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Bevezetés

Napjainkban az ipar számos területén egyre szélesebb
körben alkalmaznak alumínium-oxid mûszaki kerámiá-
kat, mivel ezek igen nagy kopásállósággal és mechani-
kai szilárdsággal rendelkeznek. Eddigi munkánk során
törekedtünk az alumínium-oxid mûszaki kerámiák alak-
adási [1, 2, 3, 4, 5] és égetési technológiájának [6, 7, 8]
optimalizálására; és ezáltal minél elõnyösebb tulajdon-
ságokkal rendelkezõ termékek elõállítására.

Az alumínium-oxid mûszaki kerámia elõállításához al-
kalmazott klasszikus portechnológia egyes fázisait igen
sokféleképpen lehet megvalósítani. Jól ismert alakadási
technológia az alumínium-oxid mûszaki kerámiák sajto-
lása területén az egy- és kétoldali sajtolás, illetve az
izostatikus préselés [9, 10], mégis számos megoldásra váró
probléma merül fel a formázás során. A szinterelés módja
szintén jelentõs mértékben befolyásolja a termék minõ-
ségét attól függõen, hogy az milyen kemencében, milyen
atmoszférában történik.

A nagy tisztaságú alumínium-oxid kerámiák tömörödé-
sére és a mikroszerkezet kialakítására összességében hat a
porok karakterisztikája, a por összetétele, az adalékanya-
gok, a szinterelési atmoszféra és a hõntartási idõ. Ezek figye-
lembevételével megválasztott és elõkészített alumínium-
oxid kerámiaport alkalmazva az alakadási technológiával
tudjuk irányítani a tömörödést. A fázisok és az egyensúly
hiánya a szinterelés hõmérsékletén hatással van a tömörö-
dés és a mikroszerkezet kialakulására. Továbbá a kémiai
reakciók kinetikája és a fázistranszformációk is jelentõs
mértékben hatnak a szinterelésre. Megfelelõ választása egy
alkalmas szinterelési atmoszférának meghatározza az atmosz-
féra és a formázott nyersanyag közötti kémiai reakciókat és
a gáz oldhatóságát. A hõntartási idõ szabályozása hatásos és
fontos a mikroszerkezet kialakításánál. Bizonyos heterogén
fázisok eloszlása a kerámiáknál szabályozható megfelelõ
hûtéssel, hõkezeléssel szinterelés után [11].

Jelen dolgozat célja az alkalmazott technológia hatá-
sának bemutatása az alumínium-oxid mûszaki kerámiák

legfontosabb mechanikai tulajdonságaira – a hajlítószi-
lárdságra – és a kialakuló makro- és mikrostruktúrára.

1. A hõkezelés jelentõsége

Az alumínium-oxid tulajdonságait tekintve nagy kemény-
ségû, korrózióálló és kopásálló anyag, azonban alacsony
szívóssága és érzékenysége a hõ indukálta feszültségre
meghibásodáshoz, illetve töréshez vezet. Szinterelés so-
rán a nitrogén bevitele – történhet gáz, illetve szilárd
anyag formájában (AlN) – és reakciója a rideg, szilárd
anyaggal egy olyan új anyagot eredményez, mely meg-
tartva mechanikai tulajdonságait szívóssá válik. A nitro-
géngázban történõ hõkezelés eredménye, hogy az Al

2
O

3

mellett AlN és AlON is keletkezik.
Az AlN számos kiváló tulajdonsággal rendelkezik, hõ-

vezetõ képessége, fajlagos ellenállása nagy, dielekromos
állandója mérsékelten alacsony. Az AlN a természetben
nem létezik. A fémalumínium-por direkt nitridációjával
vagy az alumínium-oxid-por karbotermikus reakciójával
állítható elõ [12].

Az AlON olyan polikristályos anyag, melynek szerke-
zete éppen inverze a spinelnek. Üvegszerû, pórusmentes
anyag, mely nagy keménységgel, de ugyanakkor alacsony
hõvezetõ képességgel rendelkezik. Elõállítására sokféle
módszert ismerünk, melyek közül a leginkább elterjed-
tek a következõk:

– egyidejû redukciója és nitridációja az Al
2
O

3
-nak,

– a fémalumínium oxinitridációja égés során,
– gázfázisú reakciója AlCl

3
-dal,

– direkt reakció az Al
2
O

3
 és az AlN között [13].

