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Streszczenie
Badania mechanizmu narastania zgorzeliny TiO2 na tytanie z zastosowaniem metody obojĊtnych markerów prowadzone byáy w latach 60-tych ubiegáego wieku przez Kofstada. Dla temperatury 900qC platynowy marker zlokalizowany zostaá na powierzchni warstwy rutylowej. PowyĪszy rezultat, w poáączeniu z wynikami badaĔ przewodnictwa elektrycznego TiO2, pozwoliáy Kofstadowi na zaproponowanie modelu struktury defektowej tego tlenku, w którym, jako dominujące defekty punkowe, przyjĊte zostaáy wakancje anionowe. PowyĪszy model byá przez dáugie lata uwaĪany jako poprawny, ale z czasem zacząá budziü pewne wątpliwoĞci. ZauwaĪyü naleĪy, Īe poáoĪenie
markera na powierzchni warstwy tlenkowej nie daje jednoznacznej informacji dotyczącej dominującego mechanizmu transportu reagentów w zgorzelinie. Marker na powierzchni zgorzeliny stwierdza siĊ zarówno w przypadku dordzeniowego transportu utleniacza po defektach punktowych, jak i po defektach dwu- i trójwymiarowych (granice ziaren, mikroszczeliny, otwarte pory). Aby to rozstrzygnąü przeprowadziü naleĪaáo badania dwuetapowego utleniania z zastosowaniem izotopów tlenu 16O2 i 18O2.
W pracy zaprezentowane zostaáy wyniki dwuetapowego utleniania tytanu dla temperatury 900°C. Do wyznaczenia gáĊbokoĞciowych
rozkáadów stĊĪeĔ obu izotopów tlenu w zgorzelinie zastosowano technikĊ analizy powierzchniowej SNMS. Uzyskany wynik jednoznacznie wykluczyá dyfuzjĊ tlenu po defektach punktowych w TiO2 jako dominujący mechanizm transportu reagentów w warstwowej zgorzelinie rutylowej na tytanie.
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APPLICATION OF TWO-STAGE OXIDATION METHOD FOR GROWTH MECHANISM STUDIES
OF RUTILE SCALE ON TITANIUM
The growth mechanism of rutile scale on titanium using the marker method was investigated in 60th years of the preceding century
by Kofstad. For a temperature of 900°C, a Pt-marker was found on the surface of the rutile layer. Above-mentioned result, as well as the
studies of electric conductivity of TiO2, have allowed Kofstad to propose a model of the defect structure of this oxide, in which oxygen vacancies were suggested as the predominant point defects. This model has been accepted to be a correct one for a long time but has seemed
doubtful recently. It is worth to note, that the marker localization on the surface of the scale does not give one-valued answer concerning
the predominant mechanism of reagents transport in the oxide layer. The marker is localized on the scale surface both in case of the predominant transport of the oxygen via point defects and via two- and three-dimensional defects in the oxide (grain boundaries, micro-cracks,
open pores). In order to settle the matter, it belongs to carry of a two-stage oxidation experiment using the 16O2 and 18O2 oxygen isotopes.
In this paper, the results of the two-stage oxidation of titanium at 900°C are presented. The depth-concentration pro¿les of the oxygen
isotopes in the rutile scale were determined using the SNMS surface-analytical technique. The obtained results exclude oxygen diffusion
via point defects in TiO2-x as the predominant mechanism of reagents transport in the layered rutile scale on titanium.
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1. WstĊp
Stopy tytanu znalazáy szerokie zastosowanie w wielu
dziedzinach nowoczesnej techniki: lotnictwo, motoryzacja,
okrĊtownictwo, budownictwo, medycyna, etc. Ich gáówna zaleta to wysoka wytrzymaáoĞü przy stosunkowo niskiej gĊstoĞci (ok. 4 g/cm2). Podobnie rzecz siĊ ma z tlenkiem tytanu
TiO2, który miĊdzy innymi wykorzystywany jest do wytwarzania nowoczesnych materiaáów ceramicznych oraz jako pigment w produkcji farb, lakierów i kosmetyków.
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OdpornoĞü tytanu na korozjĊ w Ğrodowisku gorących gazów jest niestety bardzo niska, co znacznie ogranicza wykorzystanie jego stopów w wysokich temperaturach. Tytan
w zetkniĊciu z gorącym powietrzem pokrywa siĊ szybko narastającą zgorzeliną TiO2, która w dodatku jest bardzo sáabo związana z metalicznym podáoĪem.
Wysokotemperaturowym utlenianiem tytanu i jego
stopów zajmowano siĊ w latach 60-tych ubiegáego stulecia
[1]. Z racji ograniczonych moĪliwoĞci badawczych, pewne
zagadnienia dotyczące zjawiska utleniania tytanu nie zostaáy
wówczas dogáĊbnie wyjaĞnione. MiĊdzy innymi nie zostaá do-
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statecznie poznany mechanizm transportu reagentów w tlenkowym produkcie korozji. Niektóre nowe wyniki badaĔ dotyczące utleniania stopów TiAl, okazaáy siĊ niespójne z wczeĞniej powstaáymi modelami utleniania tytanu, co zrodziáo
potrzebĊ przeprowadzenia badaĔ uzupeániających z wykorzystaniem nowych metod badawczych, nieosiągalnych póá
wieku temu. Stopy TiAl to nowa generacja lekkich materiaáów konstrukcyjnych dla lotnictwa i motoryzacji, o wysokiej
ĪarowytrzymaáoĞci i ĪaroodpornoĞci, które od trzech dekad
stanowią przedmiot intensywnych badaĔ w wielu oĞrodkach
naukowych na Ğwiecie [2, 3].
Tytan wystĊpuje w dwóch odmianach alotropowych: do
temperatury 882qC stabilna jest odmiana Į-Ti, a powyĪej odmiana ȕ-Ti. Obie te odmiany rozpuszczają w sobie bardzo
duĪe iloĞci tlenu, który w sieci krystalicznej zajmuje pozycje
miĊdzywĊzáowe; ȕ-Ti rozpuszcza ok. 8% at. tlenu, natomiast
Į-Ti blisko 33% at. [4]. Przy zawartoĞci tlenu ok. 15% at. w obrĊbie fazy Į-Ti tworzy siĊ faza tlenkowa Ti6O (faza Ȗ-Ti), która traci swoją stabilnoĞü termodynamiczną powyĪej 800°C.
W zakresie temperatury od 800 do 1000°C tytan pokrywa siĊ zgorzeliną TiO2, która posiada charakterystyczną warstwową budowĊ. Zgorzelina ta skáada siĊ gáównie z rutylu;
niewielkie iloĞci innych faz tlenkowych, np. Ti2O3, udaáo siĊ
znaleĨü przy niskich ciĞnieniach cząstkowych tlenu w bardzo wysokiej temperaturze (1400°C) [5]. Stringer [6] wysunąá hipotezĊ, Īe za powstawanie warstwowej zgorzeliny
TiO2 odpowiedzialny jest tlenek Ti6O, który tworzy siĊ w obrĊbie fazy metalicznej w wyniku rozpuszczania siĊ w niej tlenu. Z uwagi na to, Īe objĊtoĞü molowa fazy Ti6O jest wiĊksza niĪ objĊtoĞü molowa tytanu, na granicy pomiĊdzy nimi
powstają naprĊĪenia Ğcinające. Gdy warstwa Ti6O osiągnie
odpowiednią gruboĞü, wygenerowane naprĊĪenia powodują jej odwarstwienie. NastĊpnie tlenek Ti6O utlenia do TiO2
i w ten sposób powstaje pojedyncza warstwa tlenkowa. Zgorzelina na tytanie posiada strukturĊ warstwową, gdyĪ proces rozpuszczania siĊ tlenu w tytanie, a nastĊpnie oddzielenie siĊ warstwy Ti6O, przebiegają cyklicznie. Model Stringera nie zostaá poparty odpowiednimi eksperymentami, ale
z racji swojej spójnoĞci jest po dzieĔ dzisiejszy powszechnie akceptowany.
Pytanie, na które w pierwszej kolejnoĞci próbowano znaleĨü odpowiedĨ, dotyczyáo sposobu, w jaki odbywa siĊ transport reagentów w obrĊbie zgorzeliny warstwowej. PoniewaĪ poszczególne warstwy tlenkowe praktycznie nie mają
ze sobą kontaktu odrdzeniowa dyfuzja tytanu poprzez warstwĊ produktu korozji, jeĞli nawet miaáaby miejsce, byáaby
silnie ograniczona. Z kolei, dordzeniowy transport tlenu poprzez zgorzelinĊ moĪe odbywaü siĊ na dwa sposoby: w postaci jonowej po defektach punktowych w podsieci anionowej lub w formie cząsteczkowej po defektach dwu- i trójwymiarowych w tlenku tytanu. To, jakimi drogami zachodzi dominujący, dordzeniowy transport tlenu w rutylowej zgorzelinie warstwowej zaleĪy zatem od gĊstoĞci poszczególnych
defektów w tymĪe tlenku. Struktura defektowa rutylu okazaáa siĊ bardzo záoĪona i nadal stanowi przedmiot dociekaĔ.
Rutyl poddany wygrzewaniu w próĪni uwalnia tlen, co moĪe
spowodowaü rzeczywisty niedobór tlenu w tym tlenku i pojawienie siĊ wakancji tlenowych (TiO2-x). MoĪliwa jest jednak
sytuacja, Īe pomimo ubytku tlenu podsieü anionowa rutylu
nie ulegnie zdefektowaniu, gdyĪ tytan z pozycji wĊzáowych
przemieĞci siĊ w pozycje miĊdzywĊzáowe (Ti1+xO2). Przypa-

