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Témavezetői ajánlás  

Mesterné Kurovics Emese 

Megnövelt mullit tartalmú műszaki kerámia fejlesztése kaolin ásványból növényi eredetű 

adalék hozzáadásával című PhD értekezéséhez 

 

Mesterné Kurovics Emese már BSc hallgató korában kitűnt társai közül a kerámia anyagok és 

technológiák iránti szakmai érdeklődésével. Ezt jól mutatja, hogy már 2015-ben sikeres (3. 

helyezett) TDK dolgozatot készített, valamint bekapcsolódott egy általam irányított 

nemzetközi team reológiai kutatásaiba. A reológiai kutatások eredményeit angol nyelven 

2015-ben az Ő részvételével is publikáltuk, amelyre ma már 20 hivatkozást kaptunk. Az ekkor 

kialakult nemzetközi kapcsolatokat Emese ma is ápolja, amelynek eredményeként a mai napig 

külföldi társszerzőkkel 20-nál több tudományos cikket publikált a Web of Science, illetve 

Scopus által jegyzett és referált folyóiratokban, kiadványokban.  

Mesterné Kurovics Emese PhD kutatása a „Műszaki kerámia fejlesztése biológiai eredetű 

adalék hozzáadásával” témára irányult, disszertációjának címe „Megnövelt mullit tartalmú 

műszaki kerámia fejlesztése kaolin ásványból növényi eredetű adalék hozzáadásával”. Ezen 

belül különös figyelmet fordít a relatíve olcsó kaolin alapanyag alkalmazhatóságára, valamint 

annak hevítése során létrejövő, képződő mullit kerámia szerepére, növelt mechanikai, fizikai 

esetleg kémiai tulajdonságú műszaki kerámiák kialakíthatóságára – illetve azok 

tulajdonságaira. Ennek érdekében PhD tanulmányainak I. félévében részletesen 

tanulmányozta és feldolgozta a SiC és a Si3N4 kerámiák előállításával és 

tulajdonságrendszerével foglalkozó legfontosabb nemzetközi szakirodalmat; majd a II. 

félévében a mullit és a mullit mátrixú kerámia kompozitok előállíthatóságát és tulajdonságait 

tanulmányozta és rendszerezte. A szakirodalmi tanulmányokra alapozva a III. félévben kaolin 

és fűrészpor keverékéből készített próbatesteket öntési és porsajtolási technológiákkal, majd 

az így előállított nyers (green) próbatesteket oxidáló és redukáló atmoszférában szinterelte. 

Eközben úgy az alkalmazott alapanyagokat, mint a kapott szinterelt kerámia termékeket 

(kompozitokat) részletes anyagszerkezeti, fizikai és mechanikai vizsgálatoknak vetette alá. A 

IV. félévben a kaolinhoz növényi adalékanyagként kukoricadarát alkalmazva új keverékeket 

készített és vizsgálta azok reo-mechanikai viselkedését a porsajtolási (tömörítési) folyamat 

alatt. Az V. félévben a SiO2-Al2O3 fázisdiagram alapján tanulmányozta a Sedlecky kaolin 

hőkezelése során keletkező fázisokat, valamint a kukoricadarával készített próbatesteket 

oxidáló és redukáló atmoszférában elő-szinterelte. Az így előállított kerámia próbatesteket 

magasabb (1450°C) hőmérsékleten oxidáló és nitrogén atmoszféra alkalmazásával szinterelte 

a VI. félévében. Majd hozzálátott a különböző módon hőkezelt kerámia termékek részletes 

anyagszerkezeti, fázisösszetételi, fizikai és mechanikai tulajdonságainak vizsgálatához is, 

amit a tanulmányai VII. félévében folytatott. A VIII. félévben az elért eredményeit 

összegezve megfogalmazta és véglegesítette a disszertációját és a téziseit.   

Vizsgálati eredményeiről rendszeresen beszámolt hazai és nemzetközi konferenciákon 

(összesen 14), illetve szakmai folyóiratokban és konferencia kiadványokban. Aktív irodalmi 

és publikációs tevékenységének köszönhetően Mesterné Kurovics Emese PhD hallgató 
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jelenleg 48 tudományos cikknek szerzője, illetve társszerzője, amelyekre eddig 240 

hivatkozás érkezett és a hallgató Google Scholar szerinti H-indexe 9.  

Mesterné Kurovics Emese együttműködése a tudományos vezetőjével, valamint a Kerámia- és 

Polimermérnöki Intézet oktatóival, doktoranduszaival és munkatársaival kiváló. Hasonlóan jó 

a kapcsolata a Kerámia- és Szilikáttechnológiai BSc illetve Kerámia- és Szilikátmérnöki MSc 

hallgatókkal, akiknek több tárgyból is gyakorlatvezetője. A szakmai elkötelezettsége és a 

hallgatókkal való kiváló kapcsolata alkalmassá teszi arra, hogy az oktatói utánpótlás 

szempontjából az Intézet hosszútávon is számítson rá.  

