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1. Bevezetés, célkit�zések 
 
 

A hagyományos Al2O3 kerámiák a m�szaki kerámiák 2. illetve 3. generációjához 

tartoznak „szennyezettségük” miatt. Ugyanakkor a nagytisztaságú, különleges feltételek 

mellett gyártott – alakított és szinterelt -  Al2O3 termékek a m�szaki kerámiák 4. illetve 5. 

generációjába sorolhatók. A mi célunk az, hogy megfelel� technológiai feltételek 

létrehozásával és annak gyártás során történ� biztosításával a 2. és 3. generációhoz tartozó 

„szennyezettség�” Al2O3 alapanyagból ilyen 4. vagy 5. generációhoz tartozó kerámiákkal 

egyez� mechanikai, fizikai tulajdonságú termékeket hozzunk létre. 

A Bayer-eljárás során a nagymennyiségben el�állított nagy tisztaságú alumínium-oxid, 

mint keramikus alapanyag forradalmasította ezen anyagok elterjedését és ipari alkalmazását; 

tekintettel arra, hogy ezek a m�szaki kerámiák kiváló mechanikai, fizikai és elektromos 

tulajdonsággal rendelkeznek, valamint a vegyi anyagokkal és a korrózióval szemben is igen 

ellenállóak. Ugyanakkor napjainkban még számos megválaszolatlan kérdést tartogat 

számunkra ez az anyag, mivel el�térbe kerültek olyan felhasználási területek, mint a 

különleges mechanikai és fizikai igénybevételek, orvosi alkalmazások, elektronika és 

nanotechnológia. A felhasználási területt�l függetlenül a termékek el�állításában közös, hogy 

azok alakadása és a szinterelése a portechnológiában jól bevált módszerekkel történik. Ehhez 

ismerni kell a porok reológiáját, viselkedését az adagolás, töltés és az alakadás során. Számos 

szerz� foglalkozik az önt�iszapok, illetve 20-30% nedvességtartalmú masszák reológai 

tulajdonságaival, nemcsak a kerámia iparban, de a gyógyszeriparban is a különböz� porok 

folyási tulajdonságainak jellemzésére, leírására.  

   Ismert alakadási technológia az alumínium-oxid m�szaki kerámiák száraz 

porsajtolásának területén az egy- és a kétoldali sajtolás, valamint az izostatikus préselés. A 

sajtolás folyamatát, elvét és hatásmechanizmusát számos szakirodalomban dolgozták fel. 

Ezekb�l egyértelm�en kit�nik, hogy a kerámiatermékek tömörödését a porok 

szemcseméretével és szemcseszerkezetével, valamint az alkalmazott alakadási technológiával 

és sajtolónyomásokkal tudjuk irányítani, befolyásolni. A sajtolási feltételek és technológiákon 

kívül a  szinterelés módja is jelent�s mértékben befolyásolja az Al2O3 kerámia termékek 

min�ségét, attól függ�en, hogy az milyen típusú kemencében és atmoszférában történik. A 

tömörödésre és a mikroszerkezet kialakítására összességében hat a porok karakterisztikája, a 

por kémiai és ásványi összetétele, az alkalmazott adalékanyagok, a szinterelési atmoszféra, a 

szinterelési h�mérséklet és a h�ntartási id�. Az átkristályosodás és a diffúzió szempontjából a 
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porok és a nyers próbatestek elvárt tulajdonságai általában jól ismertek. Az agglomerátumok 

és a gyártott próbatestek inhomogenitásának hatása a kiégetett kerámiák mikroszerkezetében 

jelentkezik.  

Értekezés célkit�zése a reológiai jellemz�k meghatározása mellett feltárni a tömörít� 

feszültség –sajtolónyomás- valamint a szinterelési atmoszféra hatását a gyártott termék 

anyagszerkezetére, és a gyártott termék legfontosabb fizikai, mechanikai tulajdonságaira. 

Ennek megfelel�en a disszertáció legf�bb célkit�zései:  

• A leggyakrabban használt alumínium-oxid atomizer porok reológiai 

tulajdonságainak feltárása az összetétel, a szemcseméret, az alakító-nyomás, 

valamint a deformációs sebesség függvényében az alakítástechnológia számára 

használható anyagmodellek és amennyiben lehetséges reo-mechanikai 

anyagegyenlet felállítása. 

