості захисного матеріалу для контейнерів ВАВ/ВЯП, вивчити вплив 

γ-опромінення на міцність і структуру кераміки SiC з добавками Cr. 

Об’єкти дослідження: процес отримання безпористої структури SiC-

кераміки, комплекс фізико-механічних властивостей SiC та SiC з добавками (В, 

С, Si та Cr). 

Предмет дослідження: формування й розподіл добавок Cr в структурі SiC-

кераміки та вплив Cr на корозійну стійкість SiC у реакторних умовах і на 

стійкість при γ-опроміненні. 

Методи досліджень. Для вирішення поставлених задач застосовувався 

комплекс експериментальних досліджень. Дослідні зразки отримувалися 

методом ВГП. Дослідження фазового складу вихідних матеріалів і отриманих 

зразків проводилися з використанням аналітичних методів – 3D-томографії 

(DXR-HD), рентгеноструктурного аналізу (ДРОН-4-07), диференційно-

термічного аналізу (ТА Instruments SDT Q 600), інфрачервоної спектроскопії 

(ІКС-29). Мікростуктурні дослідження зразків та елементний аналіз (EDX) 

проводились методом скануючої електронної мікроскопії (СЕМ), Zeiss EVO 40, 

JSM-7001F. Фізико-механічні властивості визначалися методом індентування 

(FM-800, ПМТ-3). Опромінення зразків відбувалося гальмівним 

випромінюванням γ-квантів, яке отримано на лінійному прискорювачі 

електронів (ЛПЕ-10). Корозійні випробування в умовах, що імітують 

внутрішньокорпусне середовище водо-водяного реактора ВВЕР-1000, 

проводились в автоклаві. 

Наукова новизна отриманих результатів. При виконанні дисертаційної 

роботи найбільш суттєвими результатами стали такі: 

– Вперше отримано методом ВГП в діапазоні температур (1850 – 2100) °С і 

часу витримки (10 – 45) хвилин та досліджена на фізико-механічні властивості 

кераміка на основі SiC з добавками Cr (0,3 – 1,2 мас. %). Визначена оптимальна 

кількість Cr, що становить 0,5 мас. %, при якій досягається максимальне 

зростання величини мікротвердості, Нv до 28,0 ГПа та тріщиностійкості K1c до 

6,2 MPa∙м
1/2 

при температури спікання Т = 2050 °С та часу витримки 30 хвилин. 

– Зафіксовано приріст маси зразка SiC (до 3,27 мг/см
2
)

 
з добавками Cr на 

початку корозійних випробувань у гідротермальних умовах, які відповідають 

експлуатації реактора ВВЕР-1000, що обумовлено утворенням захисних плівок 

складу Cr2O3, та показано загальне уповільнення корозійних процесів в кераміці 

даного складу при продовженні випробувань. 
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– Вперше проведені радіаційні випробування (γ-опромінення) керамічного 

композиційного матеріалу (SiC + 0,5 мас. % Cr) в умовах, що імітують 

зберігання РАВ українських АЕС у контейнерах упродовж 300 років 

(~10 періодів напіврозпаду 
137

Cs). Показано можливість використання даного 

композиту в якості матеріалу контейнерів для безпечного зберігання та 

геологічного захоронення ВАВ і ВЯП. 

Практичне значення отриманих результатів для атомної енергетики 

полягає в тому, що експериментальні дані впливу Cr на фізико-механічні 

властивості, корозійну та радіаційну стійкість SiC можуть бути враховані та 

значно вплинути на вибір матеріалів та технологію виробництва SiC/SiC 

композитів для виготовлення оболонок ТВЕЛів, оскільки існує проблема 

виготовлення тонкостінних трубок (оболонок) з крихкої кераміки SiC та 

проблема недостатньої корозійної стійкості SiC в умовах, що відповідають 

експлуатації водо-водяних ядерних реакторів. Обґрунтовано можливість 

використання SiC(Сr) кераміки в якості матеріалу контейнерів для тимчасового 

зберігання і геологічного захоронення радіоактивних відходів українських 

АЄС. 

Особистий внесок здобувача. Створення напрямку досліджень, вибір 

матеріалів, розробка практичних експериментально-аналітичних підходів 

здійснені здобувачем особисто. Мета, завдання та висновки досліджень 

сформульовані спільно з науковим керівником д.т.н. С.Ю. Саєнком. Здобувач 

брав безпосередню участь у розробці, проєктуванні, наладці та введенні в 

експлуатацію установки, що реалізує метод ВГП, під керівництвом провідного 

інженера-конструктора С.І. Грибова. Дисертант особисто планував та проводив 

усі необхідні роботи для виконання експериментів, обробки й аналізу 

отриманих результатів. Виміри мікротвердості та розрахунки тріщиностійкості 

на отриманих зразках виконувався спільно з к.т.н. О.М. Чуняєвим (НТУ ХПІ). 

Отримані результати постійно обговорювались з чл.-кор. НАН України 

Воєводіним В.М. Автор брав участь в аналізі та узагальненні отриманих 

результатів, підготовці матеріалів для доповідей на конференціях та публікацій 

статей в наукових виданнях.  

