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Streszczenie
Potrójne i poczwórne zwizki w ukadzie Ti-Al-C-N nale do grupy zwizków heterodesmicznych typu „312” oraz „H”. Zwizki te maj
struktur warstwow zawierajc wizania kowalencyjne i metaliczne. Ze wzgldu na waciwoci mona je klasyﬁkowa jako materiay
lece na granicy pomidzy metalami i ceramik, co stwarza niespotykane dotychczas moliwoci zastosowania ich jako materiaów konstrukcyjnych (tzw. „ceramika plastyczna”). W literaturze najczciej opisywanymi zwizkami w ukadzie Ti-Al-C-N s Ti3AlC2, Ti2AlC oraz
Ti2AlN, brak natomiast jest danych na temat materiaów czteroskadnikowych.
W prezentowanej pracy autorzy podjli prób otrzymania proszku Ti3Al(C,N)2 za pomoc metody SHS oraz otrzymania z niego polikrystalicznego materiau drog prasowania na gorco. Proszek syntezowany by za pomoc metody trójetapowej przy zastosowaniu jako
prekursorów materiaów midzymetalicznych z ukadu Ti-Al, a nastpnie materiau Ti3AlC2 typu „312”. Zagszczanie proszku prowadzono
w zrónicowanych warunkach prasowania na gorco. Gste spieki zostay zbadane pod ktem ewolucji fazowej za pomoc metody
rentgenograﬁcznej.
Sowa kluczowe: proszki – SHS, prasowanie na gorco, zwizki heterodesmiczne, Ti3Al(C,N)2

PHASE EVOLUTION OF HOT- PRESSED QUARTERNARY MATERIALS IN THE TI-AL-C-N SYSTEM
Ternary and quaternary materials in the Ti-Al-C-N system belong to a group of heterodesmic materials also called as the 312 and H
or MAX phases. These compounds are characterized by the layered structure with metallic and covalent bounds. Due to their properties,
they can be located between metals and ceramics, which opens new possibilities of applications as structural materials (so called plastic
ceramics). Ti3AlC2, Ti2AlC and Ti2AlN are described in literature, but there is no data about quaternary compounds.
In this paper authors attempted to prepare the Ti3Al(C,N)2 powder by the SHS method and then to hot-press it to obtain dense body.
The powder was synthesized in a three-stage process by using intermetallic materials as precursors, and Ti3AlC2. Powder was hot-pressed
in various sintering conditions. The phase composition of dense products was examined by the XRD method.
Keywords: Powders – SHS, Hot pressing, Heterodesmic compounds, Ti3Al(C,N)2