• A termék mikro- és makroszerkezének, valamint mechanikai tulajdonságai 

szempontjából optimális – vagy közel optimális - sajtolónyomás értékek 

meghatározása; különös tekintettel arra, hogy az alakadáskor használt 

sajtolónyomással javíthatók-e a mechanikai tulajdonságok, megközelíthet�k 

vagy elérhet�k-e a 4. és 5. generációs nagytisztaságú alumínium-oxid 

termékekre jellemz� mechanikai szilárdságok.  

• Megvizsgálni és feltárni, hogy az Al2O3 szinterelésekor kifejt-e a nitrogén 

véd�gáz olyan pozitív hatást a kerámia termékek anyagszerkezetére és 

mechanikai tulajdonságaira, mint ahogyan ez megfigyelhet� az acélötvözetek 

nitridálásakor, illetve karbonitridálása során.  

• Megvizsgálni és feltárni, hogy megfelel� gyártástechnológia kialakításával és 

alkalmazásával a hagyományos tisztaságú, („szennyezettség�”) 92-99,7% 

alumínium-oxid-tartalmú alapanyagokból el�állíthatók-e olyan kiváló 

mechanikai tulajdonságú termékek, mint amilyenek a  4 - 5. generációs 

nagytisztaságú Al2O3 porokból gyárthatóak. 

 

2. Az elvégzett kutatás rövid összefoglalása 

 

A célkit�zésekben megfogalmazott hatásmechanizmusok feltárásában az alumínium-

oxid elvárt tulajdonságainak megismerésében az egyes technológiai paraméterek ezen 

tulajdonságokra gyakorolt hatásainak elemzésében segített az elvégzett részletes 
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irodalomkutatás. Számos szakirodalom foglalkozik a sajtolási m�velet jellegzetességeivel, 

azoknak a sajtolt termék mikroszerkezetére gyakorolt hatásával. A szakirodalom többsége a 

forró izostatikus sajtolás problémakörével foglalkozik. Azonban számos kutató továbbra is az 

uniaxiális és hideg izostatikus sajtolás kérdéseivel, és azok hatásaival, mint 

mikroszerkezetbeni anizotrópiát el�idéz� tényez�vel foglalkozik. A szinterelésre vonatkozóan 

a kutatók többsége a forró izostatikus sajtolás terméktulajdonságra és anyagszerkezetre 

gyakorolt hatását tanulmányozza, míg a nitrogén-atmoszféra alumínium-oxidra gyakorolt 

hatását egyáltalán nem, vagy csak nagyon kevesen vizsgálják. Az irodalomkutatással 

párhuzamosan az elkészített disszertációban, elméleti és gyakorlati összefüggéseket kerestünk 

a sajtolónyomás, a szinterelési atmoszféra, a szinterelési h�mérséklet és a késztermék 

s�r�sége, illetve hajlítószilárdsága között. Kísérleteinkhez a kísérlettervezés matematikai-

statisztikai módszerét alkalmaztuk. Vizsgálatainkhoz teljes faktoriális és másodfokú rotációs 

kísérletterveket készítettünk, célzottan a sajtolási és szinterelési paraméterek 

terméktulajdonságaira gyakorolt hatásainak feltárására. A kísérlettervek elvégzésével az egyes 

faktorok (sajtolónyomás, maximális rátartási id�, szinterelés h�mérséklete, adalékanyag 

mennyisége) és a vizsgált tulajdonságok közötti összefüggéseket meghatároztuk.  

A klasszikus portechnológiával készült alumínium-oxid m�szaki kerámiák 

tulajdonságait nagymértékben befolyásolják a következ� paraméterek (faktorok), melyek 

hatását a Kerámia- és Szilikátmérnöki Tanszék laboratóriumában is vizsgáltuk: 

 

1. Porok összetétele 

• Szemcseszerkezet  

• Szemcseméret-eloszlás 

• Porok összetétel 

2. Alakadási technológia (egy-, kétoldali sajtolás és izostatikus préselés) 

• Alkalmazott sajtolónyomás (MPa) 

• A sajtolónyomás maximális hatóideje (s) 

• Adalékanyag mennyiségének aránya (%)  

3. Égetés módja 

• H�ntartási id� 

• Égetés h�mérséklete 

• A kemence atmoszférája 
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Vizsgálatainkhoz a kereskedelemben is kapható magas alumínium-oxid tartalmú 

présporokat (1. táblázat), valamint a Bakony Ipari Kerámia Kft. által gyártott 96% tisztaságú 

présport alkalmaztunk. 