Апробація результатів дисертації. Усі основні отримані результати 

дисертації були предметом обговорення на таких міжнародних конференціях та 

семінарах: Міжнародна науково-технічна конференція «Технологія і 

застосування вогнетривів і технічної кераміки в промисловості» 2014 р., 

м. Харків; 2-th International Seminar «Measuring the Tribological Properties of 

Micro and Bio Bearings», 2015, Karlsruhe, Germany; III Міжнародна конференція 

«Високочисті матеріали: Отримання, застосування, властивості», присвячена 

пам’яті академіка В.М. Ажажи, 2015 р., м. Харків; ХII Міжнародна науково-

технічна конференція молодих вчених та фахівців «Проблеми сучасної ядерної 

енергетики», 2016 р., м. Харків; ХIII Міжнародна науково-технічна 

конференція молодих вчених та фахівців «Проблеми сучасної ядерної 

енергетики», 2017 р., м. Харків; 10-th International Conference “Advanced 

Materials and Technologies: From Idea to Market”, 2018, Ningbo, China; ХIV 

Міжнародна науково-технічна конференція молодих вчених та фахівців 



5 

«Проблеми сучасної ядерної енергетики», 2018 р., м. Харків; ХV Міжнародна 

науково-технічна конференція молодих вчених та фахівців «Проблеми сучасної 

ядерної енергетики», 2019 р., м. Харків; ХV Міжнародна конференція «Корозія-

2020», 2020 р., м. Львів. 

Публікації. Основні матеріали дисертації повною мірою викладені в 14 

наукових працях. З них 7 статей та 7 тез доповідей на міжнародних наукових 

конференціях. Усі зазначені статті опубліковані у фахових виданнях, що 

включені до міжнародних науковометричних баз Scopus та Web of Science. 

Структура та об’єм дисертації. Дисертаційна робота складається з 

анотації, вступу, 6 розділів, висновків, переліку використаних літературних 

джерел. Повний обсяг дисертації становить 135 сторінок, які включають 74 

рисунка та 13 таблиць. 
 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ 

У вступі обґрунтовано актуальність та доцільність теми дисертаційної 

роботи, розкрито суть, визначено об’єкт та предмет досліджень. 

Сформульована мета і задачі досліджень, показана наукова новизна та 

практичне значення, особистий внесок здобувача, а також наведені дані про 

публікації на основі досліджень у дисертаційній роботі, описано структуру та 

обсяг виконаної роботи. 

У першому розділі «Основні характеристики матеріалів на основі SiC і 

перспектива використання їх в атомній енергетиці» представлено аналіз 

огляду літературних джерел щодо використання та перспективних напрямків 

застосування матеріалів на основі карбіду кремнію в ядерній енергетиці. 

Наведені основні характеристики, методи й технології отримання та область 

використання керамічних матеріалів на основі SiC. Розглянуті різні методи 

високошвидкісного нагрівання реагентів для отримання кераміки на основі SiC. 

Наведені приклади застосування SiC для виготовлення паливних елементів 

високотемпературного газового реактора та конструкцій для потреб 

термоядерних установок. Описана концепція створення толерантного палива 

(ATF). Розглянуті технології отримання високощільного спеченого SiC для 

виготовлення елементів контейнерів радіоактивних відходів. Наведені роботи, 

спрямовані на вивчення поведінки SiC в умовах радіаційного впливу та водного 

середовища, і розглянуті шляхи підвищення фізико-механічних властивостей та 

корозійної стійкості. На основі проведеного аналізу науково-технічної 

літератури зроблені висновки та сформульовані задачі досліджень. 

У другому розділі «Матеріали й методики експериментальних 

досліджень» описано характеристики сировинних матеріалів, 

експериментальне обладнання та методики досліджень. В якості основного 

сировинного матеріалу використовували порошок α-SiC марки 440 NDP (США) 

з переважним розміром частинок 0,44 мкм. Для змішування та рівномірного 

розподілу частинок вихідних порошків використовували планетарний 

мономлин «Puliverisette 6», Fritsch (Німеччина). 

Формування дослідних зразків проводили на установці, що реалізує метод 

ВГП, яка була спроєктована, розроблена та запущена в експлуатацію в рамках 
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виконання спільного УНТЦ проєкту з компанією «Superior Graphite Со» (США) 

та Аргонською національною лабораторією (США). Закриту пористість 

отриманих зразків визначали на установці Phoenix microme DXR-HD 

(Німеччина) методом 3D-томографії за допомогою рентгенівського 

випромінювання. Дослідження фазового складу зразків проводили на 

рентгенівському дифрактометрі ДРОН-4 – 07 та ІЧ-спектрофотометрі ІКС-29 

(ЛОМО). Для розрахунку коефіцієнта тріщиностійкості K1c досліджували 

характеристики відбитків і тріщин, утворених алмазною пірамідою Вікірса. 

Металографічні дослідження структури проводили на скануючих електронних 

мікроскопах Zeiss EVO 40 (Німеччина) та JEM-700F (Японія). Для визначення 

розподілу елементів у зразках кераміки використовувався метод 

енергодисперсійної рентгенівської спектроскопії (ЕDX). Корозійні 

випробування зразків проводили в автоклаві, імітуючи внутрішньокорпусні 

умови реактора ВВЕР-1000. Опромінення зразків проводили на лінійному 

прискорювачі електронів ЛУЕ-10, енергія до 10 МеВ, ток 800 мА, гальмівне 

γ-випромінювання, швидкість набору дози – 1,1·10
4
 Гр/год, поглинена доза – 

2·10
6
 Гр. 

Матеріали щодо використання методики прямого пропускання струму для 

отримання кераміки були опубліковані в роботах [1, 2] та доповідались на 

конференції [8]. 

