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 خالص تولید شده به روش مذاب خوراني پیشسازههای تیتانیم کاربید متخلخلTi3SiC2  مقاومت در برابر اکسایش مکس فاز:چکیده
 در محیط اکسیژن مورد ارزیابي1400˚C  و1300 ،1200 ،1100 ،1000 ،800 ،500  در دماهای مختلف،ساخته شده با روش ریختگي ژلي
 ضخامت.) شناسایي شدXRD(  ترکیب فازهای اکسیدی تشکیل شده روی سطح نمونهها با استفاده از تکنیک پراش پرتو ایکس.قرار گرفت
.) اندازهگیری شدSEM( الیههای اکسیدی تشکیل شده روی نمونهها با بررسي سطح مقطع نمونهها با تکنیک میکروسکوپي الکترون روبشي
 تا25 ) در محدودهی دمایيDSC( ) و گرماسنجي پویشي تفاضليTG(  تجزیههای گرماوزني،به منظور تشریح سازوکار فرایند اکسایش
 افزایش جرم شدیدی به دنبال اکسایش رخ نميدهد و با افزایش دما در ورای1000˚C  یافتهها نشان داد که تا دمای. به انجام رسید1500˚C
 به بعد اکسایش به حالت پایدار رسیده و شیب افزایش جرم کاهش1400˚C  از دمای. فرایند اکسایش تسریع ميشود1000˚C
. افزایش ميیابد121 µm  ضخامت الیه اکسیدی به1400 ˚C  دادههای مقطعسنجي الیههای اکسیدی نشان داد که با افزایش دما به.ميیابد
 افزایش جرم، رفتار اکسایشي،Ti3SiC2  فاز مکس:کلیدواژهها

Investigation of the oxidation behavior of Ti3SiC2 with applicability as a
nuclear fuel cladding
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Abstract: In this research, the oxidation resistance of pure Ti3SiC2 MAX phase that produced via
infiltration of porous TiC preform, fabricated by the gel casting process, was evaluated via oxidation at
different temperature of 500, 800, 1000, 1100, 1200, 1300 and 1400 oC under the oxygen atmosphere.
The oxide phase composition on the surface of the samples was characterized by X-ray diffraction
analysis. The thickness of the oxide layers on the surface was measured on the cross- section of the
samples using scanning electron microscopy (SEM). To investigate the oxidation mechanism, the TG
and DSC thermal analyses were carried out in the range of 25-1500˚C. The results showed that the high
weight gains were not occurred up to 1000˚C, and the oxidation procedure was accelerated for the
temperature above 1000˚C. The oxidaton reached a steady- state above 1400˚C. The results of the oxide
layers thickness measuements showed that by increaseing temperature to 1400˚C, the oxide layer
thickness increased to 121 µm.
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 .1مقدمه

