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Figuur1 » 
Isotherme doorsnede van het sys

teem Ti-Si-C bij 1373 K. 
TI= Ti3SiC2 en T2= TisSi3Cx. 
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systetnen Ti-Si-C en Ti-SI-N 
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Samenvatting 
Het artikel is een samenvatting van een proef
schrift verdedigd aan de TU Eindhoven. Het be
schrijft de reacties bij hoge temperatuur tussen 
titanium en siliciumcarbide of siliciumnitride. 
De invloed van koolstof en silicium is onder
zocht door vergelijking van de reacties van Ti 
met HIPSiC, SiSiC, HIPSiC met C, HPSN en 
RBSN. Het onderzoek heeft geleid tot een her
zien fasendiagram voor de systemen Ti-Si-C en 
Ti-Si-N. 

Summary 
This article summarizes work of a Ph.D. thesis 
defended at the Eindhoven University of Techno
logy. A survey is given of the reactions at elevated 
temperatures between titanium and silicon car
bide or silicon nitride. The influence of carbon 
and silicon was investigated by comparing reac
tions between Ti and HIPSiC, SiSiC, HIPSiC 
with C, HPSN and RBSN. The research has led to 
revised phase diagrams for the systems Ti-Si-C 
and Ti-Si-N. 

Op 4 oktober 1991 promoveerde ir. VV. VVakel
kamp aan de Technische Universiteit Eindhoven 
op een proefschrift getiteld 'Diffusion and phase 
relations in the systems Ti-Si-C and Ti-Si-N'. Pro
motoren waren prof.dr.R. Metselaar (TUE) en 
prof.dr.M. Ducarroir (Univ. Perpignan). 

Inleiding 
Zowel Ti, SiC en ShN4 zijn ieder voor zich interes
sante constructiematerialen. Daarnaast wordt er 
veel onderzoek gedaan naar de mogelijkheid een 
metaal matrix composiet (MMC) te maken van TI 
versterkt met SiC-vezels. TiN wordt inmiddels 
reeds op grote schaal toegepast als slijtvaste dek
laag op metal en. Zowel voor deze toepassingen als 
voor het maken van verbindingen tussen Ti en 
bovengenoemde keramische materialen is het no
dig een goed inzicht te hebben in de bij hoge tem
peratuur optredende reacties en de daarbij ge
vormde verbindingen. Voor een composietmateri
aal is het ook nodig de bindingssterkte tussen de 
vezels en de matrix te beheersen. In het geval van 
SiC-vezels wordt daartoe vaak een koolstoflaag op 
de vezels aangebracht. Zowel bij het maken van de 
composieten als bij het gebruik bij hoge tempera
tuur kunnen reacties optreden tussen de verschil
lende componenten. Hetzelfde geldt bij de ver
vaardiging van metaal-keramiek overgangen door 
middel van diffusielassen. 
Voor de studie van deze reacties werden diffusie
koppels onderzocht. Hieruit werden tevens gege
yens verkregen over de kinetiek van de reacties. 
Voor het onderzoek van de temaire fasendiagram
men werden ook legeringen van de drie uitgangs
componenten gemaakt. In dit artikel worden de 
belangrijkste resultaten uit het onderzoek weerge-

geven; voor nadere details verwijzen we naar de 
disserta tie [1]. 

Experimenteel 
Ti-Si-C legeringen werden gemaakt uit mengsels 
van de drie componenten via boogsmelten. De 
mengsels werden vervolgens in evenwicht ge
bracht door een week lang na te stoken onder 
argon in een molybdeencapsule. Op dezelfde wij
ze werden ook binaire legeringen gemaakt. Voor 
de diffusiekoppels werd uitgegaan van plaatjes 
van heet-isostatisch geperst SiC (HIPSiC (ESK) 
zonder sinteradditieven), Si gemfiltreerd SIC (Si
SiC (ESK) 10 gew.% vrij Si), heetgeperst ShN4 
(HPSN (ESK) Ah03 en MgO sinterdope), heetge
perst-reactiegebonden ShN4 (HPRBSN (ESK) on
gedoteerd), Si monokristal {loot Ti (Alpha Euro
pe) 99,7%. De plaatjes werden planparallel ge
zaagd en gepolijst, waarna diffusiekoppels onder 
druk enige tijd op constante temperatuur werden 
verhit. Na diffusie werden de koppels doorge
zaagd, gepolijst en geanalyseerd mbv optische en 
elektronen microscopie. . 

s; 