У третьому розділі «Формування безпористої структури SiC-кераміки 

методом ВГП і дослідження фізико-механічних властивостей» описано 

переваги методу ВГП над класичним гарячим пресуванням (ГП) за рахунок 

швидкості нагріву (V) до 400 °С/хв у порівнянні з ГП, де максимальна 

швидкість становить до 50 °С/хв. Використана модель спікання порошкових 

компонентів, яка основана на тому, що ущільнення та зростання зерна є 

термічно активованими процесами. Енергія активації (ΔG), що призводить до 

атомної рухливості, необхідної для спікання, може бути досягнута шляхом 

підвищення температури. Коефіцієнт дифузії (D) значно збільшується через 

свою пряму залежність від температури: D ~ exp (- ΔG/kT), де k – постійна 

Больцмана, T – абсолютна температура. Відповідно швидкий (швидкісний) 

нагрів до температур спікання сприяє досягненню високої щільності в 

поєднанні з невеликим зростанням зерна. Також описана перевага методу 

прямого пропускання струму через прес-форму та матеріал, що спікається. Таке 

спікання призводить до концентрації тепловиділення на поверхні частинок, яке 

викликає плавлення поверхневих шарів і руйнування оксидних плівок, що 

прискорює хімічні реакції. 

Отримано дослідні зразки для вивчення формування безпористої 

структури в SiC-кераміці, в діапазоні температур (1850 – 2100) °С, часу 

витримки (10 – 45) хвилин, тиску 40 МПа та швидкості нагрівання 200 °С/хв. 

Методом 3D-томографії встановлено, що закрита пористість SiC суттєво 

зменшується зі збільшенням часу витримки від 10 до 45 хвилин при 

оптимальній температурі 2050 °С. Методом 3D-томографії взагалі закриті пори 

виявити не вдалося (рис. 1). Відомо, що час витримки – це процес перебудови, 

злиття та видалення пор, тому збільшення витримки до (30 – 45) хвилин 
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призводить до зростання зерна, часткового ущільнення та поступового 

видалення пор, що спостерігається в SiC-кераміці. 

 

  
а) б) 

 

Рисунок 1 – Зовнішній вид зразків SiC отриманих при температурі 

спікання 2050 °С: а – 10 хвилин витримки; б – 30 хвилин витримки  

(3D-томографія) 

 

У роботі також проаналізовано вплив часу витримки на еволюцію 

мікроструктури SiC-кераміки. На рисунку 2 наведені структури поперечного 

зламу SiC, отриманої при температурі спікання Т = 2050 °С та витримці 10 та 

30 хвилин. Визначено, що збільшення часу витримки до 30 хвилин призводить 

до формування в SiC-кераміці монолітної та однорідної структури з чітко 

визначеними межами зерен та з ознаками крихкого руйнування, що є наслідком 

руйнування шаруватої структури, властивої SiC-кераміці з високими 

механічними властивостями (рис. 2, б). 

 

 
а) 

 
б) 

 

Рисунок 2 – СЕМ зображення поперечного зламу SiC-кераміки, отриманої 

при температурі спікання 2050 °С та часі витримки: а – 10 хвилин;  

б – 30 хвилин 

 

Проведено вимірювання мікротвердості та розрахунок тріщиностійкості 

для зразків, отриманих в діапазоні температур (1850 – 2100) °С, часу витримки 

(10 – 45) хвилин, тиску 40 МПа та швидкості нагрівання 200 °С/хв. 

Показано вплив температури спікання та часу витримки на механічні 

властивості SiC-кераміки. Визначено, що максимальне зростання величини 

мікротвердості до 27,3 ГПа та тріщиностійкості до 4,3 MPa∙м
1/2 

відбувається 

при досягненні температури спікання Т = 2050 °С та часу витримки 30 хвилин. 

Порівняно фізико-механічні характеристики отриманого зразка SiC з 

Крихке  

руйнування 

Область утворення 

закритої пористості 
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літературними даними для зарубіжних аналогів на прикладі відомої компанії 

Dynamic Ceramic (Англія) (http://www.dynacer.com/materials/silicon-carbide/). 

Порівняння відзначає те, що показники мікротвердості та тріщиностійкості 

отриманої методом ВГП SiC-кераміки не поступаються закордонним аналогам. 

Така кераміка, сформована з безпористої, монолітної та однорідної структури, 

має високу щільність (до 99,4 % від теоретичної), твердість – 27,3 ГПа та 

коефіцієнт тріщиностійкості 4,3 MPa∙м
1/2

. 

Матеріали цього розділу були опубліковані в роботах [3, 7] та 

доповідались на конференції [9]. 

У четвертому розділ «Підвищення фізико-механічних властивостей 

SiC-кераміки шляхом введення добавок» розглянута можливість поліпшення 

здатності зберігати цілісність і чинити опір утворенню тріщин (коефіцієнт 

тріщиностійкості) шляхом введення невеликої кількості добавок та вивчення 

їхнього впливу на фізико-механічні властивості SiC-кераміки. Зазвичай для SiC 

використовують добавки: Al2O3, Y2O3, B і Si в кількості 10 – 40 мас. %, які 

діють як активатори спікання, що в ряді випадків призводять до зниження 

температури спікання, але не поліпшують фізико-механічних властивостей, 

насамперед тріщиностійкості. 