کاربردهای جاری و آتي صنعت هستهای مانند پرههای توربین

آلیاژهای زیرکنیم به علت خواص مکانیکي و خوردگي خوب در

یا پمپها ،غالفهای سوخت و پوششهای مانع برای مواد

شرایط کاری معمول رآکتورها ،و سطح مقطع جذب نوتروني

غالف ،موجود هستند ] .[7-8رفتار اکسایشي مکس فاز

پایین به صورت گستردهای در صنایع هستهای مورد استفاده

 Ti3SiC2و مواد پایهی  Ti3SiC2در مقالههای متعددی مورد

قرار ميگیرند .این آلیاژها در رآکتورهای آب سبک به عنوان

بررسي قرار گرفته و نتیجههای متفاوتي گزارش شده است

لولههای غالف سوخت و دیگر اجزای ساختاری مخزن فشار

] .[9-11چنگ و همکاران ] [10رفتار اکسایشي پودرهای

رآکتور بهکار ميروند .در دماهای باالی  500 ˚Cکه در شرایط

مکس فاز  Ti3SiC2را در محیط اکسیژن بررسي و گزارش

اتالف خنککننده )LOCA( 1و یا در رخدادهای شدید ورای

کردند که نرخ اکسایش مکس فاز نسبت به  TiCپایینتر است

طراحي پایه بهوجود ميآید ،اکسایش این آلیاژها افزایش

و پودر مکس فاز  Ti3SiC2در دماهای  1050تا  1250 ˚Cبه

ميیابد که در نتیجه منجر به تخریب لولههای غالف ،آزادسازی

صورت کامل به ( TiO2روتیل) و ( SiO2کریستوبالیت) اکسید

هیدروژن و تولید گرمای اضافي ميشود .یکي از مهمترین

ميشود .ال راقي و بارسوم ] [12رفتار اکسایشي نمونههای

نیازهای صنعتي به منظور توسعهی غالفهای سوخت پیشرفته

حجمي  Ti3SiC2حاوی  2%حجمي  TiCرا در طول اکسایش

تأکید بر روی آستانهی تحمل آسیب 2باال و مقاومت خوب در

در دماهای  1400˚C-900در هوا و در زمان  500 minبررسي

برابر اکسایش در صورت رخدادهای هستهای است ] .[1-3در

و انرژی فعالسازی  220 kJ mol-1را برای فرایند اکسایش در

حال حاضر برنامههای پژوهش و توسعهی فراگیری به منظور

این بازهی دمایي گزارش کردند .جدلینسکي ] [13انرژی

ارزیابي و امکانسنجي استفاده از سرامیکهای پیشرفته به

فعالسازی برای نمونههای حجمي با خلوص باال را در همین

منظور ساخت غالفهای سوخت هستهای در حال انجام است

محدودهی دمایي در حدود  270 kJ mol-1گزارش کرده است.

] .[4-5سرامیک نانوالیهی  Ti3SiC2به یک گروه از سرامیکهای

پوستهی اکسید تشکیل شده در دمای باالی  1000 ˚Cمتشکل

پیشرفته به نام مکس فازها 3تعلق دارد که به عنوان موادی با

از یک الیهی خارجي  TiO2خالص (روتیل) و الیهی داخلي

قابلیت باال برای کاربردهای هستهای شناخته شدهاند .مکس

مرکب از  SiO2و  TiO2است .هوداک و همکاران ] [14رفتار

فازهای با فرمول عمومي  Mn+1AXnیک گروه از کاربیدهای

اکسایشي نمونههای حجمي چند بلوری  Ti3SiC2حاوی 2%

سهتایي هستند که در آن فلزات انتقالي ،عناصر گروه  13تا 16

حجمي تیتانیم کاربید را در بازهی دمایي  1100˚C-800مورد

جدول تناوبي و کربن یا نیتروژن به ترتیب جایگزین نمادهای

بررسي قرار دادند .آنها یک رفتار اکسایشي سهميواری

 A ،Mو  Xميشوند و  nميتواند  2 ،1و یا  3باشد ] .[6این

(افزایش سهميوار جرم با افزایش دما در اثر اکسایش) را در

مواد به صورت پوشش و یا به صورت قطعات حجمي به

محدودهی دمای  800تا  950 ˚Cو یک اکسایش غیرسهميوار

واسطهی ترکیبي از خواص مناسب فلزات و سرامیکها مانند

را در گسترهی دمایي  950تا  1100 ˚Cبا انرژی فعالسازی به

استحکام مطلوب ،رسانندگي گرمایي و الکتریکي خوب ،قابلیت

ترتیب  137/7و  212/5 kJ mol-1گزارش کردند .علت تفاوت

تغییر شکل پالستیکي ،قابلیت ماشینکاری و مقاومت باال در

در رفتار اکسایشي  Ti3SiC2در گزارشهای مختلف به

برابر شوک گرمایي ،وزن کم ،مدول کشساني باال ،پایداری

ناخالصيهای متفاوت و فرایندهای تولید مختلف نسبت داده

نوتروني و دمایي مناسب ،مقاومت خوب در برابر خوردگي و

شده است .با توجه به اینکه اکسایش سطحي  Ti3SiC2در

اکسایش ،ضریب انبساط گرمایي پایین و آستانهی تحمل

دماهای باالتر از  800تا  900˚Cشروع ميشود ،پیشنهاد شده

آسیب باال دارای قابلیت باالیي برای استفاده در رآکتورهای آب

است که مالحظههایي در خصوص کاربرد این ماده به عنوان

سبک و یا رآکتورهایي با دمای کاری پایینتر از  900˚Cو در

غالف سوخت در رآکتورهای پیشرفتهی دما -باال در نظر گرفته
شود ] .[4با توجه به شروع اکسایش غالفهای زیرکنیمي

