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Abstract 

 The work studies the influence of microstructure on room and high temperature fracture 
mechanical properties of SiC based structural ceramics with 30, 40 and 50% MoSi2, respectively, 
prepared by reactive hot pressing from element powders. The chemical and phase analyses of the 
materials were carried out by using x-ray diffractography which confirmed presence of MoSi2, SiC, 
and possibly small amount of MoC, Mo5Si3, Si. 

 Ceramographic samples were ground on diamond grinding wheels, then lapped and polished 
down to 1mm. Microstructure was studied using light and scanning electron microscopes. 
Microstructural features as the size, shape, and distribution of the grains and pores were studied by an 
image analyzer DIPS 5.0. Materials containing 40 and 50 % of MoSi2 were well sintered to a high 
density with grain sizes of 3.4µm and 2.3µm, respectively. In both cases equiaxed grains were evenly 
distributed. In the material with 30% MoSi2, the MoSi2 and SiC grains tended to form clusters that 
prevent perfect sintering, thus creating a highly porous core of the hot pressed pellet. Therefore, the 
material contained 0.78% of pores with mean size 5.5µm. Average size of MoSi2 grains was 4.6µm. 

 High temperature properties were measured in bending at 1400°C at stress 75MPa. The best 
creep properties were exhibited by the material with 40 vol.% MoSi2. Creep strain rates after 24 hour 

test were 1.2x10-3 s-1 for SiC+30 % MoSi2 and 2.1x10-4 s-1 for SiC + 40 % MoSi2. Under the same 
conditions the third material failed after 1 hour. 

 The material containing 40 % MoSi2 exhibited the highest values of bending strength. The 
lowest strength value was found in the case of the material with 30% MoSi2 due to its higher porosity. 
Vickers hardness was measured using the indentation loads of 50, 100, 150 and 200 N. The hardness 
decreases with increasing MoSi2 content. Fracture toughness was measured using the indentation 
method and fracture resistance as a function of the crack growth was evaluated. In all three cases the 
toughening effect was confirmed and the fracture toughness was higher comparing with the monolithic 
MoSi2 and SiC. In the material with 40 vol.% MoSi2 also a strong R-curve behaviour was found. 

 

 

Abstrakt 



 Práca študuje vplyv štruktúry na lomovo-mechanické vlastnosti keramických materiálov na 
báze SiC s prídavkom 30, 40, a 50% MoSi2, pri izbovej teplote a pri vysokých teplotách. 
Vysokoteplotné vlastnosti materiálov boli zisťované creepovou skúškou v ohybe pri teplote 1400°C a 
tlaku 75 MPa. Najlepšiu creepovú odolnosť vykazuje materiál s obsahom 40 obj. % MoSi2. Chemická 
a fázová analýza bola vykonaná pomocou RTG difrakčnej analýzy. Materiál s obsahom 40 obj. % 
MoSi2 vykazoval najvyššie hodnoty pevnosti v štvorbodovom ohybe pri izbovej teplote. Najnižšia 
hodnota pevnosti bola zistená v materiály s obsahom 30 obj. % MoSi2. 

 Tvrdosť materiálov bola zisťovaná Vickersovou metódou pri zaťažení indentora 50, 100, 150 
a 200 N. Tvrdosť so zvyšovaním obsahu MoSi2 klesá. Lomová húževnatosť bola zistená indentačnou 
metódou. 

 

 

1. Úvod 

 Materiály na báze MoSi2 sľubujú značné uplatnenie pre vysokoteplotné štruktúrne aplikácie 
[1] vďaka vysokému bodu tavenia MoSi2 (2030°C), vynikajúcim oxidačným vlastnostiam a odolnosti 
voči korózií. Avšak nevýhodou, ktorá komplikuje ich využitie, je nízka lomová húževnatosť pri 
nízkych teplotách (<1000°C) a nízka pevnosť a odolnosť voči creepu pri vysokých teplotách. Zlepšiť 
spomenuté vlastnosti možno viacerými spôsobmi, ako napríklad pridaním SiC, Nb a ZrO2 častíc alebo 
SiC whiskrov do matrice [2,3]. Lomová húževnatosť a creep týchto materiálov boli v minulosti 
študované a značne vylepšené [4, 5]. Zvýšenú pozornosť je nutné venovať štúdiu mechanických 
vlastnosti týchto materiálov. 

 Cieľom tejto práce je štúdium vplyvu defektov, prítomných v štruktúre na pevnosť v 
štvorbodovom ohybe a vplyv mikroštruktúrnych parametrov na mechanizmy zhúževnatenia, na lomovú 
húževnatosť MoSi2  +  SiC keramík v závislosti od rôzneho obsahu MoSi2 a chovanie sa týchto 
materiálov v podmienkach creepu . 