 
1. táblázat. Alkalmazott présporok 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 ≈ 2,5% 1,10% 0,03% 

Na2O - < 0,2% 0,08% 

Fe2O3 - < 0,3% 0,02% 

 
 

Doktoranduszi tevékenység során alakadási technológiák jellemzésére egy- és 

kétoldali sajtolással, illetve izostatikus préseléssel készítettünk gy�r�-, tárcsa és hasáb alakú 

próbatesteket. A vizsgálati próbadarabok dönt� többségét 1640°C-on Nabel HT128 típusú 

kemencében a Mikeron Kft üzemében szintereltük. Továbbá megvizsgáltuk az egyes 

présporból készült darabok tulajdonságait alacsonyabb h�mérsékleten (1460°C, 1550°C) 

égetve is. A vizsgált minták egyrészét nitrogén atmoszférában a Kerámia- és Szilikátmérnöki 

Tanszék laboratóriumában zsengéltük (el�égettük) 1250-1340°C h�mérsékleti tartományban, 

más-más h�ntartási id� mellett. Az 1640°C-on történ� szinterelésnek az így el�égetett, 

zsengélt próbatesteket vetettük alá. 

A sajtolóporok szemcseméret-eloszlásának meghatározására a Quantimet 570C 

képelemz� berendezést alkalmaztuk. A vizsgálat során több látótérben is mértük a szemcsék 

területét, majd az így kapott adatokból kiszámítottuk azok átmér�jét. Az elemzéshez pedig a 

szemcsék átmér�jének számtani közepét vettük figyelembe. Erre azért volt szükség, hogy 

feltárjuk a szemcseméret hatását a sajtolt és égetett alumínium-oxid termékek tulajdonságaira. 

A sajtolóporok súrlódási jellemz�it – együtthatóit - annak érdekében mértük, hogy 

megismerjük azok viselkedését az alakadás - préselés - során. Ugyanis sajtoláskor a porszer� 

anyagok tömörödése alapvet�en függ azok bels�- és küls� súrlódási együtthatójától, melyek 

értéke a Kerámia- és Szilikátmérnöki Tanszéken lév� kombinált reo- és tribométerrel könnyen 

meghatározható. 
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A kerámiákat leginkább mechanikai, tribológiai tulajdonságaikkal és 

mikroszerkezetükkel lehet jellemezni. Ezért a nagytisztaságú alumínium-oxid m�szaki 

kerámiák mechanikai tulajdonságainak jellemzésére szilárdsági vizsgálatokat végeztünk. A 

hárompontos hajlítóvizsgálatokat a Kerámia- és Szilikátmérnöki Tanszék laboratóriumában 

található 100kN mechanikus huzó-nyomó gépen, illetve MTA KFKI Instron 1112 gépén 

végeztük. A kopási tulajdonságok vizsgálatára a fenti Tanszék laboratóriumában meglév� 

koptatóberendezést használtuk a kopásállóság jellemzésére. A berendezés a koptatás utáni 

tömegveszteségr�l ad információt. A Vickers-féle mikrokeménység meghatározását Mitutoyo 

keménységmér� berendezéssel végeztük. 

 A mikroszerkezet feltárására AMRAY 1801 pásztázó elektronmikroszkópos 

felvételeket készíttettünk, illetve EDX analízist végeztünk. A számunkra lényeges 

információkat a gerjesztett térfogatból visszaszóródó elektronok hordozzák. EDX 

üzemmódban a DX 4.51 szoftver segítségével a készülék ezeket a jeleket feldolgozva a 

térfogatban lév� atomokat, molekulákat térfogathányaduk szerinti mennyiségben adja meg. 