1. Loss of Coolant Accident
2. Damage Tolerant
3. Max phases

معمول در دماهای  500 ˚Cو قابلیت کاربرد مکس فاز
 Ti3SiC2در رآکتورهای آب سبک به عنوان غالف ،در این

حمزه فراتيراد ،محمد قنادی مراغه ،حمیدرضا بهاروندی
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پژوهش رفتار اکسایشي مکس فاز  Ti3SiC2خالص در دماهای

صورت تدریجي به آب یونزدایي شده اضافه و با استفاده از

مختلف مورد بررسي قرار گرفت.

همزن مغناطیسي محلول کامالً شفافي تهیه شد .در مرحلهی
بعد پراکندهساز به محلول اضافه و بعد از تنظیم  ،pHپودر

 .2مواد و روش انجام آزمایش

تیتانیم کاربید به آرامي و در مدت زمان  1hوارد پیش محلول

مکس فاز  Ti3SiC2با روش سیلیسیم خوراني پیشسازههای

شد .در تمام مدت اضافه کردن پودر سرامیکي عملیات اختالط

 TiCساخته شده به روش ریختگي ژلي تولید شد .فرایند

با همزن مغناطیسي با تندی  150 rpmانجام شد .به منظور

ریختگي ژلي متشکل از سه مرحلهی اصلي است .در مرحله اول

تهیهی دوغابي با ترکیب کامالً یکنواخت ،عملیات اختالط بعد

پیشسازههای  TiCبا استفاده از فرایند ریختگي ژلي تهیه و در

از پایان یافتن افزودن پودر به پیش محلول به مدت  2hادامه

مرحلهی دوم از طریق فرایند پیرولیز ،مواد آلي موجود در

پیدا کرد .در پایان به منظور آغاز فرایند تشکیل ژل ،کاتالیزور و

پیشسازهها خارج و ساختاری متخلخل حاصل ميشود؛ در

آغازگر به دوغاب اضافه شدند و بالفاصله دوغاب در داخل

مرحلهی سوم مذاب سیلیسیم به درون ساختار متخلخل نفوذ

قالبهای پالستیکي با ابعاد  45mm×30mmریخته شد .به

ميکند .برای تهیهی پیشسازههای متخلخل پودر  TiCبا

منظور خروج هوای محبوس در داخل دوغاب ریختگری شده

اندازهی دانهی  3تا  ،5µmمقدار  0/11%کربن آزاد با سطح

در داخل قالب بالفاصله بعد از اتمام فرایند ریختگری ،قالبها

مخصوص  > 2/2 m2 g-1مورد استفاده قرار گرفت .پودر فلز

در داخل محفظهی شیشهای تحت خأل 10 Pa

سیلیسیم با خلوص  ،99/6%در ابتدا به صورت قرص پرس شد و

شدند .بعد از اتمام فرایند ریختگری دوغابها ،به مدت 36h

در فرایند مذاب خوراني با قرار گرفتن در باالی نمونه ،به درون

نمونهها در داخل قالب در دمای محیط خشک شدند و بعد از

نمونهها نفوذ نمود .سیستم منومری آبي مورد استفاده در این

خروج از قالب نمونهها به مدت  48hدر آون در دمای 100 ˚C

پژوهش ،سیستم آکریالتي با آکریل آمید )AM( 1به عنوان

خشک شدند .به منظور جلوگیری از ایجاد ترک در نمونهها در

منومر اصلي ،دی متیلن بیس آکریل آمید )MBAM( 2به

حین خروج رطوبت ،با قرار دادن یک ظرف حاوی آب در تمام

عنوان منومر زنجیرهساز ،تترا متیلن دی آمین )TEMED( 3به

مدت خشک شدن رطوبت نسبي در اتمسفر خشککن ایجاد

عنوان کاتالیزور و آمونیوم پرسولفات )APS( 4به عنوان آغازگر

شد و دما به صورت تدریجي افزایش یافت .فرایند پیرولیز

(تهیه شده از شرکت مرک با خلوص آزمایشگاهي) استفاده شد.