PhD hallgatóként kutatómunkáját körültekintően, nagy alapossággal és önállóan végezte. 

„Megnövelt mullit tartalmú műszaki kerámia fejlesztése kaolin ásványból növényi eredetű 

adalék hozzáadásával” disszertációja rendkívül perspektivikus különösen azért, mert a relatíve 

olcsó kaolin alapanyagból kukoricadara felhasználásával sikerült neki nagy mikrokeménységű 

és megnövekedett kopásállóságú kerámia próbatesteket előállítani és azok anyagszerkezeti, 

fizikai és mechanikai tulajdonságait feltárni. 

Témavezetőként az elkészített disszertációt és a megfogalmazott téziseket elfogadásra 

javaslom és a PhD fokozat odaítélését támogatom. 

 

 

Miskolc, 2021. 07. 05. 

 

Dr. Gömze A. László, professzor emeritus 

tudományos témavezető 
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NIT nitridálás, nitridáló 

OX oxidáló atmoszféra, oxidáló atmoszférában elő-szinterelt 

OX-NIT 1250 °C-on oxidáló atmoszférában, majd 1450 °C-on nitrogén gázban szinterelt 
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RED redukáló atmoszféra, redukáló atmoszférában elő-szinterelt 
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BEVEZETÉS 

Napjainkban egyre több olyan kutatómunka található a szakirodalomban, amely a különböző 

hulladékanyagok vagy a megújuló, növényi eredetű anyagok felhasználásával nagy 

hozzáadott értékű termék előállítását célozza meg. Ez megfigyelhető az újabb kerámia 

anyagok és termékek kutatása, fejlesztése esetén is. Részben ezt a trendet követve láttam 

hozzá egy új műszaki kerámia kifejlesztéséhez, amelyhez relatíve olcsó alapanyagokat 

használtam. Az ilyen anyagok közé elsősorban a természetben megtalálható nyersanyagok 

tartoznak, mint például az agyagok és agyagásványok. Ezért a kutatás megvalósításához a 

viszonylag egyszerű felépítésű kaolint választottam, amihez megújuló növényi (biológiai) 

eredetű adalékot adtam. A kaolin, illetve a kaolin típusú agyagásványok felhasználása főként 

a hagyományos kerámiaiparban valósul meg (pl.: porcelángyártás), de alacsonyabb 

teljesítményű műszaki kerámiák alapanyagaként is találkozhatunk velük (pl.: 1200-1400 °C 

közötti maximális hőmérsékletű kemencék falazata). A kaolinok hőbomlásával is előállítható 

mullit kerámiák széles körben kutatott és alkalmazott termékek (pl.: kopó alkatrészek, 

vágószerszámok, speciális tűzálló anyagok és égetési segédeszközök 1700 °C-ig). Ezen felül 

a kaolin és más alumínium-szilikátok alkalmasak arra, hogy speciális hőkezelések 

alkalmazásával, a mullit mellett más nagy teljesítőképességű műszaki kerámiák alapanyagai 

legyenek. Ilyen hőkezelési eljárás többek között a karbotermikus redukció (CR), amellyel SiC 

képezhető vagy a karbotermikus redukció és nitridálás (CRN), amely során Si2ON2, Si3N4 és 

SiAlON-ok állíthatók elő. Ilyen módon a viszonylag olcsó agyagásványokból műszaki 

kerámia porokat, kerámia kompozitokat állíthatunk elő.  

A kutatás célja 

A doktori kutatási témám: Műszaki kerámia fejlesztése biológiai eredetű adalék 

hozzáadásával. Ez egy igen tág tématerület, amelyen belül a fentiek alapján egy új, erősített 

szerkezetű mullit tartalmú kerámia előállítását kívántam megvalósítani, főalapanyagként 

hagyományos kaolin felhasználásával, valamint az agyagásványokra jellemző karbotermikus 

redukciós és nitridálási folyamatok alkalmazásával. A kutatómunka célja viszonylag olcsó 

alapanyagok felhasználásával magas mullit tartalmú műszaki kerámiák és kerámia 

kompozitok kifejlesztése; és amennyiben lehetséges Si2ON2, Si3N4 és SiAlON részecskékkel 

történő megerősítése. Továbbá feltárni, hogy az alkalmazott anyagösszetétel és technológiai 

műveletek - paraméterek - hogyan befolyásolják az előállított kerámiák és kerámia 

kompozitok anyagszerkezetét, összetételét, porozitását, hővezetési tényezőjét, keménységét, 

mechanikai szilárdságát és kopásállóságát. 

A dolgozat céljának elérése érdekében a következő kísérleti munkát végeztem: 

1. A kiválasztott kaolin alapanyag termikus tulajdonságainak előzetes vizsgálata, valamint a 

fázisok képződésének tanulmányozása a SiO2-Al2O3 fázisdiagram alapján. 

