
و جامعه علمي ريخته گري ايرانن همايش مشتركيپنجم انجمن مهندسين متالورژي  

به روش سنتز احتراقي در حضور مادهTiC/Al2O3 توليد كامپوزيت متخلخل
 گاززا

2، جليل وحدتي خاكي1سيده فاطمه شمس

 چكيده

از روش) درصـد70حـدودا(با تخلخل بـاالTiC/Al2O3در اين تحقيق براي بدست آوردن كامپوزيت

مينيوم فلزي، گرافيت به عنوان مواد اوليه به كار، آلو)رتيل(اكسيد تيتانيم. افزودن عوامل گاززا استفاده شد

هـاي كـامپوزيتي بـا نمونـه.در اين پژوهش از كربنات كلسيم به عنوان عامل گاززا استفاده شـد. گرفته شد

از(تخلخل باال  پس از شـروع. بوسيله سنتز احتراقي فعال شده با مايكروويو بدست آمدند) درصد70بيشتر

و سنتز به صورت خود پيش رونده، كل نمونه ها را در بر گرفت سنتز مايكروفر خاموش تـاثير ميـزان. شده

و مقدار فشار پرس بر روي ميزان تخلخل، مورد بررسي قرار گرفت مشـاهده شـد بـا افـزايش. عامل گاززا

چ) زمان اشتعال(ميزان عامل گاززا عالوه بر تخلخل، زمان آغاز سنتز  نـدين هم افزايش مي يابد كه بوسـيله

و بررسي شده است هم بر روي نمونه هـاي بدسـت آمـده SEMو XRDبه عالوه آناليز. نمودار تحليل

. انجام شد

ابا تخلخل باال، عوامل گاززTiC/Al2O3سنتز احتراقي، كامپوزيت هاي: هاي كليدي واژه

و متالورژي1   e-mail:Hanie.shams@yahoo.comدانشگاه فردوسي مشهد دانشجوي كارشناسي ارشد مهندسي مواد

و متالورژي،استاد،2  دانشگاه فردوسي مشهد گروه مهندسي مواد



 ...TiC/Al2O3 توليد كامپوزيت متخلخل

 مقدمه
، به شدت مورد مطالعه قرار هستندهمواد متخلخل كه داراي مقادير بااليي حفر هاي اخير در سال

و توانايي گرفته ، كاهش هدايت حرارتي آناند كه اين به دليل ظرفيت جذب انرژي باال در باالي ها

آن هاي سراميكي داراي كاربردهاي وسيعي در محيط فوم. استجذب صوت  هاي سخت هستند كه از

و مواد توان به پوشش جمله مي هاي خورنده شديد اشاره فيلتر در محيط هاي مانع حرارت در دماهاي باال

و اكستروژن تهيه سازي، ريخته هاي اسفنجي، فوم هاي متخلخل توسط روش سراميك.]1[كرد  گري ژلي

سنتز احتراقي يا سنتز دماي باالي خود پيش رونده يك روش پيشنهادي براي توليد سراميك.]2[شوند مي

و تر و به يك واكنش شيميايي بسيار هاي پيش رفته، كامپوزيت هاي سراميكي كيبات بين فلزي است

گرمازا بستگي دارد كه پس از اعمال يك پالس كوتاه انرژي براي شروع واكنش، خود پيش رونده مي 

به40-50%ها در محصوالت واكنش براي مثال با اين حال ميزان نسبتاً باالي تخلخل.]3[شود منجر

ب محدوديت هاي چگالش به اين خاطر روش. راي توليد مواد پيشرفته شده استهايي در كاربرد اين روش

و آهنگري HIPپرس گرم، فشرده سازي احتراقي،: مختلفي كشف شده است كه شامل اصالح شده

مي.]4[اي هستند ضربه دانيم مواد سنتز احتراقي شده متخلخل كانديداي از سوي ديگر همان طور كه

و ايمپلنتي در محدوده ايمپلنتاستفاده به عنوان تجهيزات پزشك هاي جانشين هاي دنداني تا استخواني

و همچنين كاربردهاي ديگري چون مبدل هاي نگهدارنده كاتاليستي، هاي حرارتي، سيستم مفاصل

و مواد استحكام باالي خيلي سبك وزن هستند به خاطر اين مسئله ما به توليد.]3[ميكروفيلترها

با سراميك از(ال هاي با تخلخل به هدف كاربردي كردن طبيعت متخلخل SHSبا روش%)60بيشتر

مي. تشويق شديم SHSمحصوالت واكنش  توانيم از مزاياي عمومي سنتز همچنين با انجام چنين كاري