 

 

2. Experimentálny materiál a metodiky 

 V práci bol použitý kompozitný materiál na báze SiC keramík s obsahom 30, 40 a 50% 
MoSi2. Experimentálny materiál bol pripravený v Ústave anorganickej chémie SAV v Bratislave. 
Kompozitný disilicid molybdénu bol pripravený z prášku molybdenu (Chempur Cat.No.009261, 
Nemecko), kremíka (Chempur Cat.No.009383, Nemecko), vysokočistého uhlíka (Stickstoffwerk 
Piesteritz, Nemecko) a β-SiC (H.C.Starck, Nemecko). Vysušený prášok bol miešaný vo vákuu, potom 
lisovaný za studena. Prášok bol jednoosovo stlačený tlakom 70 MPa do peliet. Pelety boli lisované za 
tepla v grafite vo vákuu pri teplote 1800°C tlakom 30 MPa počas 3 hodín. Rýchlosť ohrevu bola 10°C 
min-1, 20°C min-1 a 30°C min-1 do teploty 800°C a 10°C min-1 do teploty 1800°C. Vzorky boli 
spätne ochladzované do 900°C s rýchlosťou ochladzovania 40°C a 10°C min-1 pod 900°C [6]. 

 Vzorky pre keramografické pozorovania boli pripravené na zariadení Planopol/Pedemax2 
brúsením na diamantových kotúčoch a postupne leštené s použitím diamantových sprayov od 6 µm do 
zrnitosti 1 µm. 

 Štruktúrne charakteristiky skúmaných materiálov boli realizované optickým mikroskopom a 
rastrovacím elektrónovým mikroskopom. Pri štúdiu optickým mikroskopom bolo použité polarizované 
a interferenčné svetlo. Kvalitatívna analýza jednotlivých fáz bola robená RTG difrakčnou analýzou. 
Vzorky boli snímané na difraktometri Mikrometa 2 s digitalizovaným výstupom. Fázová rtg. analýza 
bola hodnotená prostredníctvom databázy JCPDS-PDF 2 (Joint Committee on Powder Diffraction 
Standards-Powder Diffraction File 2). 

 Experimentálne vzorky pre mechanické skúšky v štvorbodovom ohybe mali rozmer 3 x 4 x 45 
mm3 s vylešteným ťahovým povrchom diamantom so zrnitosťou 3 µm. Hrany ťahového povrchu boli s 
použitím brusných a leštiacich kotúčov jemne zaoblené.  



 Pevnosť bola meraná na zariadení Instron 1362 skúškou v štvorbodovom ohybe. Vzdialenosť 
vonkajších/vnútorných podpier bola 40/20 mm a rýchlosť posuvu priečnika bola 0,5 mm/min. Lomový 
povrch bol pozorovaný na REM. Tvrdosť materiálu bola zisťovaná Vickersovou metódou pri zaťažení 
50, 100, 150 a 200 N a lomová húževnatosť bola vypočítaná indentačnou metódou s použitím Shettyho 
rovnice [7]. 

 Creepové skúšky boli vykonané na vzduchu v štvorbodovom ohybe, s použitím pece HTTFZ. 
Vzdialenosť vnútorných resp. vonkajších podpier bola 20 resp. 40 mm. Priehyb vzorky medzi jej 
stredom a vnútornými podperami bol meraný dvoma indukčnými snímačmi, zber a vyhodnocovanie dát 
prebiehalo pomocou pripojeného počítača s presnosťou 2µm. Z priehybu bola vypočítaná deformácia 
štandardným spôsobom: 
 

 

ε = (4w/l2)δ, 

 

 

kde δ je meraný priehyb, w je výška vzorky, l je vzdialenosť medzi vnútornými podperami.  

 

 

3. Výsledky a ich diskusia 

 Štruktúra študovaných materiálov je na obr.1a - c. Použitím RTG difrakčnej analýzy bola 
potvrdená prítomnosť fáz: MoSi2, SiC a prípadne MoC, Mo5Si3, Si. 

                

    

 

 

 

 

   

 Objemový podiel, tvar a veľkosť častíc a pórov bol študovaný obrazovým analyzátorom DIPS 
5.0. Z výsledkov vyplýva, že materiály s obsahom 40 a 50% MoSi2 boli dobre spekané do vysokej 
hustoty, s priemernou veľkosťou zrna 3,4 a 2,4µm. Častice boli rovnomerne rozložené a boli prakticky 
bez pórov. Materiál s obsahom 30 obj. % MoSi2 mal menej regulárne usporiadanie častíc. MoSi2 a SiC 
zrná mali tendenciu vytvárať zhluky. Priemerná veľkosť MoSi2 častíc bola 4,6µm. Ťahový povrch 
tohto materiálu bol blízko pórovitého jadra, ktoré vzniklo po vysokoteplotnom lisovaní peliet. 
Obsahuje 0,78 % pórov priemernej veľkosti 5,5µm. Póry a ich zhluky boli typickými iniciačnými 
miestami lomu materiálu SiC+ 30 obj.% MoSi2, ako to vidíme na obr.2. 