2. A munkához megújuló növényi eredetű adalékanyag választása, majd az alkalmazásával 

különböző összetételű keverékek készítése. 

3. Próbatestek gyártása egyoldalú porsajtolással, valamint a porok tömörödési 

viselkedésének – tulajdonságainak – megismerése, különös tekintettel a bekevert növényi 

adalékanyagok mennyiségére és tulajdonságaira.  
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4. A porok és a próbatestek hőkezelése hagyományos és speciális eljárásokkal. 

5. Az előállított kerámia próbatestek laboratóriumi vizsgálata és a célként megfogalmazott 

jellemző tulajdonságainak feltárása. 

 

1 A MŰSZAKI KERÁMIA FEJLESZTÉSÉT MEGALAPOZÓ 

IRODALMI ÖSSZEFOGLALÓ 

A kerámiaipari termékek közé sorolhatóak többek között a műszaki kerámiák, melyek egy 

folyamatosan fejlődő és bővülő csoportot alkotnak. A kedvező fizikai, mechanikai, termikus 

és funkcionális tulajdonságaiknak köszönhetően széles körben alkalmazhatók a mérnöki és az 

orvostudományban is. A műszaki kerámiák fogalma alatt az olyan különböző műszaki 

alkalmazásokban előforduló kerámia termékek értendők, amelyek általában mesterségesen 

előállított, meghatározott összetételű és morfológiájú porokból állnak és szigorú technológiai 

feltételek mellett készülnek [1-2 – Rahaman 1995, Pomeroy 2015]. A korszerű műszaki 

kerámiák felosztása több módon történhet. A legegyszerűbb csoportosítási mód a Szépvölgyi 

professzor által bemutatott ábrán látható, ahol az alkotó vegyületek, vagyis az ásványi- vagy 

kémiai anyagösszetétel szerepel (1. ábra). 

 

 

1. ábra: A műszaki kerámiák csoportosítása [3] 

(Átvéve: Szépvölgyi János (2010): Korszerű műszaki kerámiák, oktatási segédlet) 

 

Összetétel alapján: 

• szilikátok; 

• oxid kerámiák;  

• nem-oxid kerámiák: 

o karbidok (TiC, SiC); 

o nitridek (Si3N4), stb. 

Szerkezet alapján: 

• monolitok; 

• kerámia rétegek; 

• kerámia kompozitok. 

 

Rendeltetés alapján: 

• Funkcionális: 

o hőszigetelő és hővezető kerámiák; 

o félvezető, szupravezető kerámiák; 

o optikai-, elektronikai kerámiák stb. 

• Szerkezeti: 

o vágószerszámok; 

o porózus kerámiák; 

o orvosi kerámiák stb.  

[3 – Szépvölgyi 2010]. 
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A következő felsorolásban néhány műszaki kerámiát ismertetek az alkalmazásuk 

szempontjából fontosabb tulajdonságaik megadásával: 

• Alumínium-oxid (Al2O3) – szívósság, kopásállóság, kémiai stabilitás [4 – Hiratan 2014]; 

• Cirkónium-dioxid, cirkónia (ZrO2) – nagy szilárdság, szívósság [5 – Kulkov 2014]; 

• Szilícium-karbid (SiC) – nagy keménység, kopásállóság, jó hővezetés, kémiai stabilitás  

[6 – Mukasyan 2017]; 

• Szilícium-nitrid (Si3N4) – nagy szilárdság, keménység, szívósság, kopásállóság, kis 

hőtágulás, jó hőállóság [7 – Li 2017]. 

A műszaki kerámiákon belül nagy jelentőséggel bírnak a karbid és nitrid kerámiák, amelyek 

nagy szilárdsággal rendelkeznek, köszönhetően a kristályaikban nagy arányban jelenlévő 

kovalens kötéseknek (1. ábra). Az előállításuk viszont sok esetben költségesebb, mint az 

oxidkerámiáké, mivel az előállításhoz nagy finomságú szemcsés por szükséges, valamint a 

hőkezelésük (szinterezés) vákuumban vagy inert gázközegben történik magas, gyakran 

2000 °C feletti hőmérsékleten [3 – Szépvölgyi 2010].  

A különböző iparágakban, a környezetvédelem és az élettudományok fejlődésével 

fokozatosan nő az igény az olyan új, alacsony sűrűségű anyagokat iránt, amelyek fokozott 

fizikai, elektromos, mágneses, mechanikai, termikus vagy kémiai tulajdonságokkal 

rendelkeznek. A növekvő követelményeknek megfelelően egyre több kerámia és kerámia 

alapú kompozit anyagot fejlesztenek és használnak. A 2. ábra alapján megállapítható, hogy a 

korszerű kerámiák sűrűsége az acélokhoz viszonyítva jóval alacsonyabb (20-70%-kal), 

aminek nagy jelentősége van a késztermék tömegcsökkentése terén. A fémes anyagokhoz 

képest a kerámiák nagy rugalmassági modulussal rendelkeznek, így a deformációval szemben 

ellenállóbbak, valamint nagy a keménységük és kedvező a kopásállóságuk is.  

