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При створенні нових матеріалів на основі сучасних порошкових технологій 
виникає необхідність відпрацювання особливостей технологічного процесу за 
допомогою методів неруйнівного контролю, серед яких акустичні методи є 
достатньо інформативними і дозволяють зіставляти різні варіанти нових 
матеріалів за критерієм пружності. При цьому забезпечення якісних результатів 
дослідження для матеріалів із складною структурою вимагає врахування її 
особливостей. 

Композити на основі фаз високого тиску вуглецю та нітриду бору є 
перспективними матеріалами, які можуть бути ефективно застосовані в якості 
інструменту при обробці широкої гами як сталей і сплавів, так і нерудних 
матеріалів. Особливості їх структури полягають у тому, що в спеченому 
композиті спостерігаються фрагментовані прошарки як перехідна зона до 
деформованої області зерна алмазу. На рівні мікроструктури таких зразків є 
наявність зростків зерен в яких, а також в їх оточенні, ідентифікується вуглець. 
Наявність границь спряження та міжфазних прошарків свідчить про 
виникнення твердого розчину вуглецю в сфалеритному нітриді бору, що 
забезпечує композиту твердість вище Нv≈80ГПа та вказує на широкі 
можливості застосування в якості інструменту. 

Дослідження проводили на зразках, отриманих в результаті спікання при 
різних температурах (1500-1800 °С) та тривалості під тиском 80 кбар нітриду 
бору й алмазного порошку динамічного та статичного синтезу з розмірами 4-10 
та 40-150 нм. Зразки мали вигляд таблеток діаметром 7-9 та висотою 2,5-2,9 мм. 

Визначення характеристик пружності (модуля Юнга, модуля зсуву, 
коефіцієнта Пуасона) проводили за результатами вимірювання швидкостей 
поширення поздовжніх та поперечних пружних хвиль, параметри збудження 
яких вибирали з урахуванням розмірів елементів структури та зразків. 
Досліджувані матеріали вважали квазіізотропними. 

Аналіз результатів експерименту показав, що отримані характеристики 
пружності чутливі до складу матеріалу (алмаз динамічного чи статичного 
синтезу) та особливостей технологічного процесу (температури, тривалості 
спікання). Тому акустичні методи можуть бути ефективно використані для 
відпрацювання технології створення композитів на основі фаз високого тиску 
вуглецю та нітриду бору. 
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