Забезпечення невеликої кількості добавок – це дуже важливі та необхідні 

умови для використання SiC-кераміки в ядерній енергетиці, оскільки 

збільшення кількості добавок може вплинути на коефіцієнт захвату теплових 

нейтронів та призвести до зниження радіаційної стійкості SiC. У роботі 

вирішені ці умови та обрані добавки в невеликій кількості (˂ 1,5 мас. %), які б 

сприяли поліпшенню механічних властивостей. 

Ґрунтуючись на основі вивчених літературних даних та на властивостях 

деяких елементів, основними добавками задля поліпшення коефіцієнту 

тріщиностійкості та корозійної стійкості SiC-кераміки в роботі були обрані 

дифузійно-рухливі добавки з малим атомним радіусом: кремній, бор, вуглець і 

хром. Дослідні зразки отримували методом ВГП за технологічними 

параметрами, при яких формується безпориста структура, що були встановлені 

в 3 розділі: Т = 2050 °С, Р = 40 МПа, t = 30 хвилин та V = 200 °С/хв. 

Отримані дані впливу добавок на фізичні властивості SiC-кераміки 

представлені в таблиці 1. Як видно, добавки В і С призводять до збільшення 

відкритої пористості на 1,5 %, введення Si суттєво не впливає на відкриту 

пористість, тоді як додавання Cr ініціює зменшення відносної щільності SiC до 

97,8 % від теоретичної, що напевно пов’язано з інтенсивністю випаровування 

Cr в процесі спікання при цьому відкрита пористість істотно не змінюється. 

 

Таблиця 1 – Фізичні властивості та пористість SiC-кераміки 

Зразок Відкрита 

пористість, % 

Уявна щільність  

г/cм
3
 

Відносна 

щільність, % 

SiC 0 3,19 99,4 ± 0,75 

SiC + 1,5 % B + 0,75 % C 0 – 1,5 3,15 98,4 ± 0,75 

SiC + 1,0 % Si 0 – 1 3,18 99,2 ± 0,75 

SiC + 0,5 % Cr 0 – 1 3,16 97,8 ± 0,75 
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Наочно показано вплив добавок Cr на механічні властивості SiС-кераміки, 

зокрема на коефіцієнт тріщиностійкості (рис. 3).  

 

 

а) 
 

б) 

 

Рисунок 3 – Зображення поверхні дослідних зразків:  

a – SiC; б – SiC + 0,5 мас. % Cr 

 

Так при однаковому навантаженні в 10 Н на поверхні зразків складу SiС та 

SiC з добавками В, С та Si утворюється характерна картина розтріскування 

матеріалу (рис. 3, а), тоді як введення Cr призводить до поліпшення здатності 

SiС зберігати цілісність і чинити опір утворенню тріщин (рис. 3, б), що вказує 

на збільшення коефіцієнта тріщиностійкості.  

Встановлено, що введення до SiC добавок Cr призводить до зменшення, 

корелюючи між собою значення відношення параметрів Віккерса та в'язкості 

руйнування (Hv/K1c) до 4,5. Відомо, що менше значення відношення Hv/K1c 

визначає більшу стійкість матеріалу до механічних пошкоджень поверхні 

(табл. 2). 

 

Таблиця 2 – Вплив добавок на механічні властивості SiС-кераміки 

Зразок Твердість Нv, 

ГПа 

Тріщиностійкість 

K1c, MПa∙м
1/2

 

Відношення 

Hv·10
3
/K1c 

SiC 27,3 4,3 6,5 

SiC + 1,5 % B + 0,75 % C 28,2 3,6 7,8 

SiC + 1,0 % Si 30,0 4,7 6,4 

SiC + 0,5 % Cr 28,0 6,2 4,5 

 

У цілому видно, що при майже аналогічних параметрах щільності, 

відкритої пористості (табл. 1) та твердості (табл. 2) значення тріщиностійкості 

помітно зросло в зразку з добавками Cr. Так коефіцієнт тріщиностійкості 

збільшується від K1c = 4,3 МПа∙м
1/2

 для керамічних зразків SiC до 

K1c = 6,2 МПа∙м
1/2

 для зразків (SiC + 0,5 мас. % Cr) і далі по тексту, як 

SiC(0,5Cr). 

З отриманих результатів очевидно, що серед обраних добавок саме 

введення Cr сприяє підвищенню тріщиностійкості SiC-кераміки. Тому для 

визначення оптимальної кількості Cr вирішено питання зв’язку між значеннями 

твердості, тріщиностійкості та кількістю добавок Cr. На рисунку 4 наведені 

механічні характеристики SiC-кераміки з різною кількістю Cr. Результати 

≈28,0 мкм 

 

≈25,0-26,0 мкм 
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демонструють, що найкращі параметри мікротвердості мають зразки SiC з 

добавками Cr в діапазоні від 0,3 до 0,5 мас. %, тоді як коефіцієнт 

тріщиностійкості в зразках SiC з добавками Cr в діапазоні від 0,5 до 1,2 мас. %. 

Ґрунтуючись на цих даних, доведено, що саме кількість добавки 0,5 мас. % Cr є 

оптимальною. 

 

 
 

Рисунок 4 – Вплив різної кількості добавок Cr на показники мікротвердості 

та тріщиностійкості SiC-кераміки 

 

Досліджено формування та розподіл Cr у структурі кераміки. Як видно з 

елементного аналізу поперечного зрізу та поверхні зразка SiC(0,5Cr), Cr 

розподіляється по всій площі поперечного зрізу (рис. 5), а на поверхні 

скупчується у вигляді світлих включень (рис. 6), тобто Cr розподіляється по 

всьому об’єму SiC-кераміки, а не тільки на поверхні, беручи до уваги здатність 

Cr до інтенсивного випаровування. Також чітко видно вплив Cr на формування 

структури SiC, а саме на те, що в зразках SiC(0,5Cr) зникають ознаки крихкого 

руйнування (рис. 5), які спостерігались у чистому SiC (розділ 3, рис. 2, б). 

