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Bevezetés
Napjainkban az ipar számos területén egyre szélesebb
körben alkalmaznak alumínium-oxid mûszaki kerámiákat, mivel ezek igen nagy kopásállósággal és mechanikai szilárdsággal rendelkeznek. Eddigi munkánk során
törekedtünk az alumínium-oxid mûszaki kerámiák alakadási [1, 2, 3, 4, 5] és égetési technológiájának [6, 7, 8]
optimalizálására; és ezáltal minél elõnyösebb tulajdonságokkal rendelkezõ termékek elõállítására.
Az alumínium-oxid mûszaki kerámia elõállításához alkalmazott klasszikus portechnológia egyes fázisait igen
sokféleképpen lehet megvalósítani. Jól ismert alakadási
technológia az alumínium-oxid mûszaki kerámiák sajtolása 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 minõségét attól függõen, hogy az milyen kemencében, milyen
atmoszférában történik.
A nagy tisztaságú alumínium-oxid kerámiák tömörödésére és a mikroszerkezet kialakítására összességében hat a
porok karakterisztikája, a por összetétele, az adalékanyagok, a szinterelési atmoszféra és a hõntartási idõ. Ezek figyelembevételével megválasztott és elõkészített alumíniumoxid kerámiaport alkalmazva az alakadási technológiával
tudjuk irányítani a tömörödést. A fázisok és az egyensúly
hiánya a szinterelés hõmérsékletén hatással van a tömörödés 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 atmoszféra 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 hatásának bemutatása az alumínium-oxid mûszaki kerámiák
Építôanyag 56. évf. 2004. 3. szám

legfontosabb mechanikai tulajdonságaira – a hajlítószilárdságra – és a kialakuló makro- és mikrostruktúrára.

1. A hõkezelés jelentõsége
Az alumínium-oxid tulajdonságait tekintve nagy keménységû, korrózióálló és kopásálló anyag, azonban alacsony
szívóssága és érzékenysége a hõ indukálta feszültségre
meghibásodáshoz, illetve töréshez vezet. Szinterelés során a nitrogén bevitele – történhet gáz, illetve szilárd
anyag formájában (AlN) – és reakciója a rideg, szilárd
anyaggal egy olyan új anyagot eredményez, mely megtartva mechanikai tulajdonságait szívóssá válik. A nitrogéngázban történõ hõkezelés eredménye, hogy az Al2O3
mellett AlN és AlON is keletkezik.
Az AlN számos kiváló tulajdonsággal rendelkezik, hõvezetõ 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 szerkezete éppen inverze a spinelnek. Üvegszerû, pórusmentes
anyag, mely nagy keménységgel, de ugyanakkor alacsony
hõvezetõ képességgel rendelkezik. Elõállítására sokféle
módszert ismerünk, melyek közül a leginkább elterjedtek a következõk:
– egyidejû redukciója és nitridációja az Al2O3-nak,
– a fémalumínium oxinitridációja égés során,
– gázfázisú reakciója AlCl3-dal,
– direkt reakció az Al2O3 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 Al2O 3/
AlN kompozitpor szinterelése történik Ar/N2 plazmában (~10 000 K), mely direkt nitridációja az alumíni103

um-oxidnak. Ezzel a módszerrel kockarácsú AlN állítható elõ, mely N- és O-ionokat tartalmaz. Az így készült
anyag AlN- és γ-Al2O3-tartalma a kiindulási anyag AlNés Al2O3-tartalmához képest növekszik. Ezért további
hõkezelés szükséges, mely nitrogéngázban 800–1200 °Con 2 h hõn tartással történik. Az utólagos hõkezelés hatására az AlN hexagonális rácsú lesz, az AlN mennyisége
növekszik, de a γ-Al2O3-tartalom csökken [14].
Az Al2O3-hoz adott AlN mennyisége és a szinterelés
hõmérséklete jelentõs mértékben befolyásolja az anyag
mikrostruktúráját. Nitrogéngázban történõ szinterelés
során alacsonyabb (< 10 mol%) AlN-tartalom mellett homogén mikroszerkezetet kapunk, az alumínium-oxidszemcsék érintkezési felületén AlON jelenik meg. Magasabb AlN-tartalomnál a keletkezett AlON az alumíniumoxid szemcsehatára körül helyezkedik el.
1600 °C-on szinterelve α-Al2O3 és AlON keletkezik.
Növelve a szinterelés hõmérsékletét, 1700 és 1750 °C-on
1 mol% AlN esetén az α-Al2O3 és AlON mellett egy ún. φfázis (5 Al2O3• AlON, monoklin) is megjelenik. Azonban
20-25 mol% AlN esetén csak az α-Al2O3 és AlON van
jelen.
1800 °C-on történõ szintereléskor 5 mol% AlN esetén
α-Al2O3 és AlON mellett φ-fázis is jelen van. 10 mol%
AlN esetén α-Al2O3 és AlON keletkezik. 20 mol% esetén
csak AlON jön létre az AlN-Al2O3 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 alumínium-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 sajtolónyomással 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, pórusmentességgel 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-Al2O3 bináris rendszer vonalán, mely valójában egy pszeudobináris rendszer az Al-O-N rendszerben.
Az 1. ábra szerint az ALON-olvadék 35,7 mol%-nál
2165 °C-on jelenik meg.
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1. ábra. AlN-Al2O3 fázisdiagram Átvéve: Allen M. Alper: Phase
Diagrams in Advanced Ceramics (29. old.)