Célunk megvalósításához többféle eljárás is létezik,
mely történhet:

– plazmaszórással,
– AlN hozzáadásával, nitrogéngázban szinterelve,
– nitrogéngázban szinterelve.
A plazmaszórásos eljárás során elõször az Al

2
O

3
/

AlN kompozitpor szinterelése történik Ar/N
2
 plazmá-

ban (~10 000 K), mely direkt nitridációja az alumíni-
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um-oxidnak. Ezzel a módszerrel kockarácsú AlN állítha-
tó elõ, mely N- és O-ionokat tartalmaz. Az így készült
anyag AlN- és γ-Al

2
O

3
-tartalma a kiindulási anyag AlN-

és Al
2
O

3
-tartalmához képest növekszik. Ezért további

hõkezelés szükséges, mely nitrogéngázban 800–1200 °C-
on 2 h hõn tartással történik. Az utólagos hõkezelés hatá-
sára az AlN hexagonális rácsú lesz, az AlN mennyisége
növekszik, de a γ-Al

2
O

3
-tartalom csökken [14].

Az Al
2
O
3
-hoz adott AlN mennyisége és a szinterelés

hõmérséklete jelentõs mértékben befolyásolja az anyag
mikrostruktúráját. Nitrogéngázban történõ szinterelés
során alacsonyabb (< 10 mol%) AlN-tartalom mellett ho-
mogén mikroszerkezetet kapunk, az alumínium-oxid-
szemcsék érintkezési felületén AlON jelenik meg. Maga-
sabb AlN-tartalomnál a keletkezett AlON az alumínium-
oxid szemcsehatára körül helyezkedik el.

1600 °C-on szinterelve α-Al
2
O

3 
és AlON keletkezik.

Növelve a szinterelés hõmérsékletét, 1700 és 1750 °C-on
1 mol% AlN esetén az α-Al

2
O

3
 és AlON mellett egy ún. φ-

fázis (5 Al
2
O

3
• AlON, monoklin) is megjelenik. Azonban

20-25 mol% AlN esetén csak az α-Al
2
O

3
 és AlON van

jelen.
1800 °C-on történõ szintereléskor 5 mol% AlN esetén

α-Al
2
O

3 
és AlON mellett φ-fázis is jelen van. 10 mol%

AlN esetén α-Al
2
O

3
 és AlON keletkezik. 20 mol% esetén

csak AlON jön létre az AlN-Al
2
O

3
 rendszerben.

Meg kell jegyezni, hogy 1600 °C-on 5–25 mol% AlON
keletkezhet, de az alumínium-oxid porozitása növekszik,
és szemcsedurvulás is kialakulhat. 1700 és 1800 °C-on
az AlN mennyiségétõl függõen a keletkezett AlON az alu-
mínium-oxid szemcsehatárainak érintkezésénél, illetve
azok körül is lehet [13].

A mechanikai tulajdonságok javítására az AlN mellett
TiN is használható. Ennek az eljárásnak a hátránya, hogy
a TiN olvadáspontja 2950 °C, így magas hõmérsékleten
történõ sajtolást igényel. A sajtolást 30 MPa sajtolónyo-
mással végzik 1420–1550 °C-on 30 perc hõn tartással
nitrogén atmoszférában [14].

2. Új anyagok a hõkezelés hatására

Az alumínium-oxid-kerámiák nitrogéngázban történõ
szinterelése során új anyagok keletkeznek, mint az AlN és
AlON. Az alumínium oxinitrid spinel (ALON) olyan anyag,
melynek struktúrája inverze a spinel szerkezetének
vakanciákkal a kation helyén. Mint más nagy tisztaságú,
polikristályos oxidanyagok, egyfázisú kockaráccsal, pó-
rusmentességgel jellemezhetõk. Fizikai tulajdonságukat
tekintve nagyon hasonlóak a magnézium aluminát
spineléhez, kivéve a nagyobb keménységet (19,1 GPa) és
a jóval alacsonyabb hõtágulási együtthatót.