نمونهها در دمای  ،500˚Cدر کورهای لولهای تحت اتمسفر گاز

به منظور پراکندهسازی پودر  TiCدر محیط آبي از پراکندهساز

آرگون با نرخ گرمایش  3 ˚C min-1و زمان ماند برابر با  1hدر

تترامتیل آمونیم هیدروکسید ،)TMAH( 5با وزن مولکولي

دمای بیشینه انجام پذیرفت .به منظور تولید مکس فاز

 91/153 g mol-1استفاده شد .با توجه به مطالعههای قبلي

 Ti3SiC2با خلوص باال ،بعد از اتمام فرایند خروج مواد فرار از

مقدار منومر و بار بهینه به منظور حصول استحکام خام و درصد

داخل قطعات ،نمونهها به مدت  90minدر دمای 1500 ˚C

تخلخل مناسب ،به ترتیب ،برابر با  10%وزني (بر پایهی مقدار

مذاب خوراني شدند ] .[15فرایند مذاب خوراني از طریق نفوذ

حالل) در نسبت  AMبه  MBAMبرابر با  12/5و 50%

مذاب سیلیسیم در دماهای باالی نقطهی ذوب فلز به درون

حجمي بار پودر سرامیکي در نظر گرفته شد .مقدار بهینهی

پیشسازهی متخلخل  TiCانجام پذیرفت .برای انجام فرایند

پراکندهساز نیز به منظور دستیابي به باالترین مقدار پایداری

مذاب خوراني قرصهای سیلیسیمي روی پیشسازههای

دوغاب برابر  0/4%وزني (بر مبنای پودر خشک) در pH 8

متخلخل  TiCقرار داده شد و سپس مجموعهی بدنه خام به

انتخاب شد ] .[15-16در مرحلهی اول به منظور تهیهی

همراه سیلیسیم درون بوتههای آلومینایي قرار گرفتند .فرایند

پیشمحلول ابتدایي منومرهای  AMو  MBAMبه ترتیب و به

مذاب خوراني در داخل کورهی مقاومتي  VPRبا گرماساز

2-

هواگیری

گرافیتي و با نرخ گرمایش  10 ˚C min-1انجام شد .به منظور
1. Acrylamide
2. N,N-methylenebisacrylamide
3. Tetramethylethylenediamine
4. Ammonium persulphate
5. Tetramethylammonium hydroxide

بررسي رفتار اکسایشي ،نمونههای حاوی  100%مکس فاز به
مدت  10hدر دماهای مختلف ،1100 ،1000 ،800 ،500
 1300 ،1200و  1400 ˚Cدر کورهی ایستاده ساخت شرکت
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صنعت سرام تحت اتمسفر هوا و با نرخ افزایش دمای

نمونه رخ ميدهد .ثابت سرعت kp ،واکنش اکسایش ،از

 20 ˚C min-1حرارت داده شدند و تغییرات جرم در بازههای

 1/0×7-10 kg2m-4s-1در  800 ˚Cبه 7/0×7-10 kg2m-4s-1

زماني مختلف اندازهگیری شد .تغییرات جرم نمونهها بالفاصله

در  1000 ˚Cافزایش ميیابد.

بعد از خروج از کوره با ترازویي با دقت  4-10 gتعیین شد.
تعیین فازهای تشکیل شده روی سطح نمونهها با تکنیک پراش
پرتو ایکس ) (XRDبا تجهیز  STOEمدل  Stidy-MPانجام
الکترون روبشي ) (SEMمدل تي ای اسکن میرا  -3ال ام یو

1400˚C

1/6

1300˚C

1/4
1/2

1

و طیفنمایي پرتو ایکس پاشندهی انرژی )EDS( 2مورد بررسي

1200˚C

0/8

قرار گرفت .سختي نمونهها با استفاده از روش ریزسختيسنجي

1100˚C

ویکرز و براساس استاندارد  ASTM C1327-15اندازهگیری

1000˚C

شد .به منظور بررسي دقیق محدودههای دمایي رخداد اکسایش
و تغییرات فازی انجام شده ،تجزیههای گرماوزني ( )TGو

1
0/6
0/4
0/2

800˚C

10

8

گرماسنجي روبشي تفاضلي )DSC( 3با استفاده از دستگاه مدل

0
6
زمان )(h

2

4

0

(الف)
0/03

1000˚C

0/025

نمونهها انجام پذیرفت.