و حذف كوره مي. مند شويم هاي دماي باال بهره احتراقي شامل خلوص باالتر محصوالت از به عالوه توانيم

در. مورد نياز است، جلوگيري كنيم SHSكه عموماً براي محصوالت واكنش فرايند چگالش تخلخل

:محصوالت سنتز شده معموال توسط اين عوامل تعيين مي شود

�دانسيته اوليه يا دانسيته خام قرص پودري)1

و محصوالت)2 �تغيير در حجم بين مواد اوليه

�تبخير ناخالصي ها در دماهاي باال در طي فرايند)3

�مايع توليد شده در جبهه احتراق ويسكوزيته)4

�اثر مويينگي)5

 اندازه ذرات واكنش دهنده)6
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اگر دماي احتراق از دماي ذوب يكي يا تعدادي از مواد اوليه يا محصوالت تجاوز كند، منجر به

و. شدت باالي چگالش مي شود و جاذبه/جريان مواد اوليه يا محصوالت مذاب به خاطر اثر مويينگي

ميت چشمگيري در دانسيته بخشمخصوصا اگر تفاو و جامد باشد، منجر به چگالش نمونه هاي مذاب

به. شود به اين معنا كه حفرات با مذاب پر مي شوند يك عامل گاززا مي تواند با ورود به جبهه احتراق

 براي اينكه عامل گاززا در افزايش تخلخل. طور طبيعي بر وقوع چگالش براي چنين سيستم هايي غلبه كند

محصول موثر واقع شود، بايد ويسكوزيته مذاب توليد شده در موج احتراق داراي مقدار بهينه اي از

اگر ويسكوزيته بسيار باال باشد، گاز با مقاومت زيادي. مقاومت در برابر انتقال گاز درون فاز مايع باشد

و در حين انجماد در مايع گير مي افتد و اين باعث ايجاد حفر. مواجه مي شود ات كشيده يا خيلي بزرگ

با. شود حفرات در هم ريخته نامطلوب در محصول مي بالعكس اگر ويسكوزيته بسيار پايين باشد، گاز

مي يك مقاومت كم مواجه مي و به آساني در ميان مايع جريان يا. يابد شود اين باعث ايجاد افزايش ناچيز

ميزان مايع توليد شده در جبهه واكنش وجود دارد اي براي مقدار بهينه. شود صفر در تخلخل محصول مي

مقدار باالي مايع توليد شده در جبهه واكنش منجر. شود كه باعث افزايش مؤثر در تخلخل محصوالت مي

در.شود در صورتي كه مقدار كم مايع، گاز روان را به دام نخواهد انداخت به چگالش شديد محصول مي

ميبرخي موارد، در حين سنتز احترا افتد كه ناشي از گاززايي قي توليد گاز به طور چشمگيري اتفاق

و گازهاي جذب سطحي شده به پودر واكنش دهنده است ناخالصي در موارد ديگر. هاي بسيار فرار

آل عوامل گاززاي ايده. شوند عوامل گاززاي جديد به طور هدفمند به مخلوط واكنش دهنده اضافه مي

در داراي دماي تجزيه حدود دماي احتراق واكنش هستند، در نتيجه گازها به داخل جبهه ويسكوز اي

به. شوند تا به تشكيل حفرات كمك كنند واكنش، آزاد مي اگر گاز توليد شده جلوي جبهه واكنش

و احتراق باشد، افزايش ناچيز يا صفر در تخلخل محصول خواهيم  خاطر تفاوت چشمگير دماي تجزيه

ت. داشت جزيه معموالً يك فرايند گرماگير است عامل گاززاي انتخابي نبايد به طور از آن جا كه

چشمگيري در واكنش سنتز احتراقي دخالت كند يا آن را به تعويق بيندازد به اين معنا كه گرماي توليد 

شده از واكنش سنتز احتراقي گرمازا بايد خيلي بيشتر از گرماي مورد نياز براي تجزيه عامل گاززا 

است كه شامل افزودن مقادير جا يك كاربرد نوين سنتز احتراقي مورد بررسي قرار گرفته در اين.]3[باشد

و تخلخل. خاصي مواد فرار است هاي متصل بهم مواد فرار به هدف افزايش بيشتر تخلخل كلي

مي SHSمحصوالت واكنش  با SHSپس از افزودن مواد فرار، يك محصول واكنش. شوند افزوده

مي با تخلخل باال كه تخلخل بسيار بيشتر يعني سراميك تخلخل از هاي باز متصل بهم آن %70تواند بيشتر

