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Abstract 

 The creep resistance of two MoSi2 based materials containing SiC and HfO2 particles, 
respectively, in ambient atmosphere was studied at temperatures 1000 - 1400°C under a stress of 100 
MPa.  The microstructure and its response to high temperature load were investigated by TEM using 
thin foil technique. Comparison of the creep resistance of both materials at each particular testing 
temperature show that the performance of MoSi2 -15 % HfO2 are about one order of magnitude better 
opposite of MoSi2 - 15 % SiC. 

 The analysis of the experimental results demonstrate that the creep properties of the both 
materials (MoSi2 - 15 % HfO2 a MoSi2 - 15 % SiC) confirm relatively good deformation resistance 
composites during creep testing. The creep resistance of the system MoSi2 - 15 % HfO2 is higher than 
a creep resistance of the system MoSi2 - 15 % SiC. From the microstructure analysis of the material 
MoSi2 - HfO2 found, that the structure consists of MoSi2 grains of the matrix (medium-sized ~ 5 µm), 
amorphous SiO2 of two kategories (~ 0,5, resp. 1 µm) and the HfO2 particle (medium-sized 10 resp. 
200 nm), which produce clusters mostly on the grain boundary of the matrix. The values of the 
activation energy (~430 kJ/mol) and analyses of the microstructure demonstrate, that probable majority 
mechanism of the creep are a diffusion processes. 
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Abstrakt 



 V práci sme študovali creepovú odolnosť a mikroštruktúrne zmeny dvoch typov materiálov na 
báze MoSi2 pripravených práškovou metalurgiou. Creepové skúšky v 4-bodovom ohybe boli 
realizované v rozmedzí teplôt 1000 až 1400°C na vzduchu pri konštantnom napätí 100 MPa. 
Mikroštruktúra a jej zmeny po vysokoteplotnom namáhaní boli analyzované pomocou transmisnej 
elektrónovej mikroskópie (TEM) použitím techniky tenkých fólií.  

 Z analýzy experimentálnych výsledkov bolo preukázané, že creepové vlastnosti oboch 
materiálov (MoSi2 - 15 % HfO2 a MoSi2 - 15 % SiC) potvrdzujú relatívne dobrú deformačnú odolnosť 
kompozitov v priebehu creepu. Creepová odolnosť sústavy MoSi2 - 15 % HfO2 bola vyššia oproti 
sústave MoSi2 - 15 % SiC. Z mikroštruktúrneho rozboru materiálu MoSi2 - HfO2 vyplýva, že 
štruktúru tvoria zrná MoSi2 matrice o strednej veľkosti cca 5 µm, amorfný SiO2 dvoch kategórií (cca 
0,5, resp. 1 µm) a častice HfO2 strednej veľkosti 10 resp. 200 nm, ktoré tvoria zhluky väčšinou na 
hraniciach zŕn matrice. Hodnoty aktivačných energií (cca 430 kJ/mol) a analýzy mikroštruktúry 
preukázali, že pravdepodobným majoritným mechanizmom creepu sú difúzne procesy. 
 

 
 

 

1. Úvod 

 Kompozitom na báze intermetalických zlúčenín, vyvíjaných najmä pre letecké motory, sa 
venuje značná pozornosť [1]. V posledných rokoch sa materiály na báze MoSi2 pripravené cestou 
práškovej metalurgie stali atraktívnymi materiálmi pre vysokoteplotné aplikácie. Tieto materiály sú z 
hľadiska vlastnosti zaradené medzi keramickými materiálmi a intermetalickými zlúčeninami. Matrica 
MoSi2 má vysoký bod tavenia a veľmi dobrú odolnosť voči oxidácii pri vysokých teplotách [2,3]. 
Polykryštalický MoSi2 prekonáva prechod pri teplote asi 1000°C. Je termodynamicky stabilným 
materiálom, má dobrú elektrickú odolnosť a relatívne dobrú obrobiteľnosť. Hlavná nevýhoda týchto 
materiálov je ich nízka lomová húževnatosť a pevnosť pri teplotách pod 1000°C ako aj nízka creepová 
odolnosť pri teplotách nad 1300°C. V poslednom období sa sústreďuje ich vývoj na zvýšenie týchto 
vlastnosti inkorporáciou disperzných častíc SiC, Si3N4, ZrO2 a SiC whiskrov do matrice [4,5]. Tak 
vzniklo viacero prác zameraných na štúdium creepových zmien materiálov na báze MoSi2, najmä 
ťahovým a tlakovým zaťažením [6,7]. 