 

 
 

 

 

Елемент Масовий % Атомний % 

C K 29.89 49.81 

O K 0.87 1.09 

Si K 68.55 48.84 

Cr K 0.68 0.26 

Підсумок 100.00  

 

Рисунок 5 – Елементний аналіз розподілу Cr в поперечному зрізі SiС кераміки 
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Елемент  Масовий %  Атомний %  

C K  29.05  48.95  

Si K  70.70  50.95  

Cr K  0.25  0.10  

Підсумок  100.00   
 

Елемент  Масовий %  Атомний %  

C K  29.51  49.47  

Si K  70.49  50.53  

Підсумок  100.00   
 

 

Рисунок 6 – Елементний аналіз розподілу Cr на поверхні SiС кераміки 

 

Досліджена карта розподілу елементів поперечного зрізу зразка SiC(0,5Cr) 

указує на те, що в процесі спікання методом ВГП у вуглецевому середовищі Cr 

утворює в деяких областях дрібнодисперсні карбіди (рис. 7). Відомо, що 

дрібнодисперсні виділення карбідів гальмують переповзання дислокацій і 

таким чином запобігають поглинанню міжвузлів з матриці, підвищуючи 

ступінь рекомбінації, що призводить до зниження точкових дефектів та 

відповідно до зниження рівня розпухання. Також відомо і встановлено, що 

висока стійкість розпухання матеріалів корелює з наявністю і стабільністю 

дрібнодисперсних виділень карбідів, які утворилися в SiC-кераміці. 

 

 
 

 

  

 

Рисунок 7 – Картування поперечного зрізу зразка SiC(0,5Cr) 

 

За отриманими результатами, підвищення параметрів тріщиностійкості в 

зразках SiC(0,5Cr) може бути пояснене деякими властивостями Cr. Насамперед 

Карбіди 

(CrxCy) 
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тим, що тиск насиченої пари Cr при нагріванні у вакуумі на кілька порядків 

вищий, ніж тиск в інших тугоплавких перехідних металах. Таке явище 

призводить до інтенсивного випаровування Cr і прискорює його масообмін 

через газову фазу в процесі ВГП, що покращує рівномірність розподілу Cr по 

об’єму зразка (рис. 5, 6). Другою не менш важливою особливістю Cr є, те що це 

карбідоутворюючий елемент, що сприяє виникненню вторинних фаз – CrxCy 

(рис. 7), які, як відомо, сприяють підвищенню тріщиностійкості матеріалів. 

Також відомо, що на стадії спікання (1600 °C) Cr реагує з SiC та утворюють 

перехідну рідку фазу Cr – Si – C, яка сприяє інтенсивному спіканню системи. 

Саме сукупність цих властивостей у поєднанні з отриманням безпористої та 

високощільної SiC-кераміки в кінцевому результаті призводить до зникнення 

ознак крихкого руйнування в SiC та підвищення тріщиностійкості. 

Таким чином, були отримані результати, які підтверджують правильність 

вибору Cr в якості основної добавки для поліпшення коефіцієнта 

тріщиностійкості SiC-кераміки, та встановлена необхідна й достатня його 

кількість (0,5 мас. %) Указані результати можуть бути враховані та значно 

вплинути на технологію виробництва SiC/SiC композитів для виготовлення 

оболонок ТВЕЛа. Матеріали цього розділу були опубліковані в роботах [4, 7] та 

доповідались на конференціях [10, 11]. 

У п’ятому розділі «Аналіз поведінки зразків SiC(Cr) при корозійних 

випробуваннях» досліджено можливість підвищення корозійної стійкості SiC-

кераміки шляхом введення добавок Cr в умовах, що імітують внутрішнє 

середовище реакторів ВВЕР-1000. На рисунку 8 наведені результати, які були 

отримані в даній роботі (криві 1 та 2) та в роботах Weon-Ju Kim (Korea Atomic 

Energy Research Institute) та C.P. Deck і R. J. Jacko (General Atomics та 

Westinghouse Electric Company, USA). Видно, що на зразках SiC(0,5Cr) до 

250 годин витримки спостерігається приріст маси, що було вперше виявлено для 

зразків SiC у гідротермальних умовах випробування.  
 

 
 

 

Рисунок 8 – Результати корозійних випробувань зразків SiC: 1 – SiC(0,5Cr);  

2 – SiC; 3, 4 – (Kim); 5 – (C.P. Deck, R. J. Jacko) 
 

У роботі описані термодинамічні реакції між SiC та водою, за якими 
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SiC + 4H2O → Si(OH)4 + CH4,     (1) 

SiC + 2O2 + 2H2O → Si(OH)4 + CO2,     (2) 

SiC + 2H2O → SiO2 + CH4,     (3) 

SiC + 4H2O → SiO2 + CO2 + 4H2,     (4) 

SiC + 3H2O → SiO2 + CO + 3H2,     (5) 

SiC + 2H2O → SiO2 + C + 2H2.     (6) 

 

Показано, що в результаті взаємодії між SiC та H2O в реакціях (1) та (2) 

