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ABSTRACT 
        In this work it has been tried to introduce this type of new materials as 
reproducible industrial materials and overtake some production obstacles by 
exploring on the direction of chemistry structure relation.  
In this study composition was prepared from elemental powders (Titanium, 
Aluminum and carbon black) by using the powder metallurgy techniques, under 
different concentration due to the change in the Ti to Al concentration. The 
concentrations are (10% Al-80%Ti-10%C), (20%Al-70%Ti-10%C) and (30%Al-
60%Ti-10%C).A compacted sample were formed in cold press using a 30ton 
followed by heat treatment started from (600˚C, 800˚C, 1200˚C and end in 1400˚C). 
The effect of Al concentration on phase evolution in the Ti-Al-C system has been 
investigated and the effects of cold pressing as well as heat treatment have been 
investigated. X-ray diffraction (XRD) and SEM technique we used for phase 
evolution. The density and porosity percentage were calculated using Archimedes 
method, also the micro hardness was measured under that different process.   
The XRD, SEM data shows that, by increasing the Al concentration intermediate 
phases like TiAl3 and/or TiAl appear to be stable instead of the H phase. By raising 
the temperature, transformations accurse to produce both MAX phase structures in 
this system Ti2AlC and Ti3AlC2. This production pathway from the intermediate 
phase to ternary phase is suggested to be the more accepted, and it depends on atomic 
mobility. No evidence for the direct formation of MAX phases from elemental 
powders is found which may explain the need of high temperatures to produce such 
phases since the breaking of bonds is required for the intermediate phase. Finally, the 
use of pre-heating process decreases the temperature of formation of the MAX phases 
with the effect of the highest Al concentration. 
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  تأثير تركيز االلمنيوم على تكوين االطوار الكاربيدية الثالثية لمنظومة ال 
 (Ti-Al- C) السيراميكية

 
  الخالصــة 

قابلة للتصنيع باستخدام مواد اولية مع االخذ  في ھذا العمل تمت محاولة التعرف على ھذه المواد الجديدة كمواد    
عينات  في ھذه الدراسة تم تحضيربنظر االعتبار كل المعوقات التي تؤدي بالتفاعل الى ھذه األطوار النھائية.     

من التيتانيوم وااللمنيوم النقي مع الكاربون االسود بإستخدام تقنية الميتالورجيا مساحيق وبعدھا وزعت العينات 
االلمنيوم مع التيتانيوم لدراسة التأثير الحاصل من قبل االلمنيوم  على ظھور  اساس اختالف التركيز بين  ىعل

  ).Ti-Al-Cاالطوار الكاربيدية لمنظومة (
-30%Al) (20%Al-70%Ti-10%C) ,(Al-80%Ti-10%C %10)باستخدام التراكيز كالتالي:      

60%Ti-10%C)  .طنا الحقت بمعاملة حرارية بدرجات مختلفة  30لبارد بمقدار العينات المظغوطة بالكبس ا
وبھذا تم دراسة تأثير تغير نسبة االلمنيوم على سلوك  (,C, 1200˚C, 800˚C, 600˚C˚1400) بدأت من

كبس على )  بدرجات حرارية مختلفة. عالوة على ذلك تم دراسة تأثير الTi-Al-Cاالطوار الناتجة من منظومة (
) وكذلك تمت دراسة السطوح XRDتحليل االطوار بإستخدام جھاز االشعة السينية (وه السبائك. ھذالبارد على 

مع  باستخدام طريقة ارخميدس قياس الكثافة والمساميةو. (SEM)الناتجة بإستخدام المجھر االلكتروني الماسح
  قياس صالدة السطح.

ز االلمنيوم يبدا الطور البيني بالظھور ويكون أظھرت نتائج التحليل والتصوير المجھري انه بزيادة تركي    
مستقرا في درجات الحرارة الواطئة بدال من ظھور الطور الكاربيدي،وبزيادة درجة حرارة التلبيد يحدث التحول 

) وبخاصة في كل من المنظومتان المنتجتان H Phase) او (Max Phaseالذي يؤدي الى ظھور ما يسمى (
ھذا التحول من الطور البيني الى الطور الكاربيدي يعتمد على حركة الذرات وال ). Ti3AlC2) و (Ti2AlCل(

توجد اي اشارة الى ان التحول يكون مباشرا الى الطور الكاربيدي دون المرور بالطور البيني والذي يفسر 
بين االطوار ضرورة الحرارة العالية إلنتاج ھذه المواد مع ضرورة وجود طاقة عالية لكسر االواصر المتكونة 

  البينية للتحول الى االطوار الكاربيدية الثالثية النھائية.  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  