 Cieľom tejto práce je analyzovať creepovú odolnosť kompozitných materiálov MoSi2 - SiC a 
MoSi2 - HfO2 na vzduchu pri teplote nad 1000°C a pomocou mikroštruktúrnej analýzy určiť majoritný 
mechanizmus creepu. 
 

 
 

 

2. Materiály a použité experimentálne metodiky 

 Experimentálne materiály boli pripravené technológiou práškovej metalurgie. Bolo 
realizované vysokoenergetické mletie hrubozrnných práškov (Mo a Si) so stredným priemerom zŕn 100 
až 500 µm a s prídavkom sekundárnych spevňujúcich fáz SiC a HfO2 za účelom pripraviť materiál 
MoSi2 s 15 obj. % SiC resp. 15 obj. % HfO2. Zmesi práškov boli mleté niekoľko hodín vysokou 
nárazovou silou v guľovom mlyne v argónovej atmosfére. Práškové zmesi boli v ďalšom 
kompaktizované izostatickým lisovaním pri teplote 1550°C [8]. Experimentálne materiály boli 
vyrobené v tvare hranola s rozmermi 3 x 4 x 45 mm. Pred skúškami bol ťahový povrch vzoriek leštený 
1 µm diamantovým sprayom za účelom zabránenia iniciácie lomu, hrany ťahového povrchu boli 
zaoblené.  

 Vzorky boli namáhané 4-bodovým ohybom na vzduchu pri teplotách 1000, 1100, 1200, 1300 
a 1400°C ± 1°C s rýchlosťou zaťaženia 0,5 mm/min. Vzdialenosti vonkajších, resp. vnútorných 



podpier boli 20, resp. 40 mm. Priehyb vzorky medzi jej stredom a vnútornými podperami sme merali 
dvoma indukčnými snímačmi s presnosťou ± 1 µm, zber a vyhodnocovanie dát prebiehalo pomocou 
počítača.  

 Pri creepovom zaťažení v ohybe boli vzorky zaťažené statický konštantným napätím 100 
MPa. Meral sa priehyb stredu vzorky voči vnútorným podperám. Pre rýchlosť deformácie ťahového 
povrchu vzorky platí poloempirický vzťah: 

        (1) 
 

 

kde R je plynová konštanta, T je absolútna teplota, σ je napätie, n je napäťový exponent, QA je 
aktivačná energia creepu. Aktivačná energia creepu pre obidva materiály, ktoré boli zaťažené 
rovnakým napätím 100 MPa, bola určená zo závislosti rýchlosti deformácie  na 1/T. 
 

 
 

 

3. Analýza výsledkov 

 Na obr.1 a 2 sú znázornené creepové krivky experimentálnych materiálov MoSi2 - HfO2 a 
MoSi2 - SiC pri teplotách 1000 - 1400°C. Porovnaním creepovej odolnosti obidvoch materiálov pri 
príslušných teplotách vidíme, že materiál MoSi2 - HfO2 vykazoval nižšiu rýchlosť deformácie ako 
materiál MoSi2 - SiC. Creepové vlastnosti materiálu MoSi2 - 15% SiC boli v zhode s výsledkami 
uverejnenými v [9,10], kde creepová odolnosť materiálu MoSi2 - 20% SiC bola študovaná v teplotnom 
intervale od 1100°C do 1200°C, pri napätí od 20 do 100 MPa. Mikroštruktúra tohoto typu materiálu v 
závislosti na creepe bola študovaná tiež [10,11]. 

 

 

      
              Fig.1 Creep curves for MoSi2 + 15% HfO2                    Fig.2 Creep curves for MoSi2 + 15% SiC 

                        (stress 100 MPa)               (stress 100 MPa) 

 

 
 

 

 Na obr.3 sú teplotné závislosti rýchlosti stacionárneho creepu. Keďže oblasť stacionárneho 
creepu pri daných závislostiach je ťažké exaktne stanoviť, za rýchlosť stacionárneho creepu boli 
považované minimálne hodnoty rýchlosti deformácie, určené zo konečnej (spravidla takmer priamej) 
časti creepovej krivky. Napriek tejto nepresnosti boli výsledky konzistentné a navzájom porovnateľné. 
V oboch prípadoch ležia hodnoty zdanlivej aktivačnej energie v rozmedzí 413 - 447 kJ/mol. Výsledky 
sú v dobrom súlade s výsledkami práce [10]. 