 

  

2. ábra: A kerámiák és a fémek néhány jellemző tulajdonsága közötti kapcsolat [8] 

(Átvéve: Brevier Technische Keramik (2003) http://www.keramverband.de/brevier_dt/brevier.htm) 

 

A 3. ábra bemutatja a különböző típusú anyagokat a rugalmassági modulusuk és az 

olvadáspontjuk függvényében. A polimerek általában nagyon alacsony olvadásponttal és 

http://www.keramverband.de/brevier_dt/brevier.htm


9 

 

Young modulussal rendelkeznek, ezért ezen az ábrán nem láthatók, mivel közvetlenül az 

origónál helyezkednek el. Az oxid és nem-oxid kerámiák a diagram magas olvadáspontú és 

rugalmassági modulusú területén találhatók. Ennek köszönhető, hogy a nem-oxid kerámiák 

jól alkalmazhatók magas üzemi hőmérsékleten. A kerámiák és a kerámia mátrixú kompozitok 

(CMC) kiváló mechanikai tulajdonságokkal rendelkeznek, hátrányuk lehet viszont a 

ridegségük, mivel a dinamikus hatásokat (hősokk, ütés) nehezen viselik el. A kompozit 

anyagok készítésénél, fejlesztésénél érdemes megfontolni azt, hogy a terméket különböző 

rugalmassági modulusú anyagtípusokból állítsák össze, mivel azok képesek a mechanikai 

igénybevételeket jobban eloszlatni, így például megállítható a repedésterjedés és növelhető a 

dinamikus szilárdság, a szívósság [9, 10 – Gömze 2011, Gömze 2017]. 

 

 

3. ábra: Anyagok olvadáspontja és rugalmassági modulusa közötti kapcsolat [9] 

(Átvéve: László A. Gömze, Ludmila N. Gömze (2011): Hetero-modulus alumina matrix nanoceramics and 

CMCs with extreme dynamic strength) 

 

A műszaki kerámia termékek előállításába beletartozik a kerámia porok hőkezelése is, ami 

speciális, ellenőrzött körülmények között zajlik az elvárt jellemzők (heterogenitás, kémiai 

összetétel, tisztaság, szemcseméret, fajlagos felület stb.) elérése érdekében. A szintetikus 

alapanyagokkal szemben a hagyományos, természetben megtalálható nyersanyagokból 

előállított kerámia termékek jellemzően eltérő tulajdonságokkal rendelkeznek. Gyakran 

szükséges a szintetikus úton előállított nagy tisztaságú alapanyagok felhasználása a 

késztermék tulajdonságainak eléréséért, pl.: speciális optikai-, elektronikai kerámiák, 

szupravezetők [2, 11, 12 – Pomeroy 2015, Otitoju 2020, Tihtih 2020]. Viszont az utóbbi években 

a Miskolci Egyetemen folyó kutatások során igyekeznek előtérbe helyezni a különböző 

hulladékok, illetve növényi eredetű adalékanyagok és hagyományos kerámiaipari 

nyersanyagok alapanyagként történő felhasználását a kerámiák és a műszaki kerámiák 

kifejlesztésekor [13-16 – Udvardi 2019, Hamza 2019, Kurovics 2019, Ibrahim 2020].  
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1.1 A kaolin, a mullit és a mullit kerámiák 

A doktori munkám célja, olyan műszaki kerámia vagy kerámia kompozit előállítása, mely 

hagyományos kaolin felhasználásával történik. A kaolin fő ásványi alkotóeleme a kaolinit, 

amely mellett kvarcot és csillámot tartalmaz. A kaolinban kis tömegszázalékban előfordulhat 

földpát, bauxit vagy más agyagásvány (pl.: illit, montmorillonit). A kaolinit egy alumínium-

hidroszilikát agyagásvány, melynek kristálykémiai képlete a következő Al2O3 ∙ 2 SiO2 ∙ 2 H2O 

(szilikátkémiai gyorsírással: AS2H2). A 4. ábra szemlélteti a kaolinit [SiO4]
4– tetraéder és 

[Al(O,OH)6]
6– oktaéder rétegeknek párhuzamos elrendeződésén alapuló rácsszerkezetét 

[17, 18 – Varga 2007, Mlinárik 2011]. 

 

 

4. ábra: A kaolinit szerkezete a tengely irányából nézve [17] 

(Átvéve: Varga G. (2007): The structure of kaolinite and metakaolinite) 

 

A hagyományos kaolint és az alumínium-hidroszilikátokat széles körben alkalmazzák a 

kerámia iparban, ennek köszönhetően a termikus disszociációjuk jól ismert a szakirodalomból 

és a gyakorlatból is (5. ábra) [17-22 – Varga 2007, Mlinárik 2011, Ahmed 1964, Belletto 1995, 

Gömze 2001, Bobkova 2007]. 