0/02

 .3یافتهها و بحث
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سینتیک اکسایش در دماهای باالتر از  1000 ˚Cیک روند
دو مرحلهای را دنبال ميکند .تجزیهی دقیق منحنيهای مربع
افزایش وزن ویژه با زمان برای نمونههای اکسید شده در
دماهای باالتر از  1000 ˚Cدر شکل  1ج نشان داده شده است.
همانطور که مشخص است یک فرایند اکسایش سهميوار دو
مرحلهای مشاهده ميشود که مطابق با قانون نرخ سهمي است.
مطابق با قانون نرخ سهمي ،در فرایند اکسایش ،رشد الیه
اکسید با یک کاهش پیوستهی نرخ اکسایش همراه است.
بنابراین نرخ واکنش متناسب با عکس ضخامت یا وزن الیهی
اکسید تشکیل شده است .در این قانون فرض ميشود که
اکسایش هم به وسیلهی نفوذ یونهای فلزی از زیرالیه به فصل
مشترک اکسید /گاز به منظور واکنش با اکسیژن و هم از طریق
نفوذ یونهای اکسیژن از الیهی اکسید به فصل مشترک
زیرالیه /اکسید جهت واکنش با زیرالیه رخ ميدهد .با رشد
پیوستهی الیهی اکسید با زمان ،یونهای فلزی گونههای
نفوذی یا یونهای اکسیژن زمان بیشتری را نیاز دارند تا به
فصل مشترک اکسید /گاز یا زیرالیه /اکسید برسند .در مرحلهی
اول اکسایش ،به عبارت دیگر ،در زمانهای  1تا  2ساعت،
ثابت سرعت سهمي برای دماهای  1300 ،1200 ،1100و
 1400˚Cبه ترتیب ،2/0×10-4 ،4/0×10-5 ،7/0×10-6
 1/0×4-10 kg2m-4s-1است .این در حالي است که در اکسایش
مرحلهی دوم که در بازهی زماني  3تا  10hرخ ميدهد ،اکسایش
به مرحلهی پایداری ميرسد .ثابتهای سرعت برای دماهای
مذکور در این مرحله به ترتیب ،4/0×10-5 ،2/0×10-5 ،1/0×10-6
 7/0×5-10 kg2m-4s-1است.
همانطور که مشخص است ثابت سرعت اکسایش در
مرحـلهی دوم نسبت به مرحلهی اول اندکي کاهش ميیابد کـه
به معني تشکیل یک پوستهی اکسیدی و کاهش نرخ نفوذ و در
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نتیجه کاهش سرعت واکنش اکسایش است .شیب منحني
 Ln kpبرحسب معکوس دما که برابر با انرژی فعالسازی
واکنش اکسایش است ،در محدودهی دمایي  800تا 1400˚C
برای واکنش اکسایش مکس فار  Ti3SiC2برابر با
 171/82 kJ mol-1است .این مقدار در توافق مناسبي با
مقدارهای انرژی فعالسازی گزارش شده در منبعهای مختلف
برای مکس فاز است ].[17-18
به منظور تعیین محدودهی تغییرات فازی تجزیههای
همزمان گرماوزني ( )TGو گرماسنجي روبشي تفاضلي ()DSC
برای یک نمونهی پودری مکس فاز  Ti3SiC2انجام شد.
شکل  2منحنيهای گرماوزني -گرماسنجي روبشي تفاضلي
استخراج شده برای پودر  Ti3SiC2در طول گرمادهي تا دمای
 1500˚Cبا نرخ  5 ˚C min-1در اتمسفر اکسیژن را نشان
ميدهد .با توجه به منحني گرماوزني افزایش جرم به صورت
آرام و پیشرونده از دمای  500˚Cآغاز ميشود .از دمای
 800˚Cبه بعد شیب افزایش وزن به صورت محسوسي افزایش
ميیابد و افزایش وزن ناشي از اکسایش با نرخ باال تا 1400 ˚C
پیش رفته و سپس نرخ افزایش وزن به شدت کاهش ميیابد و
فرایند اکسایش وارد مرحلهی پایدار ميشود .همانطور که در
شکل  2دیده ميشود منحني گرماسنجي روبشي تفاضلي
( )DSCدر توافق با افزایش وزن مشاهده شده در منحني
گرماوزني ( ،)TGسه قلهی گرمازا را در محدودههای دمایي
 1050˚C-1000 ،570˚C-540و  1200˚C-1180نشان
ميدهد .شروع افزایش جرم در محدوده دمایي  500تا 600˚C
و حضور یک قلهی گرمازا در این محدودهی دمایي بیانگر
شروع فرایند اکسایش از دمای تقریبي  500˚Cبرای مکس فاز
 Ti3SiC2است.
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شکل  .2منحنيهای گرماوزني -گرماسنجي روبشي تفاضلي ( )TG-DSCاستخراج شده برای پودر  Ti3SiC2در طول گرمادهي تا دمای  1500˚Cبا نرخ
 5 ˚C min-1در جریان اکسیژن.