ALON egy szilárd olvadék az AlN-Al
2
O

3
 bináris rend-

szer vonalán, mely valójában egy pszeudobináris rend-
szer az Al-O-N rendszerben.

Az 1. ábra szerint az ALON-olvadék 35,7 mol%-nál
2165 °C-on jelenik meg.

1. ábra. AlN-Al
2
O
3
 fázisdiagram Átvéve: Allen M. Alper: Phase

Diagrams in Advanced Ceramics (29. old.)

McCauley és Corbin az együtt összeõrölt AlN- és Al
2
O

3
-

porokat formázva szinterelték in situ. Az elõállítás paramé-
tereinek többféle kombinációját is feltárták. Amint azt a 1.
ábra is mutatja, a folyadékfázis a szilárd fázis egyik oldalá-
nak igen keskeny sávjában található magas hõmérsékleten.
1975 °C-on történõ szinterelés eredménye a szemcsén belül
létrejövõ porozitások, de a magasabb hõmérséklet (2025
°C) jóval kevesebb porozitást eredményez és ALON-t.

Késõbb tökéletesítették az eljárást, a kiinduló por elõ-
zetes reakciókkal alakítva 0,5 µm és ez alatti szemcsemé-
ret-eloszlású ALON-por [15]. A kiinduló por reakciója:

3. Kísérleti körülmények és eredmények

3.1. Nagy tisztaságú alumínium-oxid mûszaki kerámi-

ák elõállítása

Célunk az alakadás és a hõkezelés együttes hatásmecha-
nizmusának feltárása alumínium-oxid-kerámiák esetén.
Így vizsgálataink során három különbözõ, a kereskede-
lemben is kapható, nagy tisztaságú alumínium-oxid-port
alkalmaztunk (1. táblázat).

Mindegyik típusból kétoldali sajtolással készítettünk
hasáb alakú próbatesteket 66,64; 99,96; 133,28 MPa saj-
tolónyomással. A sajtolt próbatestek egy részét elõször
nitrogén atmoszférában, 1360 °C-on zsengéltve égettük
(2. ábra), majd 1460 °C-on, illetve 1550 °C-on és 1640 °C-on
szintereltük õket (3. ábra).

Al
2
O

3(s) 
 + C

(s) 
 + N

2(g)
 > ALON

(s)
 + CO

(g)



Építôanyag 56. évf. 2004. 3. szám 105

A nagy tisztaságú alumínium-oxid mûszaki kerámi-
ák tulajdonságainak jellemzésére hárompontos hajlító-
vizsgálatot végeztünk az MTA MFA INSTRON 1112 beren-
dezésén, továbbá mértük a sûrûséget, látszólagos porozitást.

3.2. Az alakadás és hõkezelés hatásmechanizmusának

vizsgálata hajlítószilárdságon keresztül

Alakadás hatása 1460 °C-on szinterelt darabok esetén

A 4. ábrán láthatjuk, hogy a hagyományos úton szinterelt
darabok esetén növelve a sajtolónyomást a 92% tisztasá-
gú alumínium-oxid sûrûsége nem változik nagymérték-
ben. A 95% tisztaságú Al

2
O

3
-ot tekintve a sajtolónyomás

növelésével ezen a hõmérsékleten a sûrûség csökken. A
99,7% tisztaságú por növekvõ sajtolónyomás mellett
növekvõ sûrûséget ad.