 

 

 

 
 

 
Fig.2 Fracture surface of SiC + 30 obj.% MoSi2 

 



 

 Táto vysoká pórovitosť ovplyvnila pevnosť materiálu s obsahom 30 obj.% MoSi2, ktorá aj 
napriek najnižšiemu obsahu MoSi2 bola iba 354 MPa, zatiaľ čo materiál s obsahom 40 obj.% MoSi2 
mal pevnosť 553 MPa a SiC + 50 obj.% MoSi2 mal pevnosť v štvorbodovom ohybe 409 MPa. 
Mechanické vlastnosti skúmaných materiálov sú znázornené v tabuľke 1. 

 

 
          Table 1  Mechanical properties of the studied materials 

 

 

 

 

 Tvrdosť materiálov sa so zvyšujúcim obsahom MoSi2 znížila, podľa očakávania. Pre meranie 
lomovej húževnatosti bola použitá indentačná metóda s použitím Vickersovho indentora (IF) pri 
zaťažení indentora 50 N. Lomová húževnatosť bola zisťovaná priamym meraním dĺžky trhliny 
vzniknutej po indentácii, použitím rôznych zaťažení [8]. Všetky tri kompozity mali vyššie hodnoty 
lomovej húževnatosti, ako monolitický materiál. Lomová húževnatosť SiC je 3 MPa.m1/2 a  MoSi2 

2,97 MPa.m1/2 [9]. Materiál s obsahom 40% MoSi2 vykazoval najvyššiu priemernú hodnotu lomovej 
húževnatosti. Naša štúdia ukazuje, že lomová húževnatosť rastie so zvyšujúcim sa zaťažením 
(pozitívna R-krivka), ako je ilustrované na obr.3. Z obrázku vyplýva, že materiál s obsahom 40 % 
MoSi2 vykazuje najvyššiu odolnosť voči šíreniu trhliny. To je pravdepodobne výsledok dobrej úrovne 
zhutnenia a pomerne hrubozrnnej štruktúry tohto materiálu. Ďalšie dva kompozity vykazujú mierne 
zvýšenie lomovej húževnatosti, ale nižšie ako mal materiál s obsahom 40obj. % MoSi2. Najnižšiu 
lomovú húževnatosť mal materiál s obsahom 30 obj.% MoSi2, ktorá bola pravdepodobne spôsobená 
nepravidelným usporiadaním mikroštruktúry. 

 

 
Fig.3 Rising fracture resistance - fracture toughness, measured by IF method, as a function of crack length 

 

 

 Na obr.4 je časový priebeh creepu experimentálnych materiálov v štvorbodovom ohybe pri 
teplote 1400°C a napätí 75 MPa. Materiál s obsahom 50% MoSi2 sa porušil asi po jednej hodine v 
oblasti medzi vonkajšou a vnútornou podperou, teda mimo oblasti s maximálnym napätím. Lom bol 
pravdepodobne spôsobený veľkým defektom, ktorý sa však na lomovej ploche nepodarilo 
identifikovať. Rýchlosť deformácie (ε) ďalších dvoch materiálov po 24 hodinách bola 1,2x10-3 s-1 pre 
vzorku s 30 % MoSi2 a 2,1x10-4 s-1 pre SiC + 40 % MoSi2. U materiálu SiC + 30 % MoSi2 celková 
deformácia (εt) dosiahla 0,051 %, z čoho elastická časť (εe) bola 0,025 % a creepová (εc) 0,026 %. V 
prípade materiálu so 40 % MoSi2 hodnoty deformácie boli εt = 0,086 %, εe = 0,039 %, εc = 0,047 %. 
Z porovnania hodnôt ec vyplýva, že creepová deformácia vzrástla o 80 % so zvýšením podielu 
disilicidu molybdenu z 30 % na 40 %. 
 

 

 

 
Fig.4 Four point bend creep curves of experimental materials at 1400°C with load of 75MPa 



4. Záver 

 Výsledky môžeme zhrnúť následovne: 

tri rozdielne SiC + MoSi2 kompozity boli pripravené reakčným vysokoteplotným lisovaním z 
jednotlivých elementov, 

lomová húževnatosť všetkých MoSi2 + SiC kompozitov bola vyššia v porovnaní s monolitickým 
SiC a MoSi2, 

kompozity s obsahom 40 obj.% MoSi2 vykazujú najlepšie mechanické vlastnosti pri izbovej 
teplote, 

pevnosť kompozitov s obsahom 30 obj.% MoSi2 bola nižšia v porovnaní s kompozitmi s obsahom 
40 a 50 obj.% MoSi2, čo je výsledok jej vysokej pórovitosti. Kompozit s 40 obj.% MoSi2 
vykazuje najvyššie hodnoty lomovej húževnatosti a najintenzívnejšiu R-krivku. Toto správanie je 
zapríčinené hrubozrnnou mikroštruktúrou v porovnaní s kompozitom s obsahom 50 obj.% MoSi2, 

zníženie obsahu MoSi2 na 40 % resp. 30 %, výrazne zvýšilo creepovú odolnosť kompozitu v 
porovnaní s monolitným MoSi2 [10] resp. s SiC + 50 % MoSi2, vďaka formovaniu pevného 
prepojenia tuhých zŕn SiC. 
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