McCauley és Corbin az együtt összeõrölt AlN- és Al2O3porokat formázva szinterelték in situ. Az elõállítás paramétereinek többféle kombinációját is feltárták. Amint azt a 1.
ábra is mutatja, a folyadékfázis a szilárd fázis egyik oldalának 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 elõzetes reakciókkal alakítva 0,5 µm és ez alatti szemcseméret-eloszlású ALON-por [15]. A kiinduló por reakciója:
Al2O3(s) + C(s) + N2(g) > ALON(s) + CO(g)

3. Kísérleti körülmények és eredmények
3.1. Nagy tisztaságú alumínium-oxid mûszaki kerámiák elõállítása
Célunk az alakadás és a hõkezelés együttes hatásmechanizmusának feltárása alumínium-oxid-kerámiák esetén.
Így vizsgálataink során három különbözõ, a kereskedelemben 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 sajtolónyomással. 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).
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1. táblázat
Alkalmazott portípusok kémiai összetétele
Összetétel Martoxid KMS-92 Kreutz SPG 95 Alcoa CT 3000 SDP
Al2O3
≈ 92%
≈ 95%
99,7%
SiO2
≈ 3,6%
2,2%
0,02%
MgO
≈ 1,5%
1,40%
0,1%
CaO
Na 2O
Fe2O3

≈ 2,5%
–
–

1,10%
< 0,2%
< 0,3%

0,03%
0,08%
0,02%

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

2. ábra. Zsengélõ égetés nitrogéngázban

3. ábra. Szinterelõ égetés módjai

A nagy tisztaságú alumínium-oxid mûszaki kerámiák tulajdonságainak jellemzésére hárompontos hajlítóvizsgálatot végeztünk az MTA MFA INSTRON 1112 berendezésén, továbbá mértük a sûrûséget, látszólagos porozitást.

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

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% tisztaságú alumínium-oxid sûrûsége nem változik nagymértékben. A 95% tisztaságú Al2O3-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 tulajdonságai 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 sûrûÉpítôanyag 56. évf. 2004. 3. szám

6. ábra. Sajtolónyomás hatása normál és nitrogén
atmoszférában égetett darabok hajlítószilárdságára
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ségi értékek is növekednek. A 92% tisztaságú alumíniumoxid 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 hajlítószilárdsága a legmagasabb.
Alakadás hatása 1550 °C-on szinterelt darabok esetén
A sajtolónyomás növelésével a 92% és a 95% tisztaságú alumínium-oxid esetén a sûrûségük is nõ, míg 99,7% esetében a
közel 100 MPa sajtolónyomás mellett éri el a megfelelõ sûrûségi 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 sajtolónyomás az optimális, mivel ennél alacsonyabb vagy magasabb nyomást alkalmazva a szilárdsági értékek alacsonyabbak. Ugyanakkor a 92% tisztaságú alumínium-oxid esetén a
sajtolónyomás növelésével a szilárdság is nõ.

10. ábra. Sajtolónyomás hatása normál és nitrogéngázban égetett darabok sûrûségére

7. ábra. Sajtolónyomás hatása nitrogéngázban égetett
darabok sûrûségére
11. ábra. Sajtolónyomás hatása normál és nitrogéngázban égetett darabok porozitására

8. ábra. Sajtolónyomás hatása nitrogéngázban égetett
darabok porozitására

9. ábra. Sajtolónyomás hatása nitrogéngázban égetett
darabok hajlítószilárdságára
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12. ábra. Sajtolónyomás hatása normál és nitrogéngázban 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 kismértékben növekedett. A porozitási értékek a nitrogéngázban történõ zsengélést követõen nagymértékben csökkentek (11. ábra). Hasonlóképpen alakultak (12. ábra) a
hajlítószilárdsági értékek is a nitrogéngázban zsengélt
darabok esetén, azaz a sajtolónyomást növelve a szilárdsági értékek javulnak.

más növelésével tovább növelhetõ. Az ábra jól mutatja,
hogy közel 100 MPa sajtolónyomás mellett a nitrogéngázban 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 emelésével 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 mutatnak, mint a 134 MPa sajtolónyomással és 1640 °C-on
szinterelt próbatesteké.