 

 

5. ábra: A kaolinit kristály termikus bomlása [21] 

(Átvéve: Gömze A. L., Liszátzné Helvei Á., Simonné Odler A., Szabó M. (2001) Kerámiaipari évkönyv I. 2001) 

 

A termikus bomlás következtében 1000 °C felett a kaolinból elsősorban mullit (1087 °C) 

tartalmú kerámia képződik. A mullit a természetben nem fordul elő nagy mennyiségben, 

mégis az alumínium-szilikát kerámiák egyik fő összetevője. A mullit a SiO2-Al2O3 kétalkotós 
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fázisdiagram atmoszférikus nyomáson stabil közbenső fázisa. Ezt a rendszert számos tudós 

tanulmányozta, elsősorban 1200 °C felett (6. ábra). Azonban Bobkova könyvében 

megtalálható a Berezhny által készített diagram, ami már szobahőmérséklettől ábrázolja a 

rendszerben várható fázisátalakulásokat, ezáltal részletesebben ismerteti SiO2-Al2O3 rendszert 

(7. ábra) [22 – Bobkova 2007].  

 

 

6. ábra: SiO2-Al2O3 rendszer normál nyomáson 1300 °C felett [21] 

(Átvéve: Gömze A. L., Liszátzné Helvei Á., Simonné Odler A., Szabó M. (2001) Kerámiaipari évkönyv I. 2001) 

 

 

7. ábra: A SiO2-Al2O3 fázisdiagram [22] 

(Átvéve: N. M. Bobkova (2007): Fizicheskaya Himiya Tugoplavkih Nemetallicheskih i Silicatnyh Materialov) 
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A 7. ábra alapján látható, hogy a tiszta mullit szilárd olvadék olvadás pontja (akár 1870 °C) 

magasabb, mint a korunddal képzett szilárd oldatáé (1840 °C). A diagram látványosan mutatja 

be a rendszerben előforduló különböző módosulatok hőmérséklet szerinti alakulását: 

𝛼 − 𝑘𝑣𝑎𝑟𝑐 
573 °𝐶
→    𝛽 − 𝑘𝑣𝑎𝑟𝑐 

870 °𝐶
→   𝛽 − 𝑡𝑟𝑖𝑑𝑖𝑚𝑖𝑡 

1470 °𝐶
→     𝑘𝑟𝑖𝑠𝑧𝑡𝑜𝑏𝑎𝑙𝑖𝑡 

 𝑎𝑛𝑑𝑎𝑙ú𝑧𝑖𝑡 
775 °𝐶
→    𝑠𝑧𝑖𝑙𝑙𝑖𝑚𝑎𝑛𝑖𝑡 

1087 °𝐶
→     𝑚𝑢𝑙𝑙𝑖𝑡 

A Berezhny által készített diagram esetén nem tisztázott az, hogy az andalúzit és szillimanit 

fázisok minden alumínium-szilikát nyersanyag (pl. kaolin és más agyagásványok) égetése 

során létrejönnek-e a jelölt hőmérséklet intervallumokban, vagy csak kifejezetten andalúzit 

felhasználása esetén valósul meg a fenti fázisdiagram.    

A SiO2-Al2O3 rendszerben a nyomás függvényében kianit is képződhet (kb. 2 500 MPa 

nyomáson), amelynek főként meleg izostatikus sajtolás (HIP) esetén lehet szerepe. Továbbá 

fontos megemlíteni, hogy a szintézis hőmérsékletétől függően a mullit képes számos átmeneti 

fém kationt és más idegen atomot is beépíteni az anyagszerkezetébe [22, 23 –

 Bobkova 2007, Schneider 2008].  

Mullit kifejezés alatt tulajdonképpen egy szilárd oldat-sorozatot értünk, amelyben különböző 

Al-Si arány fordulhat elő, a következő általános összegképlet alapján:    

Al4+2xSi2-2xO10-x 

ahol az x = 0,2-0,9 (kb. 55-90 mol% Al2O3). Az általánosan elfogadott atomi felépítését a 8. 

ábra mutatja.  

 

 

8. ábra: A mullit általános felépítése [24] 

(Átvéve: D. J. Duval, S. H. Risbud, and J. F. Shackelford (2008): Mullite) 

 

A mullit általában két jellegzetes morfológiával fordul elő az 1100 °C feletti hőmérsékleten 

égetett Al2O3-SiO2 alapú kerámiákban (pl. agyagedény, porcelán). Az elsődleges, alumínium-

oxidban gazdag 2:1 arányú mullit (2 Al2O3 ⋅ SiO2), ami pelyhes szerkezetű és a másodlagos, 

szilícium-dioxidban gazdag 3:2 arányú mullit (3 Al2O3 ⋅ 2 SiO2), amely tűszerű 

aggregátumokat alkot (9. ábra) [16 – Varga 2007].  
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9. ábra: Elsődleges 2:1 (Mu I), másodlagos 3:2 mullit (Mu II), kvarc (Qz) és üveg, amorf 

fázist (G) tartalmazó kerámia SEM felvétele [24] 

(Átvéve: Robert B. Heimann (2010): Classic and advanced ceramics) 

 

1.1.1 A mullit kerámiák jellemző tulajdonságai és alkalmazási területei 

Az 1. táblázatban a mullit és néhány oxid kerámia tulajdonságainak összehasonlítása látható. 