Wstp
Sporód wielu zwizków kowalencyjnych takich jak
wgliki czy azotki wyrónia si grupa zwizków potrójnych
okrelanych, jako fazy typu H, fazy Hägga, fazy Novotnego
lub te termodynamicznie stabilne nanolaminaty [1-3]. Zwizki te opisywane s wzorem Mn+1AXn, gdzie: M jest metalem
przejciowym, A jest pierwiastkiem grupy IIIA lub IVA, za X to
wgiel i/lub azot. Heterodesmiczna struktura nanolaminatów
jest zazwyczaj heksagonalna (P63/mmc) z wystpujcymi
naprzemiennie warstwami oktaedrów M6X, w obrbie których
dominuj wizania kowalencyjne oraz warstwami atomów
metalu A umiejscowionych w rodku pryzm trygonalnych.
Oktaedry M6X, podobnie jak w wglikach podwójnych,
poczone s ze sob wspólnymi krawdziami. Rónorodno skadów chemicznych nanolaminatów opisywana
jest zazwyczaj symbolem okrelajcym ich stechiometri:
Ti2AlN reprezentuje typ 211, podczas gdy Ti3AlC2 typ 312.
Rónice strukturalne pomidzy poszczególnymi typami nanolaminatów polegaj na zmiennej iloci warstw oktaedrów
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oddzielajcych warstwy atomów A: w typie 211 wystpuj
dwie warstwy, za w typie 321 trzy.
Skutkiem budowy wewntrznej nanolaminatów jest
powstanie ich specyﬁcznych waciwoci, zwaszcza mechanicznych, czcych w sobie typowe cechy materiaów
ceramicznych i metali [3, 4]. Do podstawowych zalet nanolaminatów jako materiaów konstrukcyjnych zaliczy mona:
wysok sztywno (315-360 GPa), dobr odporno na
kruche pkanie (6,5-9,5 MPam0,5), stosunkowo wysok energi pkania (~60 Jm 3), dobr wytrzymao (~650 MPa),
stosunkowo niewielk twardo (~3 GPa), a take niski
wspóczynnik rozszerzalnoci cieplnej, dobr przewodno
ciepln i elektryczn, jak równie dobr odporno chemiczn i termiczn. Wysoka warto odpornoci na kruche pkanie w poczeniu z moliwoci deformacji plastycznej jest
wynikiem dziaania zoonego mechanizmu pkania, który
dodatkowo zaley od mikrostruktury materiau, zwaszcza od
wielkoci, ksztatu i wzajemnej orientacji ziaren.
Do nanolaminatów w ukadzie Ti-Al-C-N nale potrójne
zwizki typu 211, 311 oraz 312 takie jak np. Ti2AlC, Ti3AlC2,
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i Ti2AlN [5,6]. Substancje te otrzymywane s zazwyczaj na
drodze wysokotemperaturowych i dugotrwaych reakcji pomidzy substratami w stanie staym. Prekursorem w syntezie
podwójnego wglika tytanowo-glinowego jest mieszanina
TiAl lub Ti, Al4C3 i wgla [5, 7] lub te Ti, Al i graﬁtu [8]. Syntezy
tego typu prowadzone s czsto in situ w trakcie prasowania
na gorco. Podwójny wglik tytanu i glinu, Ti2AlN, otrzymano po raz pierwszy w postaci cienkich warstw w procesie
rozpylania magnetronowego Ti2Al w atmosferze azotu [9].
Polikrystaliczny, objtociowy materia zosta wytworzony w
procesie prasowania na gorco mieszaniny Ti i AlN lub Ti,
Al i TiN [10, 11].
Jednym z moliwych sposobów syntezy nanolaminatów
pozwalajcym na uzyskanie ich w postaci spiekalnych proszków jest metoda samorozwijajcej si syntezy wysokotemperaturowej (SHS) [12]. W prezentowanej pracy przedstawiono
wyniki bada nad otrzymaniem proszków nanolaminatów
Ti3Al(C,N)2 metod SHS oraz ich ewolucj fazow podczas
prasowania na gorco.
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cinieniem w prasie ﬁrmy Thermal Technologies w zakresie
temperatur 1400-1850°C w atmosferze azotu oraz spiekaniu
swobodnemu w piecu z elementem graﬁtowym w zakresie
temperatur 1200– 2200°C równie w atmosferze azotu.
Uzyskane spieki zostay poddane badaniu skadu fazowego
metod dyfrakcji promieniowania rentgenowskiego.

Wyniki i dyskusja
Dyfrakcyjna analiza rentgenowska wykazaa (Rys. 1),
e reakcja SHS zachodzca po podgrzaniu mieszaniny
reakcyjnej w ukadzie Ti-Al-C przebiegaa gównie wedug
równania (1) prowadzc do powstania gównie zaoonego
produktu. Zsyntezowany proszek skada si w wikszoci
z fazy Ti3AlC2 (87 % wag.) oraz z wglika tytanu jako fazy
uzupenieniajcej.

Eksperyment
Proces syntezy zwizku poczwórnego w ukadzie Ti-AlC-N postanowiono przeprowadzi wieloetapowo kierujc
si dowiadczeniami zdobytymi w trakcie syntezy proszków
Ti3AlC2 oraz Ti2AlN [13, 14]. Skorzystano w tym celu z uprzednio otrzymanego proszku Ti3AlC2 zawierajcego niewielkie
iloci TiC. Syntez Ti3AlC2 przeprowadzono uywajc mieszaniny proszków zwizku midzymetalicznego Ti3Al oraz
graﬁtu. Proszki wyjciowe mieszano przez 12 h w mynie
obrotowym w proporcjach wagowych odpowiadajcych
stechiometrii nastpujcej reakcji:
Ti3Al + 2C

Ti3AlC2

(1)

Rys. 1. Dyfraktogram rentgenowski proszku uzyskanego w wyniku
syntezy mieszaniny Ti3Al + 2C.
Fig. 1. X-ray diffraction pattern of the powder synthesized from the
Ti3Al + 2C mixture.