A nitrogéngázban zsengélt és égetett darabok tulajdonsá-
gai hasonlóak a hagyományos módon égetett darabokéval. A
92% tisztaságú alumínium-oxid sûrûsége a hõkezelés után
nem változott. A 95%-os alumínium-oxid sûrûsége ellentétes
módon változik, azaz növekvõ sajtolónyomás mellett a sûrû-

1. táblázat

Alkalmazott portípusok kémiai összetétele

Összetétel Martoxid KMS-92 Kreutz SPG 95 Alcoa CT 3000 SDP

Al
2
O
3

≈ 92% ≈ 95% 99,7%

SiO
2

≈ 3,6% 2,2% 0,02%

MgO ≈ 1,5% 1,40% 0,1%

CaO ≈ 2,5% 1,10% 0,03%

Na
2
O – < 0,2% 0,08%

Fe
2
O
3

– < 0,3% 0,02%

2. ábra. Zsengélõ égetés nitrogéngázban

3. ábra. Szinterelõ égetés módjai

4. ábra. Sajtolónyomás hatása normál és nitrogén
atmoszférában égetett darabok sûrûségére

5. ábra. Sajtolónyomás hatása normál és nitrogén
atmoszférában égetett darabok porozitására

6. ábra. Sajtolónyomás hatása normál és nitrogén
atmoszférában égetett darabok hajlítószilárdságára
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ségi értékek is növekednek. A 92% tisztaságú alumínium-
oxid itt már alacsony sajtolónyomás esetén is eléri.

Porozitást tekintve a nitrogén atmoszférában zsengélt
darabok tulajdonságai kismértékben javultak (5. ábra).

A 6. ábra szerint nitrogén atmoszférában is zsengélt
darabok hajlítószilárdsága jelentõs mértékben javult, ezen
a hõmérsékleten a 92% tisztaságú alumínium-oxid hajlí-
tószilárdsága a legmagasabb.

Alakadás hatása 1550 °C-on szinterelt darabok esetén

A sajtolónyomás növelésével a 92% és a 95% tisztaságú alu-
mínium-oxid esetén a sûrûségük is nõ, míg 99,7% esetében a
közel 100 MPa sajtolónyomás mellett éri el a megfelelõ sûrû-
ségi értéket (7. ábra). A 8. ábrán látható, hogy a porozitás
rohamosan csökken a sajtolónyomás növelésével, kivételt
képez a 92% tisztaságú alumínium-oxid, ahol a porozitás a
sajtolónyomás növelésével „növekszik”. A 9. ábra szerint a
95% és 99,7% tisztaság esetén alkalmazott 100 MPa sajtoló-
nyomás az optimális, mivel ennél alacsonyabb vagy maga-
sabb nyomást alkalmazva a szilárdsági értékek alacsonyab-
bak. Ugyanakkor a 92% tisztaságú alumínium-oxid esetén a
sajtolónyomás növelésével a szilárdság is nõ.

7. ábra. Sajtolónyomás hatása nitrogéngázban égetett
darabok sûrûségére

8. ábra. Sajtolónyomás hatása nitrogéngázban égetett
darabok porozitására

9. ábra. Sajtolónyomás hatása nitrogéngázban égetett
darabok hajlítószilárdságára

10. ábra. Sajtolónyomás hatása normál és nitrogén-
gázban égetett darabok sûrûségére

11. ábra. Sajtolónyomás hatása normál és nitrogén-
gázban égetett darabok porozitására

12. ábra. Sajtolónyomás hatása normál és nitrogén-
gázban égetett darabok hajlítószilárdságára
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Alakadás hatása 1640 °C-on szinterelt darabok esetén

A 10. ábrán jól látható, hogy a normál módon égetett
darabok sûrûsége a sajtolónyomás növelésével csökkent,
ugyanakkor a nitrogéngázban zsengélt daraboké kismér-
tékben növekedett. A porozitási értékek a nitrogéngáz-
ban történõ zsengélést követõen nagymértékben csök-
kentek (11. ábra). Hasonlóképpen alakultak (12. ábra) a
hajlítószilárdsági értékek is a nitrogéngázban zsengélt
darabok esetén, azaz a sajtolónyomást növelve a szilárd-
sági értékek javulnak.

Szinterelés hatása a mikroszerkezetre és a hajlítószilárd-
ságra

A továbbiakban a 95% tisztaságú alumínium-oxid-kerá-
miákra vonatkozó mikroszerkezeti és hajlítószilárdsági
jellemzõket ismertetjük a sajtolónyomás, a zsengélõ és
szinterelõ égetés körülményeinek figyelembevételével.