.]4[باشد، بدست خواهد آمد
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و روش تحقيق  مواد
،آلومينيوم) رتيل(از پودرهاي اكسيد تيتانيمTiC/Al2O3براي دستيابي به كامپوزيت متخلخل

و پس از مخلوط)mµ45<(و گرافيت)mµ45<و%9/99خلوص( به عنوان مواد اوليه استفاده شد

3TiO2: مقابل كردن به ميزان استكيومتري بر اساس واكنش + 3C + 4Al→ 3TiC + 2Al2O3

و ازكربنات كلسيم به عنوان ماده گاززا استفاده شد كه در مقادير مختلف به مخلوط واكنش افزوده شده

از3سپس به ميزان  مخلوط پودري حاصل شده را توسط دستگاه پرس هيدروليك تحت فشارهاي گرم

كه. مختلف پرس كرديم از مايكروفر خانگي براي انجام سنتز احتراقي استفاده كرديم به اين صورت

هاي آماده شده را كه ميخ فوالدي براي سهولت جرقه زدن روي آن قرار داشت در نقطه وسط نمونه

ت ا از يكسان بودن دريافت اشعه از منبع مايكروويو توسط نمونه مطمئن شويم سپس مايكروفر قرار داديم

و دكمه شروع را زديم 900(І)توان هاي مختلف براي مشاهده دماي نمونه ها در زمان. را انتخاب كرده

الزم به ذكر است پس از شروع اشتعال نمونه ها،. پس از شروع واكنش از پيرومتر استفاده كرديم

پس از سرد. در مد پايدار را مورد بررسي قرار دهيم SHSروفر را خاموش كرديم تا انجام واكنش مايك

از محصوالت را محاسبه كرديم) باز(هري شدن نمونه ها با استفاده از اصل ارشميدس، تخلخل ظا سپس

هم XRDهمچنين از آناليز. هايي تهيه كرديم عكسالكتروني ها با ميكروسكوپ سطح مقطع نمونه

.استفاده كرديم

و بحث  نتايج
از(مقادير افزوده شده ماده گاززا در اين تحقيق خط) مول56/1كمتر مول اكسيژن0، براساس

، با در نظر گرفتن معيار مرزانف براي انجام سنتز احتراقي دماي باالي خود پيش)1شكل(نمودار زير 

شد) درجه كلوين 1800دماي آدياباتيك(رونده .ه بودانتخاب

.تغييرات دماي آدياباتيك سيستم به ازاي مقادير مختلف كربنات كلسيم در حضور مقادير مختلف اكسيژن-1شكل
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ا*(

ب

مول هم اتفاق5/1مشاهده كرديم سنتز احتراقي به صورت خود پيش رونده در محدوده باالتر از اما

ب مي ه احتمال حضور اكسيژن هوا در محفظه افتد به عبارتي نقض معيار مرزانف را شاهد هستيم، لذا بنا

و تشكيل گرمازاي آلومينا، با در نظر گرفتن مقادير مختلف و در نتيجه اكسيداسيون آلومينيوم مايكروفر

و رسم بقيه نمودارها آنچنانكه انتظار داشتيم مشاهده كرديم حد مرزانف در حضور اكسيژن به  اكسيژن

ميمقادير باالتري از كربنات كلسيم انتقا يابد، به اين معنا كه به ازاي مقادير باالتري از ماده گاززايل

مول اكسيژن ميزان كربنات35/0كربنات كلسيم هنوز معيار مرزانف صادق است، به طور مثال براي 

به56/1كلسيم از  مي3/2مول با بر روي نمونه XRDهمچنين با استفاده از آناليز. يابد مول افزايش هاي

و آلومينا هم مگاپاسكال 176پرس شده در فشار مول كربنات كلسيم3/2و5/1 ، از تشكيل كاربيد تيتانيم

كه.ايم دست يافتهTiC/Al2O3به عبارتي به كامپوزيت)2شكل(اطمينان حاصل شد نتيجه ديگري

از مي ك3/2ها در نمونه گرفت ريزتر بودن اندازه كريستاليت XRDآناليز توان لسيم نسبت مول كربنات

مي5/1به نمونه  توان به كاهش بيشتر دماي آدياباتيك مول كربنات كلسيم است كه دليل اين امر را

واكنش گرمازا در حضور مقادير بيشتر عامل گاززا مربوط دانست كه در اين صورت زمان باقي ماندن 

