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 چیکده

و موردتوجهی    C-Al-Tiتایی  سیستم سه  بسیار مهم  آلیاژهای  و  از مهم   استدارای ترکیبات  فاز مکس  ترین آنکه یکی  .  باشدمی   2AlC3Tiها، 

ها، صورت ترکیبی از خواص ویژه فلزها و سرامیکانگیزی را بههای شگفتتایی بوده که ویژگی فازهای مکس، نیتریدها یا کاربیدهای نانوالیه سه

دهند. در حال کاری، هدایت حرارتی و الکتریکی، مقاومت خوردگی و اکسیداسیون و مقاومت در برابر شوک حرارتی نشان می امل قابلیت ماشینش

  باشد. با اینبه عنوان پرکاربردترین فاز مکس به علت خواص خودترمیمی اکسیداسیون به خصوص در دمای باال مورد توجه می   2AlC3Tiحاضر  

های بهبود خواص ساختاری و مکانیکی این  است. یکی از راهردی همچون خواص مکانیکی نسبتا پایین، کاربرد این ترکیب را محدود ساخته حال موا

لذا در این پژوهش عناصر مولیبدن و بور به عنوان عناصر جانشینی    .باشدفازها جانشینی سایر عناصر به صورت محلول جامد، در شبکه فاز مکس می 

سی سه به  بررسی  افزوده  Ti-Al-Cتایی  ستم  فاز مکس  ساختار  در  عناصر  این  و جانشینی  به  استشدهشده  اولیه  عناصر  پودر  ابتدا  منظور  همین  به   .

. جهت انجام انجام شداین ذرات پودری به کمک دستگاه پرس  سازی  فشردهای مخلوط شده و سپس  های استوکیومتری توسط آسیاب سیارهنسبت

که موجب دستیابی به خلوص    شده  شده، از روش سنتز خوداحتراقی به کمک کوره قوس تحت خالء استفادههای پودری فشردهفرایند سنتز نمونه

که جانشینی بور در ساختار    داداز عملیات سنتز نشان    پس  XRD. بررسی های فازی انجام شده به کمک  گردید  2AlC3Tiدرصد در نمونه    80بیش از  

است که در نهایت مجموع این دو عامل، شده  cو افزایش ثابت    aخلوص فاز سنتزشده را کاهش داده و موجب کاهش ثابت شبکه    2AlC3Tiفاز  

های  مولیبدن به فاز مکس، جانشینی مولیبدن در مکان پس از افزودن    XRDاست. همچنین نتایج  موجب عدم جابجایی محسوس الگوهای پراش شده

ای را در  ها، ساختار الیه نگاری نمونههای ریزساختاری و شکستاست. بررسی تیتانیوم را تاییده کرده که باعث کاهش پارامتر شبکه فاز مکس شده

 باشد.مکس می  هایفاز مشخصه اصلی ساختاردهد که ها نشان می تمامی نمونه
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