утворюється легкорозчинний гідроксид кремнію. При цьому захисна плівка 

діоксиду кремнію SiO2 не утворюється, а швидкість розчинення SiC залежить 

від рН води. За реакціями (3 – 6) на поверхні SiC формуються захисні плівки 

SiO2. Однак  відомо, що плівка SiO2 не захищає SiC від корозії у воді при 

температурі 300 °С і тиску 10 МПа та легко розчинялася за реакцією: 

 

SiO2 +  H2O →  H2SiO3
− + H+ → SiO3

2− + 2H+
   (7) 

 

Проведена сканувальна електронна мікроскопія поверхні зразків SiC та 

SiC(0,5Сr) до і після корозійних випробувань (рис. 9) і визначено вплив добавок 

Cr на перебіг корозійних процесів. Зразки SiC та зразки SiC з добавками Cr до 

корозійних випробувань мають на поверхні відколи, які утворюються після 

обробки поверхні шліфуванням (рис. 9, а та 9, б). Після корозійних 

випробувань упродовж 1000 годин на зразках SiC (рис. 9, в) відколи зникають 

(витравлюються), тоді як на поверхні зразках SiC(0,5Cr) відколи хоч і 

зменшуються за розміром але все одно залишаються на поверхні (рис. 9, г).  

 

 

а) 
 

б) 

 

в) 
 

г) 
 

 

Рисунок 9 – СЕМ зображення поверхні зразків до корозійних випробувань: 

а – SiC; б – SiC(0,5Cr) та СЕМ зображення поверхні зразків після корозійних 

випробувань: в – SiC; г – SiC(0,5Cr) 
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Отриманий результат свідчить про те, що введення Cr в SiC призводить до 

зменшення швидкості розчинення SiC у гідротермальних умовах і відповідно 

до зменшення швидкості зміни геометричних розмірів зразків. 

Слід також зазначити, що після гідротермального випробування упродовж 

1000 годин на поверхні зразка SiC(0,5Cr) спостерігаються округлі кратери 

діаметром 25 мкм. Проведено елементний аналіз зразків поверхні SiC(0,5Cr) 

та окремих частинок у кратерах на поверхні зразка. Показано, що на поверхні 

зразка SiC(0,5Cr) вміст хрому складає 0,4 мас. %, що більше за кількість хрому 

в кратері (0,2 мас. %) вдвічі. Отриманий результат вказує на те, що на ділянках 

поверхні з меншим вмістом сполук Cr утворюються невеликого діаметра 

(≈25 мкм) кратери, що свідчить про необхідність більш рівномірного розподілу 

Cr по площі поверхні SiC. 

Враховуючи, що зразки виготовляли на основі одного і того ж порошку та 

за тих же умов, різницю корозійної стійкості можна пояснити наступним: 

- Враховуючи результати, отримані в четвертому розділі (рис. 6), що 

свідчать про неоднорідність розподілу Cr по поверхні зразків, механізм корозії 

можна підсилити електрохімічною складовою (SiC-кераміка – електропровідний 

матеріал), що за корозії у водних розчинах частково робить її подібною до 

металів. У цьому випадку ділянки зі зменшеним вмістом сполук Cr стають 

анодами, а решта поверхні зі збільшеним вмістом Cr2O3, та CrnCx – катодами. 

Після цього корозійний процес на анодних ділянках електрохімічно 

пришвидшується, призводячи до утворення кратерів, а на катодній площині – 

призупиняється або зупиняється зовсім. Саме цей ефект і може спричинити 

характерну корозійну поведінку зазначених зразків. 

- Відомо, що Cr належить до легкопасивувальних легуючих елементів який 

ефективно підвищує корозійну стійкість металів, в слідстві переведення 

матеріалу до пасиваціїного стану та за рахунок виникнення на поверхні щільної 

і міцної плівки оксиду хрому Cr2O3. Тому різницю корозійної стійкості можна 

пояснити утворенням стійких до корозії продуктів (Cr2O3), що суттєво впливає 

на здатність плівок SiO2 до пасивації поверхні зразків. Приріст маси зразка 

SiC(0,5Cr) може свідчити про те, що за цей час на поверхні 

формувались/наростали корозійностійкі плівки SiO2, відповідно до реакцій (4) – 

(7) та плівки Cr2O3 без помітного розчинення. Водночас суцільна плівка SiO2 

суттєво ускладнює вихід газоподібних сполук вуглецю таких, як CO, CO2 або 

CH4, які утворюються внаслідок взаємодії SiC з водою. У результаті в найбільш 

слабкому місці, а це анодна частина (кратер), відбувається руйнація плівки SiO2 

та вихід газів, тому спостерігається зменшення кількості С з 31,40 до 26,32 

мас. %. Результати елементного розподілу в кратері зразку SiC(0,5Cr) після 

корозійних випробувань вказують на збільшення вмісту Si та O2 порівняно із 

загальною поверхнею. Очевидно, що вони є частинками зруйнованої плівки 

SiO2 разом з основним матеріалом SiC та підтверджують описані вище 

механізми утворення кратерів. 

Матеріали цього розділу були опубліковані в роботах [6, 7] та 

доповідались на конференціях [13, 14]. 
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У шостому розділі «Вивчення поведінки кераміки SiC(0,5Cr) в умовах 

γ-опромінення» для вивчення поведінки кераміки SiC(0,5Cr) під дією γ-

опромінення та на можливість вибору даного композиту, як матеріалу для 

контейнерів ВАВ/ВЯП, було проведені радіаційні випробування за допомогою 

гальмівного випромінювання γ-квантів до поглиненої дози 2·10
6
 Гр, що 

відповідає дозовому навантаженню на матеріал контейнера при зберіганні 

радіоактивних відходів протягом 300 років, відповідно до вимог МАГАТЕ. 