Mieszanin proszków w postaci lu nego zoa przenoszono do ódki graﬁtowej, któr umieszczano w reaktorze
cinieniowym. Reakcje SHS inicjowano zaponem lokalnym
rozgrzewajc ódk graﬁtow prdem elektryczny o wysokim
nateniu. Reakcje przeprowadzono w atmosferze argonu
pod cinieniem atmosferycznym. Uzyskany proszek rozdrabniano poprzez wstpne kruszenie a nastpnie mielenie
w mynie obrotowo-wibracyjnym przez 8 h w rodowisku
alkoholu izopropylowego.
Syntez zwizku poczwórnego przeprowadzono zakadajc nastpujcy przebieg reakcji:
Ti3AlC2 + yN2

Ti3Al(Cx, Ny)2

(2)

Przygotowany uprzednio proszek Ti3AlC2 umieszczono
w reaktorze wysokocinieniowym napenionym azotem pod
cinieniem 0,5 MPa w ódce graﬁtowej i inicjowano reakcj
zaponem lokalnym. Po przeprowadzeniu samorozwijajcej
si syntezy wysokotemperaturowej otrzymany materia
rozdrobniano za pomoc myna obrotowo-wibracyjnego.
Proces mielenia trwa 8 godzin przy udziale kulistych
mielników widiowych i odbywa si w rodowisku alkoholu
izopropylowego. Skad fazowy okrelono metod dyfrakcji
promieniowania rentgenowskiego za pomoc dyfraktometru
X’Pert Pro, Panalytical, za morfologi scharakteryzowano
metod skaningowej mikroskopii elektronowej przy uyciu
mikroskopu JEOL JSM-5400.
Nastpnie uzyskany proszek zosta umieszczony w matrycy o rednicy 25,4 mm i poddany procesowi spiekania pod

Rys. 2. Dyfraktogramy rentgenowski proszku 87%Ti3AlC2 + 13%TiC
azotowanego przy cinieniu N2 wynoszcym 0.5 atm.
Fig. 2. X-ray diffraction pattern of the 87%Ti3AlC2 + 13%TiC powder
nitrided under the N2 pressure of 0.5 atm.

Synteza zwizku w ukadzie poczwórnym nie daa
cakowicie pozytywnego wyniku. Rentgenowska analiza
fazowa wykazaa, e proszek po reakcji skada si w 91%
wag. z fazy izostrukturalnej z regularnym wglikiem tytanu
a take z niewielkich iloci heksagonalnego azotku glinu
(7 % wag.) i tleno-azotku glinu o strukturze spinelu (2 %
wag.). Przy zaoeniu, e niestechiometria otrzymanej fazy
wglika tytanu nie wynikaa z niedoboru wgla ale z obecnoci w sieci TiC atomów azotu, na podstawie zmierzonych

MATERIA£Y CERAMICZNE, 61, 2, (2009)

137

L. CHLUBNY, J. LIS, M.M. BU

KO

Rys. 3. Dyfraktogram rentgenowski proszku Ti-Al-C-N spiekanego
przez 1 godzin w temperaturze 1200°C w atmosferze azotu.
Fig. 3. X-ray diffraction pattern of the Ti-Al-C-N powder sintered for
1 h at 1200°C in the nitrogen atmosphere.