Az általunk gyártott - normál és nitrogén gázban szinterelt - próbatestek próbák 

röntgenelemzése a Miskolci Egyetem Ásványtani-Földtani Intézetében elhelyezett BRUKER 

D8 ADVANCE-típusú röntgen diffraktométerrel készült. A különböz� Al2O3-tartalmú 

sajtolóporok termoanalitikai vizsgálatát a Földtani Intézet által üzemeltetett MOM 

Derivatograph C-típusú termoanalitikai berendezéssel végeztük. A próbatestek tests�r�ségét 

Archimedesi-módszerrel mértük, és ezáltal meghatároztuk azok látszólagos porozitását is.  

 

3. Az értekezés tézisei 

 

1. A kombinált reo- és tribométerrel elvégzett vizsgálatok alapján sikerült 

meghatároznunk a különböz� összetétel� alumínium-oxid atomizer porok 

küls� súrlódási együtthatóját acélfelületen, valamint bels� súrlódási 

együtthatóinak tartományát a nyomás, a csúszási illetve deformációs sebesség, 

valamint a szemcseméret-eloszlás függvényében. Ezzel párhuzamosan sikerült 

megalkotnunk a 92%-nál nagyobb tartalmú alumínium-oxid porok reológiai 

anyagmodelljét és annak reomechanikai anyagegyenletét. Az általunk kapott 

reológai anyagmodell, illetve anyagegyenlet alapján megállapítható, hogy a 

magas Al2O3-tartalmú sajtolóporok képlékeny viszkorugalmas anyagként 

viselkednek, ahol az alakváltozások id�ben gyorsan végbemennek, ezért ezek a 

porok alkalmasak a dinamikus, gyors sajtolásra.  
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2. Az elvégzett vizsgálatok eredményeként sikerült bebizonyítani, hogy az 

alumínium-oxidból készült kerámia termékek tulajdonságait jelent�s 

mértékben befolyásolja az alakadás során alkalmazott sajtolónyomás nagysága 

és hatásideje. Ugyanakkor a sajtolónyomással jelent�s mértékben 

befolyásolható a porsajtolással készült kiégetett (szinterelt) alumínium-oxid 

termékek mikro- és makroszerkezete is. A sajtolónyomás értékeinek megfelel� 

megválasztásával a 2. generációs kerámiák gyártásához használt a viszonylag 

nem nagy tisztaságú (92-99,7% Al2O3-tartalmú) sajtolóporokból is sikerült a 4. 

illetve az 5. generációs nagytisztaságú kerámia termékekre jellemz� 

mechanikai szilárdságú, mikrokeménység� és kopásállóságú oxidkerámia 

termékeket el�állítani. Az általunk használt, megtalált sajtolási peremfeltételek 

mellett a 2. generációs alumínium-oxid nyersanyagokból lehet�ség nyílik az 5. 

generációs Al2O3-ra jellemz� nagy mechanikai szilárdságú, mikrokeménység� 

és kopásállóságú kerámiákat el�állítani. 

3. Az elvégzett vizsgálatok egyértelm�en bizonyítják, hogy az Al2O3 

szinterelésekor a nitrogén véd�gáz hasonlóan pozitív hatást fejt ki a kerámia 

termékek anyagszerkezetére és mechanikai tulajdonságaira, mint ahogyan ez 

megfigyelhet� az acélötvözetek nitridálásakor, illetve karbonitridálása során. 

SEM felvételekkel bizonyítottuk, hogy a szinterelt test felületének közelében 

az anyagszerkezetben nagy mennyiségben jönnek létre és oszlanak el 

tizedmikronos nagyságú szemcsék, amelyek jelenlétének köszönhet�en 

jelent�sen n� az anyagrendszer víz és gáztömörsége és mechanikai szilárdsága. 

4. Az elvégzett vizsgálatok alapján kijelenthet�, hogy a megfelel� 

gyártástechnológia alkalmazásával (sajtolónyomás, szinterelési atmoszféra, 

szinterelési h�mérséklet) a hagyományos „szennyezettség�” 92 – 99,7% 

Al2O3-tartalmú alapanyagokból el�állíthatók olyan kiváló tulajdonságú 

termékek, amilyeneket eddig csak a 4. és 5. generációjú nagytisztaságú Al2O3-

ból gyártottak. 
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4. Tudományos közlemények 
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