A táblázat alapján megállapítható, hogy a mullit kerámiák kisebb sűrűség mellett, a 

szilárdságukat és szívósságukat tekintve felvehetik a versenyt más műszaki oxid kerámiákkal. 

 

1. táblázat: A mullit és más oxid kerámiák termo-mechanikai tulajdonságai [23] 

Tulajdonság Spinel  - Alumínium-oxid Cirkónia Mullit 

Összetétel MgO⋅Al2O3 Al2O3 ZrO2 3Al2O3⋅2SiO2 

Olvadáspont, °C 2135 2050 2600 ≈1830 

Sűrűség, g/cm3 3,56 3,96 5,6 ≈3,2 

Lineáris hőtágulás,  

⋅10-6°C-1, 20-1400°C 
9 8 10 ≈4,5 

Hővezető képesség,  

kcal m-1h-1°C-1 
    

20°C 13 26 1,5 6 

1400°C 4 4 2 3 

Szilárdság, MPa 180 500 200 ≈200 

Törési szívósság KIC, 

MPam0,5 
- ≈4,5 2,4 ≈2,5 

(Átvéve: H. Schneider, J. Schreuer, B. Hildmann (2008): Structure and properties of mullite—A review) 

 

Más forrásokból származó adatok alapján a mullit sűrűsége 3,26 g/cm3, rugalmassági 

modulusa 144 GPa, hővezető képessége 4,18 W/(m·K), olvadáspontja 1810 °C, továbbá nem 

reagál az olvadt üveggel, fémmel és stabil marad a korrozív kemencékben is [24, 25 –

Duval 2008, Heimann 2010]. 
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A természetes kőzetek ritka előfordulása ellenére a mullit talán a hagyományos és a korszerű, 

műszaki kerámiák egyik legfontosabb fázisa. A mullitnak nagy műszaki jelentősége 

elsősorban a magas hőmérsékletnek való ellenállásának, a nagy mechanikai szilárdságának és 

kémiai stabilitásának köszönhető. A tűzállóanyag-ipar fontos alapanyaga, például 

Oroszországban a tűzálló segédeszközök jelentős részét olyan mullit olvadékból gyártják, 

amelynek SiO2-tartalma 25-27 %. A mullitot ívkemencében olvasztják meg és az öntött 

termékek visszahűtésére kellő időt szánnak a hűlési feszültségek relaxációja miatt. A hűtés 

ezért egy nagyon lassú folyamat (10-15 nap) [22 – Bobkova 2007]. 

Alapvetően háromféle polikristályos mullit kerámiát szokás megkülönböztetni: monolit mullit 

kerámia, mullit bevonatok és mullit mátrixú kompozitok [23, 25, 26, 27 – Schneider 2008, 

Heimann 2010, Moreno 2015, Kurovics 2017]. 

A mullit és a mullit tartalmú kerámiák előállítása többféle eljárással történhet. A 

hagyományos kerámia termékek esetén a mullit fázis általában a kaolin termikus bomlása 

során képződik (5. ábra). A műszaki kerámiák esetén a mullit fázis a terméken belül többnyire 

célzottan jön létre a szabad kvarc (SiO2) és az alumínium-oxid (Al2O3) reakciója során. A 

mullit fázis tisztasága és morfológiája az alkalmazott alapanyagoktól és az előállítás módjától 

függ [23, 24, 28 – Schneider 2008, Duval 2008, Obada 2017]. A mullit kerámiák előállíthatók 

kaolin és alumínium-oxid keverékéből is, ekkor jellemzően 1100-1200 °C körüli 

hőmérsékleten a kaolinból elsődleges mullit jön létre, amelynek képződésére az alumínium-

oxid szemcsék közömbösek. Viszont az égetési hőmérséklet emelésével az alumínium-oxid 

reakcióba lép az üveg fázisban levő szilícium-dioxiddal másodrendű mullit fázist képezve. 

Ilyen módon az alumínium-oxid hozzáadásával csökken a mullit szemcsemérete, valamint nő 

a kerámia szilárdsága és szívóssága [29 – Chen 2000]. 

Nagy sűrűségű tiszta mullit kerámiát hagyományos szinterelési, hőkezelési technológiákkal 

nem lehet előállítani. A hagyományos módon előállított mullit kerámia termékek legalább 

10 m% üveg fázist tartalmaznak, 10 % átlagos porozitás mellett. Az üvegfázis arányának 

növelésével a porozitás mértéke jelentősen lecsökken. Az ilyen típusú mullit kerámia fontos 

alapanyaga a termoelemek védőcsöveinek, mivel jellemzően nagy szilárdsággal, jó 

hősokkállósággal és jobb kúszással szembeni ellenállással rendelkeznek, mint az alumínium-

oxid kerámiák [23-30 – Schneider 2008, Duval 2008, Heimann 2010, Moreno 2015, Kurovics 2017, 

Obada 2017, Chen 2000, Vakalova 2014]. 