dek trzeci, to zdefektowanie obu podsieci (Ti1+xO2-y), za czym
opowiadali siĊ Kofstad i wsp. [1], którzy kierowali siĊ gáównie
wynikami swoich badaĔ mechanizmu narastania zgorzeliny
rutylowej na tytanie przeprowadzonych metodą obojĊtnych
markerów. W temperaturze 900°C, platynowy marker zostaá
przez nich znaleziony na powierzchni zgorzeliny rutylowej,
natomiast w 1175°C - w jej wnĊtrzu. Na podstawie tych wyników autorzy ci doszli do wniosku, Īe w niĪszej temperaturze wzrost zgorzeliny rutylowej odbywa siĊ w wyniku dominującej, dordzeniowej dyfuzji tlenu po wakancjach anionowych, natomiast w temperaturze wyĪszej mechanizm jest
mieszany i obejmuje on, obok wspomnianej juĪ dyfuzji tlenu po wakacjach anionowych, odrdzeniową dyfuzjĊ tytanu
po przestrzeniach miĊdzywĊzáowych.
Wery¿kacja takiego poglądu wymaga przeprowadzenia
eksperymentu dwuetapowego utleniania z zastosowaniem
izotopów tlenu 18O i 16O, co stanowiáo cel niniejszej pracy.