wartoci parametru sieciowego tej fazy mona byo przypisa
jej skad odpowiadajcy nastpujcemu wzorowi: TiC0,7N0,3.
Szczegóy dotyczce tego oznaczenia zawarte s w pracy
[15]. W trakcie prowadzonych bada stwierdzono, e skad
fazowy produktu praktycznie nie zalea od cinienia parcjalnego azotu w przedziale od 0,5 do 5 MPa. Skad fazowy
uzyskanego produktu przedstawiony zosta w postaci rentgenogramu na rysunku 2.
W wyniku spiekania reakcyjnego nie zaobserwowano
reakcji azotu ze zwizkami znajdujcymi si w proszku.
Otrzymano spieczony materia skadajcy si gównie
z wglika tytanu. W temperaturze 1200°C nie nastpuje
znaczca zmiana skadu chemicznego spiekanego proszku
(wida poszerzenie pików opisujcych roztwór stay TiC-TiN),
natomiast brak równie procesu spiekania. W temperaturze
1600°C w atmosferze argonu nastpio dalsze poszerzenie
pików opisujcych roztwór stay TiC-TiN z przesuniciem
w kierunku TiC. W materiale tym nadal dominujca faza jest
roztwór stay TiC-TiN, faz towarzyszc mu jest natomiast
jedynie AlN. Prawdopodobnie nastpi cakowity rozkad
zwizków midzymetalicznych wystpujcych w próbkach
spiekanych w niszych temperaturach. W wypadku materiau
otrzymanego w temperaturze 1850°C dominujc faz nadal jest roztwór stay (przy czym nastpio zwenie pików)
oraz zniknicie towarzyszcej mu faza AlN. Badania EDS
wykazuj obecno co najmniej dwóch faz w analizowanym
materiale. Przedstawione zostao to na rysunku 6. Wyra nie
obserwuje si ziarna regularne o wyszym nasyceniu tytanem i wystpujc pomidzy nimi faz wzbogacon w glin.
W materiale powstaj twarde ziarna przedzielone mikkim
materiaem o duej zawartoci glinu. Zmiany fazowe podczas
spiekania w materiale pokazuj rentgenogramy przedstawione na rysunkach 3, 4 oraz 5.

Wnioski
Badajc moliwo syntezy zwizku poczwórnego typu
Ti3Al(C,N)2 typu nanolaminatu w ukadzie Ti-Al-C-N nie
uzyskano zadowalajcego rezultatu. Otrzymane metod
SHS proszki i spieki miay struktury regularne typowe dla
roztworów staych o strukturze Ti(C,N). Prób syntezy
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Rys. 4. Dyfraktogram rentgenowski proszku Ti-Al-C-N spiekanego
przez 1 godzin w prasie do spiekania pod cinieniem w temperaturze 1850°C w atmosferze azotu.
Fig. 4. X-ray diffraction pattern of the Ti-Al-C-N powder hot pressed
for 1 h at 1850°C in the nitrogen atmosphere.

Rys. 5. Badanie EDS materiau z ukadu Ti-Al-C-N spiekanego
przez 1 godzin w prasie do spiekania pod cinieniem w temperaturze 18500C w atmosferze azotu: 1 – tytan + wgiel, 2 – tytan
+ wgiel, 3 - tytan + glin, 4 – wgiel + tytan i glin, 5 – glin + tytan,
6 – glin + tytan.
Fig. 5. EDS study of material from the Ti-Al-C-N system hot pressed
for 1 h at the temperature of 18500C in the nitrogen atmosphere:
1 – titanium + carbon, 2 – titanium + carbon, 3 - titanium + aluminium,
4 – carbon + titranium and aluminium, 5 – aluminium + titanium,
6 – aluminium + titanium.

Ti3Al(C,N)2 przeprowadzono w drodze reakcji trójetapowej.
W jej wyniku powsta proszek zoony z fazy TiC0,7N0,3 oraz
dwóch faz towarzyszcych zawierajcych azotek glinu (AlN)
oraz tlenoazotek glinu AlON.
W atmosferze azotu, do temperatury 2200°C, proszek
ten spiekany swobodnie daje w efekcie czysty, jednofazowy
materia o strukturze Ti(C,N). Taki sam proszek spiekany pod
cinieniem w atmosferze azotu daje lity materia ju od temperatury 1600°C. W materiale wystpuj ziarna wzbogacone
w tytan, azot i wgiel oraz otaczajca je faza wzbogacona
w glin. W wyniku spiekania w atmosferze argonu znika podana przez nas faza, która redukuje si do TiC oraz AlN. W wyniku
przeprowadzonych dowiadcze nie uzyskano materiau heksagonalnego z ukadu Ti-Al-C-N. Natomiast otrzymany materia
w formie roztworu staego charakteryzuje si nietypowymi
i interesujcymi waciwociami. Materia ten charakteryzuje
si struktur regularn. Jest to sytuacja analogiczna do tej jaka
wystpuje w przypadku prób azotowania Ti3SiC2.
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