Показано, що механічні властивості чистого SiC та SiC з добавками Cr 

істотно не змінилися під γ-опроміненням, виявлено лише незначне зниження 

коефіцієнта тріщиностійкості в зразках SiC(0,5Cr) з 6,2 MПa∙м
1/2

 до 5,6 MПa∙м
1/2

 

(табл. 3). 

 

Таблиця 3 – Вплив опромінення на механічні властивості SiC-кераміки 

Зразки Навантаження Р, Н Твердість НV, ГПа 

до/після γ-

опромінення 

Тріщиностійкість K1c, 

MПa∙м
1/2

 

до/після γ-опромінення 

SiC 10 27,3 / 27,3 4,3 / 4,2 

SiC(0,5Cr) 10 28,0 / 28,0 6,2 / 5,6 

 

Проведено мікроструктурний аналіз поперечного зрізу зразків SiC(0,5Cr) 

до і після -опромінення (рис. 10). Як видно з СЕМ зображення, в зразках не 

виявлено дефектів, порушень цілісності структури та утворень тріщин. 

 

 
а) 

 
б) 

 

Рисунок 10 – СЕМ зображення поперечного зрізу зразків SiC(0,5Cr):  

а – до опромінення; б – після -опромінення 

 

Таким чином експериментально встановлено, що γ-опромінення до 

поглиненої дози 2·10
6
 Гр не призводить до геометричних змін, порушень 

структури і зниження тріщиностійкості в кераміці складу SiC(0,5Cr), і тому ця 

кераміка може бути рекомендована для використання, як матеріал контейнерів 

для зберігання і геологічного захоронення ВАВ/ВЯП. 

Матеріали цього розділу були опубліковані в роботах [5-7] та доповідались 

на конференціях [12-14]. 

У додатках наведено акт про впровадження у навчальний процес та 

список публікацій здобувача за темою дисертації. 
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ВИСНОВКИ 

У дисертаційній роботі розв'язана важлива наукова задача, що полягає в 

отриманні матеріалу на основі SiC, який може бути використаний в якості SiC-

матриці в SiC/SiC композитах для виготовлення оболонок ТВЕЛів ядерних 

реакторів та нових типів контейнерів для зберігання та геологічного 

захоронення ВАВ і ВЯП. На основі проведених досліджень та отриманих 

результатів можуть бути сформульовані такі висновки: 

1. Обґрунтовані та оптимізовані технологічні параметри 

високошвидкісного гарячого пресування (Т = 2050 °С, Р = 40 МПа, t = 30 хв, 

V = 200 °С/хв), які забезпечують отримання безпористої структури в SiC-

кераміці. 

2. Експериментально-аналітичним шляхом досліджено структуру, фазовий 

склад і фізико-механічні властивості SiC-кераміки в залежності від складу і 

кількості добавок B, C, Si та Cr. Досліджено розподіл добавок Cr і формування 

сполук у структурі SiC-кераміки. Вивчено механізми формування 

дрібнодисперсних карбідних сполук (CrxCy), які сприяють виникненню 

вторинних фаз та підвищенню тріщиностійкості матеріалів.  

3. Вперше експериментально-аналітичним шляхом показано вплив добавок 

Cr (у діапазоні від 0,3 до 1,2 мас. %) на механічні властивості SiC-кераміки. 

Встановлено, що введення до 0,5 мас. % Cr призводить до підвищення 

тріщиностійкості на (25 – 30) % (K1c = 6,2 MПa∙м
1/2

) при збереженні високого 

рівня твердості зі значенням 28,0 ГПа. 

4. Вперше вивчено вплив Cr на корозійну стійкість SiC-кераміки в умовах, 

що імітують внутрішньокорпусне середовище реактора ВВЕР-1000. 

Встановлено, що введення 0,5 мас. % Cr призводить до формування структури 

поверхні SiC з поліпшеною корозійною стійкістю і є перспективним 

технологічним рішенням для досягнення необхідного рівня корозійної стійкості 

SiC у реакторних умовах. 

5. Проаналізовано поведінку SiC-кераміки в умовах γ-опромінення, яке є 

головним джерелом радіаційного впливу з боку радіоактивних відходів. 

Показано, що введення 0,5 мас. % Cr не впливає на механічні властивості й не 

призводить до змін структури та появи механічних тріщин в SiC-кераміці після 

γ-опромінення до поглиненої дози 2·10
6
 Гр. Отриманий результат свідчить про 

можливість використання даного композиту, як матеріалу контейнерів для 

зберігання та геологічного захоронення ВАВ і ВЯП. 
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Здобувачем досліджені корозійні процеси в зразках SiC(Cr) у 

гідротермальних умовах. 
 

АНОТАЦІЇ 

Лобач К.В. Керамічні матеріали на основі карбіду кремнію для 

атомної енергетики. – На правах рукопису.  

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук 

(доктора філософії) зі спеціальності 05.17.11 – технологія тугоплавких 

неметалічних матеріалів. – Національний технічний університет «Харківський 

політехнічний інститут», Харків, 2021 р. 