2. Materiaá i metodyka badawcza
Do badaĔ uĪyty zostaá tytan wysokiej czystoĞci (99,9%).
Próbki zostaáy przygotowane w formie páytek o wymiarach
10 mm x 10 mm x 1 mm, a ich powierzchnie polerowano do
uzyskania lustrzanej gáadkoĞci. Ostatnia faza polerowania
wykonana zostaáa przy uĪyciu zawiesiny proszku diamentowego 1 ȝm. Powierzchnie próbek zostaáy odtáuszczone za
pomocą alkoholu etylowego.
Badania dwuetapowego utleniania przeprowadzono
w temperaturze 900°C. W I etapie utleniania, który trwaá
30 min., uĪyta zostaáa atmosfera o skáadzie: 80% Ar i 20%
izotopu tlenu 16O. W II etapie, trwającym 90 min., skáad atmosfery wynosiá: 80% Ar i 20% izotopu tlenu 18O. Do wyznaczenia gáĊbokoĞciowego rozkáadu stĊĪeĔ obu izotopów tlenu
oraz tytanu w warstwie produktu utleniania, wykorzystano
spektrometriĊ masową obojĊtnych cząstek wtórnych SNMS
(secondary neutral mass spectrometry) [7].
Na Rys. 1 przedstawione zostaáy schematycznie zawartoĞci poszczególnych izotopów w zgorzelinie w zaleĪnoĞci

Rys. 1. Schemat ilustrujący zawartoĞci izotopów tlenu w zgorzelinie dla trzech podstawowych mechanizmów transportu reagentów.
Fig. 1. Schematic illustration of oxygen isotopes content in scale for
three basic mechanisms of reagents transport.
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Rys. 2. Widmo SNMS dla izotopów tlenu 16O i 18O oraz Ti w zgorzelinie TiO2 (900°C, I etap-30 min., II etap-90 min.)
Fig. 2. SNMS-spectrum for 16O i 18O oxygen isotopes and Ti in TiO2 scale (900°C, I stage-30 min., II stage-90 min.)

zji tlenu po defektach dwu i trójwymiarowych (granice ziaren, mikroszczeliny, otwarte pory).
Obserwacje utlenionych próbek wykonano za pomocą
elektronowego mikroskopu skaningowego oraz mikroskopu Ğwietlnego.