بررسي رفتار اکسایشي تیتانیم سیلیکون کاربید (. . . )Ti3SiC2
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به منظور بررسي فازهای تشکیل شده در دماهای مختلف و

قلههای ضعیف مکس فاز در دماهای  1000و  1100˚Cنیز

سرمنشأ قلههای مشاهده شده در منحني گرماسنجي روبشي

همچنان دیده ميشوند که بیانگر مقاومت خوب این ماده در

تفاضلي ( ،)DSCتجزیه با تکنیک پراش پرتو ایکس ()XRD

برابر اکسایش در این محدودههای دمایي است .با افزایش

انجام شد .شکل  3الگوهای پراش پرتو ایکس سطح نمونههای

بیشتر دما تا  1200˚Cتقریباً تمامي قلههای مکس فاز

اکسید شده در دماهای ،1200 ،1100 ،1000 ،800 ،500

 Ti3SiC2از الگوهای پراش حذف ميشوند و قلههای مربوط به

 1300و  1400˚Cو به مدت  5hرا نشان ميدهد .همانطور

( TiO2روتیل) شدت ميگیرند .حذف قلههای مربوط به مکس

که مشخص است نمونهی اکسید شده در دمای  500 ˚Cبه

فاز با افزایش دما از طرفي ميتواند به دلیل ضخیم شدن

صورت غالب دارای قلههای مکس فاز  Ti3SiC2است و قلههای

پوستهی اکسید باشد .در دمای  1400˚Cتنها قلههای موجود

بسیار ضعیفي از ( TiO2آناتاز) و  SiO2نیز در نمودار دیده

در الگوهای پراش پرتو ایکس ،قلههای مربوط به ( TiO2روتیل)

ميشود (مطابق با افزایش وزن بسیار جزیي در منحني

با شدت باال است.

گرماوزني) .حضور آناتاز در مرحلهی ابتدایي اکسایش همچنین

با توجه به الگوهای پراش پرتو ایکس و تطبیق آن با

به وسیلهی سان و همکاران ] [18و زهو و همکاران ] [19نیز

نتیجههای تجزیههای گرماوزني -گرماسنجي روبشي تفاضلي

گزارش شده است .در نمونهی اکسید شده در  800˚Cنیز هنوز

( )TG-DSCدر دماهای مختلف ميتوان اینگونه نتیجهگیری

قلههای اصلي مکس فاز با شدت مناسبي دیده ميشوند که

کرد که اکسایش مکس فاز از دمای تقریبي  500˚Cبا تشکیل

نشاندهندهی جزیرهای بودن فرایند اکسایش در این دما و عدم

فازهای اکسیدی ( TiO2آناتاز) و ( SiO2کوارتز) مطابق با اولین

تشکیل پوستهی اکسیدی ضخیم و فراگیر در دمای اکسایش

قله گرمازای مشاهده شده در منحني گرماسنجي روبشي

است .الگوهای پراش پرتو ایکس نمونهی اکسید شده در دمای

تفاضلي ( )DSCشروع ميشود و در ادامه با افزایش بیشتر دما

 800 ˚Cحضور فاز روتیل را در این نمونه تأیید ميکند.

فاز روتیل متعاقب واکنش گرمازای دوم با شدت باال در نمونه

جابهجایي قلهی مربوط به مکس فاز  Ti3SiC2از زاویهی

ظاهر ميشود .منحنيهای پراش پرتو ایکس ظهور هیچگونه

˚ 2ϴ= 39/58به زاویهی ˚ 2ϴ = 38/96بعد از عملیات گرمایي

قلهی جدید را از دمای  1200˚Cبه بعد نشان نميدهند.