TIC '.y 

Diffusie en fasenrelaties in het systeem 
Ti-Si-C 
Meerdere auteurs hebben onderzoek aan Ti-SiC 
verricht [2-5]. De resultaten waren echter niet een
duidig. Ook was van dit systeem een fasendia
gram bekend [6] bij 1473 K. Op thermodynamische 
gronden was echter duidelijk dat het diagram op 
enkele punten niet juist kon zijn. Door onderzoek 
van legeringen werd daarom het fasendiagram op
nieuw bepaald. De resultaten voor een tempera
tuur van 1373 K zijn weergegeven in figuur 1. De 
resultaten voor 1523 K verschillen slechts weinig 
van die bij 1373 K. Er blijkt dat koolstof tot ca 
11 at. % oplost in TisSh. Daarnaast is er een temaire 
verbinding Tl gevonden met samenstelling 
ThSiC2. Vit thermodynamische berekeningen 
blijkt de Gibbs energie voor deze verbinding 
-510±60 kJ/mol te zijn. Van belang is ook dat de 
stabiliteit van de fase ThSi sterk wordt bemvloed 
door aanwezigheid van verontreinigingen zoals C 

Lees verder op pagina 23 » 



Tabell » 
Reactie snelheidsconstante 

k=i /2t in m2/s voor 
Ti tegen HIPSiC of SiSiC 

Figuur2 > 
Isotherme doorsnede door het sys
teem Ti-Si-N bij 1373 K onder een 

totaal druk van 10-6 bar. 
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N of 0 [1,7]. In aanwezigheid van ca 1 at. % van 
deze verontreinigingen ontleedt Tl3Si in de fasen 
T2 en is-Ti. Dit effect verklaart veel van de in de 
literatuur waargenomen verschillen. 

Uit de studie van diffusiekoppels werden de vol
gende resultaten gevonden. Na 150 uur op 1523 K 
ontstaat tussen TI en HIPSiC een ca 100;tm dikke 
reactielaag, terwijl de laag tussen Ti en SiSiC ca 200 
;t m dik is. De laagsamenstelling is iets verschillend 
in deze twee gevallen: 
HIPSiC/TbSiC2/gemengd TisSbCx+ TIC1-y/ 
TIsSbCx/ is-Ti 

In het geval SiSiC vinden we ipv TisSbCx een laag 
TIC1-y. Het oplossen van C in Ti heeft geen invloed 
op de kinetiek van de reacties. 
In het proefschrift wordt een thermodynamisch 
model beschreven dat de laagvolgorde weergeeft. 
Uit kinetisch onderzoek voIgt dat de dikte van de 
reactielagen toeneemt met de wortel van de tijd, 
zgn. parabolische groei. De groeisnelheidscon
stanten voor SiSiC en HIPSiC werden bepaald bij 
1373, 1523 en 1573 K (tabell). 

Diffusie en fasenrelaties in het systeem 
Ti·Si·N 
Voor dit systeem waren twee fasendiagrammen 
bekend uit de literatuur [8,9]. Volgens Beyers [8] 
bestaat er bij 1273 K evenwicht tussen TIN en Si, 
volgens Schuster [9] die het diagram bij 1573 K 
bepaalde is dit niet het geval. Om inzicht te krijgen 
in de reacties werden ook hier diffusiekoppels be
studeerd. Figuur 2 geeft onze resultaten weer bij 

s; 

1373 K en een partiele stikstofdruk van 10-6 bar. Er 
blijkt een aanzienlijke oplosbaarheid van stikstof 
in TIsSb te zijn (tot 11 at. %);dit was niet bekend uit 
de diagrammen van Beyers of Schuster. TiN l-y is in 
evenwicht met Si. In dit systeem blijken geen ter-

naire verbindingen voor te komen. 

Bij 100 uur verhitten van Ti tegen HPSN op 1373 K 
ontstaat een reactielaag van bijna 200 ;tm, met een 
samenstelling: 
is-Ti/ a-Ti/TisSbN + a-Ti/TiN/SbN4 
Deze laagvolgorde kan weer worden verklaard via 
een thermodynamisch model. De dikte d neemt 
ook hier evenredig toe met de wortel uit de tijd t, 
met een groeiconstante k= d2/2t = 2*10-1S m2/s bij 
1373 K. 
Uit de diffusiekoppel experimenten blijkt dat het 
zeer moeilijk is om een goed hechtende verbinding 
tussen Ti en SbN4 te maken. 

Temp. (K) HIPSiC SiSiC 

1373 4.7*10.15 3.7*10-15 

1523 11*10-15 42*10-15 

1573 38.4*10-15 83.7*10-15 
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