 Z výsledkov vyplýva, že materiál MoSi2 - 15 % HfO2 vykazuje vyššie creepové 
charakteristiky t. j. nižšiu rýchlosť deformácie, a preto sme tento materiál ďalej štruktúrne analyzovali 
a to použitím svetelnej mikroskópie a tranzmisnej elektrónovej mikroskópie. Na obr.4 je štruktúra 
materiálu MoSi2 - 15 % HfO2 získaná zo svetelného mikroskopu, ktorá dokumentuje, že matrica 
MoSi2 je polygonálna a zhluky disperznej fáze HfO2 sú rozložené rovnomerne. Mikroštruktúra po 
vysokoteplotných zaťaženiach bola analyzovaná pomocou TEM, technikou tenkých fólií. Fólie boli 
pripravené krátko po creepe zo vzoriek z oblastí maximálnych deformácií a boli finálne stenčené 
iónovým bombardovaním pri napätí 5 kV v rozsahu uhlov dopadu 15° až 25°. Pre mikroštruktúrne 



pozorovania bol použitý transmisný elektrónový mikroskop JEOL 2010  (urýchľujúce napätie = 200 
kV) s pripojenou mikroanalytickou jednotkou, ktorá umožnila použitie EDX analýz pre identifikáciu 
jednotlivých fáz. 

 

 

 

 
Fig.3 Temperature dependence of the steady-state creep rates. Calculation of the activation energies 

 

 
 

 

                      
 

 

          
 

 
 

 

 Analýzy TEM ukázali, že matrica pozostávala zo zŕn MoSi2 so strednou veľkosťou ~5 µm 
(obr.5). Na rozdiel od zistení v práci [9], kde zrná MoSi2 po creepe obsahovali množstvo dislokácii a 
dislokačných sieti, materiály boli v podstate bez dislokácii. Tieto skutočnosti, spolu so zisteniami 
publikovanými v prácach [6,10], podľa ktorých napäťový exponent creepu materiálov na baze MoSi2, 
má hodnoty od 1 do 2, naznačujú, že dominantným mechanizmom creepovej deformácie je difúzia po 
hraniciach zŕn a difúzia vakancií a interstícií spolu s vlastnými atómami v mriežke (pravdepodobne 
Cobleho alebo Nabarrov-Harringov model). Zo zhody v hodnotách zdanlivých aktivačných energií pre 
rôzne typy MoSi2 materiálov možno usudzovať, že difúzia atómov Si prebieha hlavne vo vnútri zŕn 
MoSi2. Podľa práce [12] je aktivačná energia difúzie kremíka, ako jednej z hlavných komponentov v 
kryštáli MoSi2, rovná 250 kJ/mol, čo zodpovedá výsledkom pri nízkych hodnotách napätia (<20 MPa). 
Vyššie hodnoty QA nami namerané pri 100 MPa naznačujú prítomnosť ďalších mechanizmov, ktoré 
nevieme bližšie identifikovať. Amorfný SiO2, bol identifikovaný na TEM a EDX analýzach a bol 
koncentrovaný v trojných bodoch zŕn v objemoch s veľkosťou okolo 1µm, čo je dôsledok 
charakteristiky materiálu Menšie množstvá sme našli aj v podobe intragranulárnych globulitických 
častíc s veľkosťou <0.5µm. Častice HfO2 tvorili zväčša malé sférické útvary so strednou veľkosťou 
okolo 200 nm. Ako vidieť na obr.6a, tieto častice často vytvárali zhluky pozdĺž hraníc MoSi2. EDX 
analýza potvrdila, že touto fázou je HfO2 (obr.6b). Na obr.7 vidieť, že veľmi malé HfO2 častice sa 
vyskytujú tiež v amorfnej fáze SiO2.  

 

 

                      
 

 
           

 



 

 
Fig.7 HfO2 particles in the SiO2 amorfous phase, (TEM) 

Záver 

 Z analýzy výsledkov vyplývajú tieto závery: 

Creepové charakteristiky oboch materiálov (MoSi2 - 15 % HfO2 a MoSi2 - 15 % SiC) 
potvrdzujú relatívne dobrú deformačnú odolnosť kompozitov. 

Creepová odolnosť sústavy MoSi2 - 15 % HfO2 bola vyššia oproti sústave MoSi2 - 15 % SiC. 

Z mikroštruktúrneho rozboru materiálu MoSi2 - HfO2 vyplýva, že štruktúru tvoria zrná MoSi2 
matrice o strednej veľkosti cca 5 µm, amorfný SiO2 dvoch kategórií (cca 0,5, resp. 1 µm) a 
častice HfO2 strednej veľkosti 10 resp. 200 nm, ktoré tvoria zhluky väčšinou na hraniciach zŕn 
matrice, čo degraduje creepovú odolnosť. 

Vypočítané hodnoty aktivačných energií ( cca 430 kJ/mol) a analýza mikroštruktúry preukázali, 
že pravdepodobným majoritným mechanizmom creepu experimentálnych materiálov sú difúzne 
procesy. 
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