Дисертаційна робота присвячена створенню композиційної кераміки на 

основі SiC з поліпшеними фізико-механічними властивостями та корозійною 

стійкістю шляхом формування безпористої структури методом ВГП та 

введення добавок для застосування в атомній енергетиці. 

Проаналізовано вплив різних добавок на фізико-механічні властивості SiC. 

Встановлено, що введення 0,5 мас. % Cr в SiC призводить до підвищення 

коефіцієнта тріщиностійкості на (25 – 30) %. Показано формування та розподіл 

Cr у структурі SiC та описано механізми його впливу на механічні властивості. 

У роботі наведено механічні характеристики SiC з добавками Cr у діапазоні від 

0,3 до 1,2 мас. %.  

У роботі вивчені механізми впливу Cr на особливості корозійного процесу. 

Зафіксовано приріст маси SiC до 3,27 мг/см
2
 на початку корозійних 

випробуваннях, що покращує корозійну стійкість SiC. 

Встановлено, що введення 0,5 мас. % Cr не призводить до зниження 

структурної цілісності та механічної міцності кераміки SiC після γ-опромінення 

до поглиненої дози 2·10
6
 Гр. Показана принципова можливість використання 

отриманого керамічного композиту SiC(0,5%Сr), як матеріалу для контейнерів 

ВАВ і ВЯП українських АЕС. 

Ключові слова: толерантне ядерне паливо, аварія з утратою теплоносія, 

тепловиділяючий елемент (ТВЕЛ), карбід кремнію (SiC), металевий хром (Cr), 

SiC-матриця, SiC/SiC композит, реактор ВВЕР-1000, гідротермальна корозія, 

радіоактивні відходи. 
 

Лобач К.В. Керамические материалы на основе карбида кремния для 

атомной энергетики. – На правах рукописи.  

Диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук 

(доктора философии) по специальности 05.17.11 – технология тугоплавких 

неметаллических материалов. – Национальный технический университет 

«Харьковский политехнический институт», Харьков, 2021 г.  

Диссертационная работа посвящена созданию композиционной керамики 

на основе SiC с улучшенными физико-механическими свойствами и 

коррозионной стойкостью путем формирования беспористой структуры 

методом ВГП и введения добавок для применения в атомной энергетике.  

Проанализировано влияние различных добавок на физико-механические 

свойства SiC. Установлено, что введение 0,5 масс. % Cr в SiC приводит к 
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повышению коэффициента трещиностойкости на (25 – 30) %. Показано 

формирование и распределение Cr в структуре SiC и описаны механизмы его 

влияния на механические свойства. В работе приведены механические 

характеристики SiC с добавками Cr в диапазоне от 0,3 до 1,2 масс. %. 

В работе изучены механизмы влияния Cr на особенности коррозионного 

процесса. Зафиксирован прирост массы SiC до 3,27 мг/см
2
 в начале 

коррозионных испытаниях, что улучшает коррозионную стойкость SiC.  

Установлено, что введение 0,5 масс. % Cr не влечет к снижению 

структурной целостности и механической прочности керамики SiC после γ-

облучения до поглощенной дозы 2·10
6
 Гр. Показана принципиальная 

возможность использования полученного керамического композита 

SiC(0,5%Сr), в качестве материала для контейнеров ВАО и ОЯТ украинских 

АЭС.  

Ключевые слова: толерантное ядерное топливо, авария с потерей 

теплоносителя, тепловыделяющийй элемент (ТВЭЛ), карбид кремния (SiC), 

металлический хром (Cr), SiC-матрица, SiC/SiC композит, реактор ВВЭР-1000, 

гидротермальная коррозия, радиоактивные отходы. 
 

Lobach K.V. Ceramic materials based on silicon carbide for nuclear power. 
– Manuscript. 

The dissertation is presented for the candidate of technical sciences degree 

(doctor of philosophy) in specialty 05.17.11 – Technology of refractory nonmetallic 

materials. – National Technical University "Kharkiv Polytechnic Institute", Kharkiv, 

2021. 

The dissertation is devoted to the development of SiC-based composite ceramics 

with improved physical and mechanical properties and corrosion resistance by 

forming non-porous structure by HSHP and the addition of additives for use in 

nuclear power. 

The effect of various additives on physical and mechanical properties of SiC 

was analyzed. It was found that addition of 0,5 wt. % Cr into SiC leads to an increase 

in the crack resistance coefficient by (25 – 30) %. The formation and distribution of 

Cr in the SiC structure is shown, and the mechanisms of its influence on the 

mechanical properties are described. The paper presents the mechanical 

characteristics of SiC with Cr additions in the range from 0,3 to 1,2 wt. %. 

Mechanisms of Cr influence on the peculiarities of the corrosion process are 

studied in this work. Mass gain of SiC to 3,27 mg/cm
2
 at the beginning of corrosion 

tests was recorded, which improves corrosion resistance of SiC. 
It was found that addition of 0,5 wt. % Cr does not lead to a decrease in the 

structural integrity and mechanical strength of SiC ceramics after γ-irradiation up to 

an absorbed dose of 2·10
6
 Gy. The fundamental possibility of using the obtained 

ceramic composite SiC(0,5%Cr) as a material for containers of radioactive waste and 

spent nuclear fuel from Ukrainian NPPs is shown. 

Keywords: tolerant nuclear fuel, loss of coolant accident, fuel element, silicon 

carbide (SiC), metallic chromium (Cr), SiC matrix, SiC/SiC composite, VVER-1000 

reactor, hydrothermal corrosion, radioactive waste.
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