و دانه .]6[يابند فرصت رشد نمي TiCوAl2O3هاي محصول در دماهاي باال كاهش يافته

با-2شكل لف نمودار پراش اشعه ايكس براي نمونه .مول كربنات كلسيم3/2)ب.كربنات كلسيم مول5/1)ا
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ن هاي دماي نمونه در زمان پس از رسم منحني 1و0هاي داراي مونههاي مختلف انجام واكنش براي

دماي(كاهش ماكزيمم دماي واكنش به وضوح)3شكل( مگاپاسكال 176مول كربنات كلسيم در فشار

به 1740از) احتراق به 1691كلوين با1كلوين را با افزايش ميزان ماده گاززا مول مشاهده كرديم زيرا

از]3[كلوين 1073افزودن ماده گاززاي كربنات كلسيم با دماي تجزيه  به مخلوط واكنش مقداري

در گرماي واكنش صرف تجزيه اين ماده مي و ماكزيمم دماي(نتيجه دماي آدياباتيك سيستم شود

مي) واكنش مي. يابد كاهش از همچنين مشاهده كلوين 1113كنيم كه دماي اشتعال با افزايش ماده گاززا،

به 1326به  كلوين افزايش يافته است كه اين امر به دليل حضور بيشتر ذرات كربنات كلسيم است كه

و در نتيجه واكنش صورت مانعي بر سر تماس بين ذرات و اكسيد تيتانيم هستند دهنده آلومينيوم، گرافيت

كه غلظت كربنات كلسيم زياد نقاط كمتري براي اشتعال واكنش وجود خواهد داشت از طرفي هنگامي

و مي شود به تدريج ذرات كربنات كلسيم بيشتري نسبت به ذرات واكنش دهنده آلومينيوم، گرافيت

ج را دچار مشكل SHSذب حرارت واكنش وجود خواهند داشت كه در نتيجه فرايند اكسيد تيتانيم براي

خواهند كرد، به عبارت ديگر اگر درصد بيشتري از گرماي واكنش گرمازا توسط كربنات كلسيم جذب 

و اين مسئله در افزايش دماي اشتعال  شود بايد مقدار گرماي بيشتري براي احتراق واكنش توليد شود

مي همان.]5[دشو پديدار مي رود با افزايش ميزان كربنات كلسيم، زمان اشتعال هم افزايش طور كه انتظار

مي مي توان به تماس كمتر ذرات واكنش دهنده با هم در اثر افزايش حضور يابد كه اين مسئله را هم

و در نتيجه نياز ذرات واكنش ن به دماي تر براي رسيد هاي طوالني دهنده به زمان ذرات كربنات كلسيم

.دانست) شروع واكنش(اشتعال

.برحسب زمان) دماي آدياباتيك(منحني تغييرات بيشينه دماي واكنش-3شكل

در دو فشار مختلف)4شكل(تغييرات تخلخل ظاهري بر حسب ميزان ماده گاززا هاي منحني با رسم

كربنات كلسيم، درصد تخلخل مول5/1، مشاهده كرديم كه با افزايش ميزان مگاپاسكال 352و 176
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77%به7/56%از مگاپاسكال 176و در فشار8/75%به2/54%از مگاپاسكال 352ظاهري در فشار

.افزايش يافته است

.منحني تغييرات تخلخل ظاهري برحسب ميزان عامل گاززاي كربنات كلسيم-4شكل

بر بق با افزايش مولدر واقع افزايش در مقدار مولي ماده گاززا منط هاي گازي آزاد شده در طي واكنش

:طبق رابطه زير 

3TiO2 + 3C + 4Al +x CaCO3 → 3TiC + 2Al2O3 +x CaO +x CO2(g) 
درصد تخلخل نهايي محصول سنتز.]3[و در نتيجه افزايش تخلخل ظاهري محصول سنتز شده است

خ و تخلخل ناشي از آزاد شدن گاز احتراقي شده بستگي به دو عامل درصد تخلخل پيش ماده در COام

مشروط بر اينكه زمان زيادي براي فرار از ماتريس مذاب قبل از انجمادش نداشته باشد، SHSطي واكنش

همچنين مشاهده كرديم با افزايش فشار پرس، درصد تخلخل ظاهري پس از واكنش احتراق،.]7[دارد 

ا ز اين واقعيت است كه تحت فشارهاي باالتر، تخلخل ابتدايي كاهش پيدا كرده است كه اين مسئله ناشي

در فشارهاي SHSها در طول فرايند با اين حال افزايش نسبي تخلخل نمونه. پيش ماده كمتر خواهد بود