A 13. ábra szerint az égetési hõmérséklet emelésével
az alumínium-oxid is tömörödik, sûrûsége a sajtolónyo-

13. ábra. A szinterelõ égetés hatása normál és
nitrogéngázban égetett darabok sûrûségére

(Az ábrán látható görbék jelölését a próbák elõállítási
módja szerint határoztuk meg, így az I – 66,64 MPa,

II – 99,96 MPa, III – 133,28 MPa sajtolónyomás
alkalmazásával készült próbatestek; továbbá az I-N2,
II-N2 és III-N2 jelzéssel a nitrogéngázban is zsengélt

próbatestek sûrûségi értékét mutatja)

14. ábra. A szinterelõ égetés hatása normál és
nitrogéngázban égetett darabok porozitására

(Az ábrán látható görbék jelölését a próbák elõállítási
módja szerint határoztuk meg, így az I – 66,64 MPa,

II – 99,96 MPa, III – 133,28 MPa sajtolónyomás
alkalmazásával készült próbatestek; továbbá az I-N2,
II-N2 és III-N2 jelzéssel a nitrogéngázban is zsengélt

próbatestek látszólagos porozitását mutatja)

15. ábra. A szinterelõ égetés hatása normál és
nitrogéngázban égetett darabok hajlítószilárdságára

(Az ábrán látható görbék jelölését a próbák elõállítási
módja szerint határoztuk meg, így az I – 66,64 MPa,

II – 99,96 MPa, III – 133,28 MPa sajtolónyomás
alkalmazásával készült próbatestek; továbbá az I-N2,
II-N2 és III-N2 jelzéssel a nitrogéngázban is zsengélt

próbatestek hajlítószilárdságát mutatja)

más növelésével tovább növelhetõ. Az ábra jól mutatja,
hogy közel 100 MPa sajtolónyomás mellett a nitrogén-
gázban is zsengélt próbák sûrûsége már 1550 °C-on eléri
a 95% tisztaságú alumínium-oxid optimális sûrûségét.

Jól látható a 14. ábrán, hogy a vizsgált próbatestek
látszólagos porozitása a szinterelõ hõmérséklet emelésé-
vel csökken. A 15. ábra a hajlítószilárdság alakulását
szemlélteti, mely szerint a 100 MPa sajtolónyomással
készült és nitrogéngázban is zsengélt próbatestek 1550
°C-on szinterelve közel azonos szilárdsági értékeket mu-
tatnak, mint a 134 MPa sajtolónyomással és 1640 °C-on
szinterelt próbatesteké.

Kutatómunkánk során megállapítottuk, hogy mind a
92%, mind a 99,7% tisztaságú alumínium-oxid-kerámi-
ák esetén szintén a 100 MPa sajtolónyomással készült,
nitrogéngázban is zsengélt, majd 1550 °C-on szinterelt
darabok hajlítószilárdsága a más módon elõállított alu-
mínium-oxid-kerámiák szilárdsági értékeit meghaladja.
Ugyanakkor sûrûségi és látszólagos porozitási értékei-
nek alakulását tekintve a 99,7% tisztaságú alumínium-
oxid mûszaki kerámiák elõállítása a magasabb égetési
hõmérsékletet kívánja.

Összegzés, konklúzió

1. Az alakadás során kialakult tulajdonságokat a kiin-
dulási szemcseméreten kívül meghatározza az alap-
anyag tisztasága is.

2. A kereskedelemben kapható granulátumok adalé-
kai elõsegítik a formázást, de a tulajdonságok mo-
difikálása megvalósítható az égetés körülményei-
nek megváltoztatásával.

3. Adott sajtolónyomás mellett megfelelõen hõkezelve
jobb szerkezeti és mechanikai tulajdonságok is el-
érhetõek.

4. A nitrogéngázban történõ zsengélõ égetés javítja a
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mechanikai tulajdonságokat, továbbá jobb sûrûsé-
gi és porozitási értéket biztosít 95% tisztaságú alu-
mínium-oxid esetén.
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