Szinterelés hatása a mikroszerkezetre és a hajlítószilárdságra
A továbbiakban a 95% tisztaságú alumínium-oxid-kerámiákra 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 sajtolónyo15. 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)

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)

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

Összegzés, konklúzió

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)
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1. Az alakadás során kialakult tulajdonságokat a kiindulási szemcseméreten kívül meghatározza az alapanyag tisztasága is.
2. A kereskedelemben kapható granulátumok adalékai elõsegítik a formázást, de a tulajdonságok modifikálása megvalósítható az égetés körülményeinek megváltoztatásával.
3. Adott sajtolónyomás mellett megfelelõen hõkezelve
jobb szerkezeti és mechanikai tulajdonságok is elérhetõek.
4. A nitrogéngázban történõ zsengélõ égetés javítja a
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mechanikai tulajdonságokat, továbbá jobb sûrûségi és porozitási értéket biztosít 95% tisztaságú alumínium-oxid esetén.
Köszönetnyílvánítás. A szerzõk ezúton köszönik a kutatásukhoz nyújtott segítséget: dr. György Józsefnek,
Kerox-Multipolár II Kft.; Werner Tamásnak és munkatársainak, Mikeron Kft.; dr. Arató Péternek, MTA MFA.
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A ZSOLNAY MA
Zsolnay fotók és filmek a médiában
A Zsolnay Porcelánmanufaktúra Rt. 2004 júniusában „A Zsolnay ma – Zsolnay fotók és filmek a médiában”
címmel pályázatot hirdet, hogy a Zsolnay nagy múltra visszatekintõ, ma is tündöklõ, új arcát megmutathassa.
A Zsolnay Porcelánmanufaktúra Rt. híve az alapító Zsolnay Vilmos gondolkodásmódjának: az innovativitás, a
kreatív, minõségre törekvõ építõmunka alapozza meg termékeit. E pályázattal olyan médiareprezentációk
születésénél szeretnénk bábáskodni, melyek a Zsolnay újító, mai képét festik meg.
Nevezni az alábbi kategóriákban lehet:
– A Zsolnay gyár épülete, udvara (felújítások)
– Zsolnay kerámiával díszített épületek itthon és a nagyvilágban (felújítások, a közelmúlt épületei)
– Zsolnay termékek (jelenleg gyártott termékek, fejlesztések, a Zsolnay Mûhely munkái)
A legjobb pályázók 1 millió Ft összértékû Zsolnay készleteket kapnak, szakmai zsûri ítélete alapján.
Pályázni olyan fotókkal és filmekkel lehet, amelyek:
– megjelentek a nyomtatott és/vagy az elektronikus médiában 2004. június 14. és 2005. június 30. között.
– A fotókat 300 dpi-s, jpg formátumban, CD-n és fotópapírra nyomtatva, 18×24 cm-es méretben, fotópapíron; a filmeket VHS videokazettán és digitális formátumban, CD-n,
– a szerzõ írásos, rövid bemutatkozásával,
– a beküldött alkotás keletkezési körülményeinek rövid, írásos bemutatásával,
– az eredeti megjelenés pontos helyének és idejének feltüntetésével,
– az alkotó nevének és értesítési címének megjelölésével várjuk.
Beadási határidõ: 2005. június 30.
Nevezési díj nincs. A zsûri fenntartja magának a jogot, hogy megfelelõ pályamunka hiányában ítéljen oda helyezést,
illetve két azonosra értékelt pályamunka esetén a díjakat megossza.
További információ: Jusztinger Brigitta marketing menedzsertõl kérhetõ, telefon: 72/507-660,
e-mail: marketing@zsolnay.hu
A pályázati anyagokat személyesen vagy az alábbi postacímen várjuk:
Zsolnay Porcelánmanufaktúra Rt. Marketing Osztály, 7630 Pécs, Zsolnay Vilmos út 37.
A pályázati csomagon kérjük feltüntetni:
„Zsolnay ma – Zsolnay fotók és filmek a médiában”, valamint: „A zsûri elõtt felbontandó”.
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