افزايش فشار پرس در يك مقدار ثابت ماده گاززا داراي. تر است پرس باالتر بيشتر از فشارهاي پرس پايين

ر اين عامل از يك طرف درصد تخلخل پيش ماده. ها است وي درصد تخلخل نهايي نمونهدو اثر مخالف

از. شود خام را كاهش داده كه به نوبه خود منجر به كاهش درصد تخلخل محصول سنتز احتراقي شده مي

شود كه ناشي از افزايش درجه طرف ديگر منجر به افزايش نرخ بيرون روي حرارت از منطقه واكنش مي

و زمان بين دانه تماس هاي پودري پيش ماده است در نتيجه زمان انجماد موضعي فاز مايع كاهش يافته

و بنابراين درصد تخلخل محصول نهايي افزايش COموجود براي فرار گاز  از استخر مذاب كاهش يافته

اف SHSها در طول فرايند اثر دوم منجر به افزايش نسبي درصد تخلخل نمونه. يابد مي زايش فشار پرس با

.]7[ها به خاطر اثر اول كاهش يابد شود ولو اينكه درصد تخلخل كلي نمونه مي
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هاي سنتز شده به ترتيب افزايش ماده گاززاي كربنات كلسيم از چپ به راست قرار نمونه5در شكل

پي بر روي افزايش تخلخل ماكروسكو.)اند مگاپاسكال پرس شده 176در فشار ثابتها نمونه( اند گرفته

.ها با افزايش ميزان كربنات كلسيم به روشني قابل مشاهده است سطح نمونه

.هاي سنتز شده با افزايش ميزان ماده گاززا افزايش تخلخل ماكروسكوپي بر روي سطح نمونه-5شكل

در فشارها نمونه(5با همان ميزان كربنات كلسيم شكل هاي سنتز شده نماي پهلو از نمونه6در شكل

مي)اند مگاپاسكال پرس شده 352ثابت  ها به ترتيب افزايش نمونه افزايش ارتفاعكه با كنيم را مشاهده

.ميزان تخلخل ظاهري قابل رؤيت است، به وضوح تأثير ماده گاززا بر روياز چپ به راست ماده گاززا

از افزايش ارتفاع نمونه-6شكل تخ كه نشان چپ به راست ها به ترتيب افزايش ماده گاززا .ظاهري استخللدهنده افزايش

مشاهده كرديم كه در نمونه بدون ماده. نشان دهنده مورفولوژي سطح شكست محصوالت است7شكل

و اندازه متوسط مقدار تخلخل))الف(7شكل(گاززاي كربنات كلسيم  و به حالت بسته هستند ها كم

توليد شده از ماتريس مذاب COدن زمان كافي براي خروج گاز موجود نبو. ميكرومتر است40حفرات 

ماده))ب(7شكل( مول25/0در نمونه با ميزان.]7[شود حفرات با مورفولوژي بسته ظاهر شوند باعث مي

ها بيشتر شده است ولي اندازه متوسط حفرات افزايش يافته است گاززاي كربنات كلسيم مقدار تخلخل

1-2اندازه اين ريزحفرات بسيار كوچك است، تنها.تر شده است حفرات واضح در حاليكه حضور ريز

و تواند سطح مخصوص سراميك متخلخل ميكرومتر، كه مي بدست آمده را به شدت افزايش دهد

هاي با تخلخل باالي سنتز احتراقي تشكيل ريزحفرات سراميك. اتصاالت حفرات باز را بيشتر توسعه دهد

هاي هاي متخلخل كه نيازمند سطح مخصوص بااليي هستند مانند سيستم سراميكشده براي توليد 

و مهم هستند نگهدارنده كاتاليزورها يا الكترودهاي متخلخل به طور عمده با.]4[اي سودمند 5/0در نمونه

و تخلخل مقدار تخلخل))ج(7شكل( مول ماده گاززاي كربنات كلسيم بس ها باز هم افزايش يافته ته ها از
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 COافزايش ميزان مولي ماده گاززاي كربنات كلسيم باعث افزايش مقدار گاز. اند به باز تغيير حالت يافته

و كاهش دماي آدياباتيك مي روي جبهه واكنش خيلي باال به عالوه از آنجا كه نرخ پيش. شود توليد شده

و زمان موضعي انجماد در جبهه نخواهد بود، دماي واقعي در جبهه واكنش كمتر از دماي آدياباتيك شده