od odlegáoĞci od jej powierzchni dla trzech podstawowych
przypadków mechanizmu transportu reagentów w warstwie
produktu utleniania, tj. dominującej dordzeniowej dyfuzji tlenu po defektach punktowych w podsieci anionowej, dominującej odrdzeniowej dyfuzji metalu po defektach punktowych
w podsieci kationowej oraz dominującej dordzeniowej dyfu-

a)

b)

c)
Rys. 3. Zgáad metalogra¿czny próbki tytanu po eksperymencie dwuetapowego utleniania: a) miejsce, gdzie przeprowadzona zostaáa analiza SNMS, b) wybrany fragment przy wiĊkszym powiĊkszeniu, c) przeáam warstwowej zgorzeliny rutylowej.
Fig. 3. Cross-section of titanium sample after two-stage oxidation: a) region of SNMS analysis, b) selected area at higher magni¿cation,
c) fracture of layered rutile scale.
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3. Wyniki badaĔ i ich dyskusja

PodziĊkowania

Widma SNMS rozkáadu gáĊbokoĞciowego izotopów tlenu 16O i 18O oraz Ti w zgorzelinie TiO2 powstaáej na tytanie
przedstawiono na Rys. 2. àączny czas utleniania w obu atmosferach wynosiá 2 godziny, natomiast I etap trwaá ½ godz.
Przy takim stosunku czasów utleniania, iloĞü tlenku powstaáego w poszczególnych etapach utleniania byáa zbliĪona. Na
Rys. 3a i 3b pokazany zostaá zgáad metalogra¿czny próbki
tytanu po eksperymencie dwuetapowego utleniania w miejscu, gdzie dokonana byáa analiza SNMS. SzerokoĞü krateru, jaki powstaá w miejscu rozpylania jonowego plazmą argonową wynosiáa ok. 2 mm. Na Rys. 3c zamieszczony zostaá fragment przeáamu zgorzeliny rutylowej, uwidaczniający jej warstwową budowĊ.
Charakter rozkáadu obu izotopów tlenu wskazuje, Īe
wzrost zgorzeliny warstwowej nie jest nastĊpstwem dominującej, dordzeniowej dyfuzji tlenu po wakacjach tlenowych
w rutylu. Dla takiego mechanizmu maksimum dla 18O znajdowaáoby siĊ przy zewnĊtrznej powierzchni zgorzeliny, a
nie w jej wnĊtrzu.
NaleĪy w tym momencie podkreĞliü, Īe Kofstad przeprowadziá swoje eksperymenty markerowe w tlenie, aby wyeliminowaü wpáyw azotu na proces utleniania. JeĞli eksperyment
utleniania tytanu wykonany zostanie w powietrzu, a nie w tlenie, to na granicy fazy tlenkowej i metalicznej da siĊ stwierdziü obecnoĞü azotku tytanu TiN [8]. Skoro zgorzelina warstwowa nie stanowi bariery dla dordzeniowej dyfuzji N2, to
moĪe przez nią zachodziü równieĪ dyfuzja cząsteczek tlenu.
Na koniec warto przytoczyü prace innych autorów, których wyniki pozostawaáy w sprzecznoĞci z modelem defektowym rutylu zaproponowanym przez Kofstada [1]. Singhaiser [9] zastosowaá metodĊ Tubandta [10] do wyznaczenia
liczb przenoszenia w rutylu. W eksperymencie tym próbka
skáadaáa siĊ z trzech stykających siĊ ze sobą spieczonych
pastylek polikrystalicznego tlenku tytanu, przez które w wysokiej temperaturze przepáywaá prąd elektryczny. Po zakoĔczeniu eksperymentu zanotowano zmniejszenie masy anody oraz zwiĊkszenie siĊ masy katody. Wynik ten wskazuje,
Īe w polikrystalicznym rutylu bardziej ruchliwy byá tytan niĪ
tlen. TakĪe badania wspóáczynników dyfuzji wáasnej w monokrysztale rutylu, przeprowadzone metodą traserową z wykorzystaniem izotopu tytanu 44Ti [11, 12] i izotopu tlenu 18O
[13, 14] wykazaáy, Īe dyfuzja tytanu wzdáuĪ osi krystalicznej
c zachodzi szybciej niĪ tlenu.
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4. Wnioski
Z badaĔ mechanizmu narastania zgorzeliny rutylowej na
tytanie metodą dwuetapowego utleniania wynika, Īe dominującym mechanizmem transportu masy w zgorzelinie warstwowej jest dordzeniowa dyfuzja cząsteczkowego tlenu po
makrodefektach.
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