A mullit kerámiák tulajdonságai a felhasználás szempontjából előnyösen befolyásolhatók 

fém-oxidok hozzáadásával; a mullit aktiválási mechanizmusának szintézise révén. Vakalova 

és társai olyan 1400 °C-on kiégetett mullit kerámiák tulajdonságainak változását vizsgálták, 

amelyhez a kaolint előzetesen szinterelték különböző hőmérsékleteken (10. ábra). A 

szinterelés hőmérsékletétől függően az elkészült mullit kerámia vízfelvevő képességét és 

nyomószilárdságát tanulmányozták. Az eredményeik szerint az 1150 °C-on kalcinált 

kaolinból származó minták esetében a mechanikai szilárdság 72 MPa-ról 97 MPa-ra 

emelkedett 5 m% Fe2O3 hozzáadásának hatására. Ennek az az oka, hogy a hőkezelés során a 

kaolinból létrejövő mullit rácsában a vas- kationok (Fe3+) intersticiálisan helyezkedtek el, 

miközben szilárd oldatot képeztek [30 – Vakalova 2014].  



15 

 

 

10. ábra: Mineralizáló oxidok hatása a kaolinra [30] 

(Átvéve: T.V. Vakalova et al. (2014) Activation of synthesis and sintering of mullite aluminosilicate ceramics 

based on natural raw materials) 

 

1.2 Szilikátok karbotermikus redukciója (CR) 

A karbotermális reakciók vagy karbotermikus redukció alatt többek között azt a folyamatot 

értjük, amikor magas hőmérsékleten inert atmoszférában karbon reagenseket (pl.: korom, 

szén) alkalmaznak a fém-oxidok redukálására vagy ásványok dúsítására [31 – Panda 2000]. Ide 

sorolható a kvarc, illetve szilícium-dioxid tartalmú anyagok (pl. kaolin) hőkezelése, ha 

oxigénhiányos környezetben, redukáló atmoszférában történik. Ilyen módon az alapanyagok, 

az összetétel és a választott hőmérséklet szerint többféle termék is előállítható. Pl.: Beiyue Ma 

és társai szénhamuból (coal ash) Al2O3-SiC kompozit porokat állítottak elő [32 – Ma 2017], 

Shuhai Jia pedig a SiC szintetizálásának lehetőségét vizsgálta szénmeddő (coal gangue) 

felhasználásával. Az alacsony karbontartalmú ipari hulladék összetételét tekintve kaolin 

agyag és karbon keverékének tekinthető, amihez további karbon hozzákeverésével 1300-

1400 °C-on CR során sikeresen állított elő SiC port [33 – Jia 2005]. 11. ábra szemlélteti a 

jellemző mikroszerkezetét néhány CR eljárással előállított pornak. 

 

 
a) b) 

11. ábra: SiC whisker, mullit és Al2O3 lemezek (a), valamint SiC rostos klaszterek (b) [34] 

(Átvéve: Elias Fagury-Neto, Ruth H.G.A. Kiminami (2001): Al2O3/mullite/SiC powders synthesized by 

microwave-assisted carbothermal reduction of kaolin) 
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Más kutatók 1400-1900 °C hőmérsékletek között vizsgálták a CR folyamat során a kaolin 

viselkedését és megállapították, hogy a karbontartalom növelése elősegíti a CR eljárás során a 

mullit fázis lebomlását, amely során Al2O3 és SiO2 képződik. Az így képződő SiO2 pedig a 

karbonnal reakcióba lépve szilícium-karbidot képez. A kutatási eredményeik alapján SiC 

whisker erősítésű mullit [34-36 – Neto 2001, Dubois 1998, Yu 2014], vagy alumínium-

szilícium-karbid (Al4SiC4) kerámia kompozitokat sikerült előállítaniuk [37-39 – Zhao 2010, 

Yuan 2012, Yuan 2013]. Továbbá megfigyelték, hogy a kaolinban található vas- és 

titánszennyeződések elősegítik (katalizálják) a karbon beépülését, vagyis a redukció 

folyamatát [35 – Dubois 1998]. 

1.3 Alumínium-szilikátok karbotermikus redukciója és nitridálása (CRN) 

A különböző alumínium-szilikátok karbotermikus redukciója és nitridálása (CRN) egy széles 

körben kutatott és vizsgált terület, amely során szénpor alkalmazásával szilícium-nitrid, 

illetve SiAlON szintézise valósítható meg [40-47 – Jack 1979, Lee 1979, Bowden 1988, 

Cho 1991, Mackenzie 1994, Xu 2004, Demir 2007, Arik 2019]. A következőkben bemutatásra 

kerül, hogy a Si-Al-O-N rendszerben található számos fázis (’-SiAlON, ’-SiAlON, X-fázis 

és más SiAlON politípusok) előállítható az agyagok (kaolinit, illit, halloysit, montmorillonit 

és bentonit) egyidejű karbotermikus redukciójával és nitridálásával.  