و سياليت ماتريس مذاب كم خواهد شد و زمان. احتراق اين فشار گاز باالتر در كنار سياليت كمتر مذاب

مي(تر انجماد كوتاه ، محتواي تخلخل)كند كه سياليت مذاب را براي پر كردن حفرات توليد شده محدود

و مورفولوژي حفرات نمونه ميها را افزايش داده .]7[دهد را از حالت بسته به باز تغيير

ب0) الف هاي مربوط به نمونه SEM تصاوير-7شكل ج25/0) مول .مول كربنات كلسيم5/0) مول

 گيري نتيجه
از(TiC/Al2O3كامپوزيت با تخلخل باالي را به روش سنتز احتراقي خود) درصد70بيشتر

مشاهده كرديم. يو در حضور ماده گاززاي كربنات كلسيم توليد كرديمرونده فعال شده با مايكروو پيش

هاي كه اين امر از روي عكس(با افزايش كربنات كلسيم درصد تخلخل ظاهري محصوالت افزايش يافته 

مي) ماكروسكوپي هم به وضوح قابل مشاهده است از. يابدو با افزايش فشار پرس درصد تخلخل كاهش

و زمان اشتعال لحاظ واكنش سنتز اح و دما تراقي با افزايش كربنات كلسيم، دماي آدياباتيك كاهش

مول كربنات كلسيم به بعد مورفولوژي حفرات از بسته به باز5/0همچنين از حدود. يافته است افزايش

.تغيير حالت داده است

 مراجع
1- N.Kanetake, M.Kobashi,Scripta Matrialia," Innovative processing on porous and 

cellular materials by chemical reaction", Scripta Materialia , 54,2006, 521-525. 
2- J.Li,Z.Cai, H.Guo,B.Xu, L.Li,"Characteristics of porous Al2O3-TiB2 ceramics fabricated 

by the combustion synthesis" ,Journal of Alloy and Compounds,749,2009,803-806. 
3- D.E.Burkes, J.Milwid, G.Gotteli, J.Moore"Effects of calcium nitride and calcium 

carbonate gasifying agents on the porosity of Ni3Ti-TiC composites produced by 
combustion synthesis", J Mater Sci,41,2006,7944-7953. 

جالف ب



 ...TiC/Al2O3 توليد كامپوزيت متخلخل

4- W. ZHOU, W. B. HU, D. ZHANG, "Combustion synthesis of highly porous 
ceramics:The TiC-Al2O3 system", JOURNAL OF MATERIALS SCIENCE, 34 ,1999, 
4469 – 4473. 

5- A. Chrysanthou, A. Saidi, C.E.W. Aylott and J.V. Wood, "Preparation and 
microstructure of AI203-TiC composites by self-propagated high temperature 
synthesis",Journal of Alloys and Compounds, 203 ,1994, 127-132. 

6- T. D. XIA, T. Z. LIU, W. J. ZHAO, B. Y. MA," Self-propagating high-temperature 
Synthesis of Al2O3-TiC-Al composites by aluminothermic reactions", JOURNAL OF 
MATERIALS SCIENCE, 36, 2001, 5581-55847. 

7- A.Moloodi, R.Raiszadeh, J.Vahdsati-khaki, A.Babakhani, An assessment of the process 
of self-propagating high-temperature synthesis for the fabrication of porous copper 
composite, Journal of Alloys and Compounds,487,2009,413-419. 

 

Fabrication of Highly Porous TiC-Al2O3 Composites through Combustion Synthesis in The 
Presence of Gasifying Agents 

1S.F.Shams and 2J.Vahdati Khaki 

 
1MSc student, 2Professor, Department of Metallurgical Engineering, Ferdowsi University of Mashad, Iran 

* (e-mail: Hanie.shams@yahoo.com_) 

 

Abstract 

 

In the present work, to make use of the porous nature of the SHS reaction products, an investigation was made to 
fabricate the highly porous TiC/Al2O3 composite through SHS method by adding certain amounts of gasifying agents 
to the starting materials. TiO2, metallic aluminum, graphite were used as starting materials and calcium carbonate 
was added as gasifying agent. Highly porous composite samples (>70% porosity) were obtained through microwave-
activated combustion synthesis (MACS). After synthesis initiation, the microwave field was turned off and the 
reaction comprised the entire specimen. The effects of amount of the gasifying agents and different press load on the 
produced composite porosity were studied. Increasing porosity of samples and ignition delay times due to increasing 
amounts of gasifying agents were also studied in details via some useful curves. In addition XRD and SEM analysis 
were used to more study.  
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