در دمای  800˚Cو به مدت  ،5hميتواند به علت گسترش

بارسوم ] [20گزارش کرده است که ظهور قلهی گرمازا در

تنشهای فشاری پسماند در سطح نمونه به خاطر تشکیل فاز

دمای  1200˚Cدر منحني  DSCميتواند به دلیل تبدیل

اکسیدی روتیل با چگالي  4/23 g cm-3نسبت به آناتاز با

سیلیکای آمورف با ساختار بلوری کوارتز به تریدیمیت باشد.

چگالي  3/78 g cm-3باشد.
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به منظور بررسي ضخامت الیههای اکسید تشکیل شده
روی سطح ،سطح مقطع نمونهها با میکروسکوپ الکترون
روبشي مورد بررسي قرار گرفتند .شکل  4تصویر میکروسکوپ
الکترون روبشي سطح مقطع نمونههای اکسید شده در دماهای
مختلف را بعد از  10hاکسایش نشان ميدهد .نتیجههای
اندازهگیریهای میکروسکوپي نشان ميدهد که ضخامت
الیههای اکسید که با میانگینگیری در قسمتهای مختلف در
دماهای  1300 ،1200 ،1100 ،1000 ،800و  1400 ˚Cبه
دست آمده به ترتیب برابر با ،85/21 ،51/41 ،46/68 ،21/46
 92/48و  121/03 µmاست .همانطور که مشخص است با
افزایش دمای اکسایش به تدریج ضخامت الیههای اکسید
افزایش یافته است .در  1400˚Cضخامت الیهی اکسید
کامپوزیت به مقدار  121/03 µmافزایش ميیابد .با توجه به
عدم پیوستگي الیههای اکسید سطحي همانطور که در
تصویرهای سطح مقطع دیده ميشود ،پوستهی اکسید
نميتواند از نفوذ اکسیژن جلوگیری کند و به عنوان سد نفوذ
عمل ميکند و با افزایش دما تا  1400˚Cضخامت الیهی
اکسید به صورت تدریجي افزایش ميیابد .ثابت سرعت
واکنش از  4/0×5-10 kg2m-4s-1در دمای  1300˚Cبه
 7/0×5-10 kg2m-4s-1در دمای  1400˚Cافزایش ميیابد.
دلیل افزایش ثابت سرعت در برخي از مرجعها افزایش ابعاد
دانههای  TiO2در الیهی اکسید و در نتیجه ظهور تعداد زیادی
حفره در سطح اکسید شده ذکر شده است .این حفرهها
کانالهایي با مسیر کوتاه برای نفوذ اکسیژن و تسریع فرایند
واکنش اکسایش ایجاد ميکنند ].[21
طیف پرتو ایکس پاشندهی انرژی ( )EDSدر طول سطح
مقطع نمونهی اکسید شده در دمای  1100˚Cدر شکل  5نشان
داده شده است .الگوی پراش پرتو ایکس در ناحیهی  Aحضور
اتمهای  Tiو  Oرا نشان ميدهد که پیشنهاد ميکند الیه
سطحي اساساً  TiO2است .تجزیهی عنصری ناحیهی  Bدر
تصویر میکروسکوپي الکترون روبشي شکل  5حضور همزمان
اتمهای  Ti ،Siو  Oرا نشان ميدهد که پیشنهاد ميکند که
الیهی داخلي ترکیبي از  TiO2و  SiO2است .البته تعدادی
تخلخل در بین دو الیه مشاهده ميشود که با توجه به
واکنشهای  1و  2ناشي از آزادسازی گاز  CO2متعاقب فرایند
اکسایش است .تجزیهی عنصری ناحیهی  Cدر عمق ماده نیز
تنها حضور اتمهای  Siو  Tiرا نشان ميدهد که بیانگر رخداد
واکنش اکسایش در الیههای نزدیک به سطح است .به منظور
بررسي دقیق فازهای تشکیل شده در پوستهی اکسیدی الگوی
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پراش پرتو ایکس سطح نمونه در عمقهای ،150 ،100 ،50
 200و  250µmاز سطح نمونه تهیه و درصد وزني فازها با
استفاده از نرمافزار ریتولد تعیین شد .شکل  6تغییرات فراواني
فازی وابسته به عمق برای مکس فاز اکسید شده در دمای
 1300˚Cو به مدت  10hرا نشان ميدهد که با الیهبرداری
سطحي با فرایند پولیش و پراش پرتو ایکس ( )XRDنتیجه
شده است .نتیجههای عمقسنجي فراواني فازها در شکل 6
نشان ميدهد که یک الیهی نازک همگن ( )50 µmاز روتیل
روی سطح تشکیل شده است (منحني مربوط به  TiO2در
شکل  6و عدم حضور فاز  SiO2تا عمق  50µmبا توجه به
منحني) و الیه اکسیدی داخلي ( ،)~ 80 µmترکیبي از روتیل
و کریستوبالیت است .در مسیر سطح به عمق نمونه ،کاهش در
مقدار روتیل با افزایش در مقدار  Ti3SiC2و  SiO2همراه است.
همانطور که مشخص است در عمق بیشتر از 200 µm
فراواني فازی به صورت عمده ناشي از مکس فاز و به صورت
جزیي همراه با مقدار اندکي فاز روتیل است .حضور این فاز در
عمق نمونه ميتواند ناشي از حضور مقدار اندکي از فاز ناخالصي
 TiCدر نمونه باشد که به علت مقدار کم در الگوی پراش پرتو
ایکس اولیهی نمونه مشاهده نشده است .بارسوم و همکاران
] [22 ،20گزارش کردهاند که هیچ نشانهای از وجود فیلم
محافظ اکسید مانند  SiO2روی سطح نمونهی Ti3SiC2
اکسید شده وجود ندارد .به هر جهت پوستههای اکسید متشکل
از یک الیهی خارجي به عنوان روتیل و یک الیهی داخلي
مرکب از روتیل و سیلیکا هستند.
نتیجههای ریزسختيسنجي ویکرز الیههای اکسیدی
تشکیل شده روی مکس فاز برای نمونهی اکسید شده در
 1400˚Cو زمان  ،10hدر شکل  7نشان داده شده است.
حضور یک شیب ترکیبي درون الیههای اکسید توضیح داده
شده در باال نشان ميدهد که مقدارهای ریزسختي در عمق
نمونهها تغییر ميکند .باالترین سختي در الیهی سطحي TiO2
دیده ميشود و ميتواند به ریزساختار متراکم و همگن روتیل
در این الیه نسبت داده شود .نمایش سختي پایین در الیهی
دوتایي  TiO2/SiO2ميتواند به حضور حفرههای ریز تشکیل
شدهی ناشي از آزادسازی گاز کربن دی اکسید در طول
مرحلههای ابتدایي اکسایش سطحي متعاقب واکنشهای  1و 2
نسبت داده شود ] .[21کمترین مقدار سختي نیز مربوط به فاز
 Ti3SiC2در عمق نمونهها است.
() 1
()2

Ti3 SiC2 + 6O2 →3 TiO2 + SiO2 +2 CO2
TiC +2 O2 →TiO2 + CO2
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 نتیجهگیری.4
 ازTi3SiC2 بررسيها نشان داد که رفتار اکسایشي مکس فاز
 در هوا به صورت سهميوار و با یک1400 ˚C  تا500 دمای
 اکسایش در. است171/82 kJ mol-1 انرژی فعالسازی برابر با
 به صورت دو مرحلهای رخ ميدهد و1000 ˚C دماهای باالتر از
در مرحلهی دوم با کاهش تدریجي نرخ اکسایش وارد مرحلهی
 الیهی اکسید تشکیل شده روی مکس فاز دارای.پایا ميشود
 و یکTiO2  شامل یک الیهی خارجي:یک ترکیب دوالیه
 نتیجهها نشان. استTiO2  وSiO2 الیهی داخلي متشکل از
 افزایش جرم شدیدی متعاقب اکسایش رخ1000 ˚C داد که تا
 به بعد اکسایش به حالت پایدار1400˚C نميدهد و از دمای
 نتیجهها نشان.رسیده و شیب افزایش جرم کاهش ميیابد
ميدهد که با افزایش دما الیهی اکسیدی ضخیم شده و در
. ميرسد121 µm  به1400˚C دمای
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