Elsőként Lee és Cutler [41 – Lee 1979] írta le, hogy kaolin és szén felhasználásával 1450 °C-

on sikeresen megvalósítható a -SiAlON szintézise. Ugyanakkor ez a folyamat több komplex 

lépéssel jellemezhető. Egyszerűsítve a kaolinit agyagásvány CRN folyamata ideális esetben a 

következő reakció egyenlettel írható le (1): 

A reakció értelmében 1450 °C-on áramló nitrogén gáz alkalmazásával, karbon jelenlétében az 

alumínium-szilikátok képesek részben vagy teljes mértékben SiAlON-ná alakulni.  

Részletesen kifejtve a következő reakciók játszódhatnak le a különböző paraméterek, mint 

hőmérséklet, karbon és nitrogén mennyiség függvényében (2-22) [41-51 – Lee 1979, 

Bowden 1988, Cho 1991, Mackenzie 1994, Xu 2004, Demir 2007, Arik 2019, Mazzoni 1993, 

Huang 2008, O’Leary 2012, Çalışkan 2013]: 

450 °C 𝐴𝑙2𝑂3 ∙ 2𝑆𝑖𝑂2 ∙ 2𝐻2𝑂 (𝑠) →  𝐴𝑙2𝑂3 ∙ 2𝑆𝑖𝑂2(𝑠) +  2 𝐻2𝑂(𝑔) (2) 

 Kaolinit                  metakaolinit  

1087 °C oxidáló 3 (𝐴𝑙2𝑂3 ∙ 2𝑆𝑖𝑂2) (𝑠) →  3𝐴𝑙2𝑂3 ∙ 2𝑆𝑖𝑂2(𝑠) + 4 𝑆𝑖𝑂2(𝑠) (3) 

 mullit                tridimit  

1087 °C redukáló 3 (𝐴𝑙2𝑂3 ∙ 2𝑆𝑖𝑂2)(𝑠) →  3𝐴𝑙2𝑂3 ∙ 2𝑆𝑖𝑂2(𝑠) + 4 𝑆𝑖𝑂2(𝑠) (4) 

 amorf  

1300-1400 °C 4 𝑆𝑖𝑂2 (𝑠) +  12 𝐶 (𝑠) → 4 𝑆𝑖𝐶 (𝑠) +  8 𝐶𝑂(𝑔) (5) 

 Szilícium-karbid  

 𝑆𝑖𝑂2 (𝑠) +  2 𝐶 (𝑠) → 𝑆𝑖𝐶(𝑠) + 𝐶𝑂2(𝑔) (6) 

2(𝐴𝑙2𝑂3 ∙ 2𝑆𝑖𝑂2) (𝑠) + 9𝐶 (𝑠) + 𝑁2 (𝑔) → 4𝑆𝑖4𝐴𝑙2𝑂2𝑁6 (𝑠) + 5𝐴𝑙2𝑂3(𝑠) + 9𝐶𝑂(𝑔)     (7) 

 -SiAlON (z=2)  

3 (𝐴𝑙2𝑂3 ∙ 2 𝑆𝑖𝑂2 ∙ 2 𝐻2𝑂) + 15 𝐶 + 5 𝑁2(𝑔) →  2𝑆𝑖3𝐴𝑙3𝑂3𝑁5 + 15 𝐶𝑂(𝑔) + 6 𝐻2𝑂 (𝑔) (1) 

Kaolinit -SiAlON  
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1400 °C, 2 h 𝑆𝑖𝑂2 (𝑠) +  𝐶 (𝑠) → 𝑆𝑖𝑂 (𝑔) +  𝐶𝑂 (𝑔) (8) 
   

 𝑆𝑖𝑂2  (𝑠)  +  𝐶𝑂 (𝑔)  →  𝑆𝑖𝑂 (𝑔)  +  𝐶𝑂2 (𝑔) (9) 
   

 3𝐴𝑙2𝑂3 ∙ 2𝑆𝑖𝑂2 (𝑠) + 2 𝐶 (𝑠) → 3𝐴𝑙2𝑂3 + 2 𝑆𝑖𝑂 (𝑔) + 2 𝐶𝑂 (𝑔) (10) 
   

 𝐶𝑂2  (𝑔)  +  𝐶 (𝑠)  →  2𝐶𝑂 (𝑔) (11) 
   

 2 𝑆𝑖𝑂 (𝑔) + 𝐶 (𝑠) + 𝑁2 (𝑔) →  𝑆𝑖2𝑁2𝑂 (𝑠)  + 𝐶𝑂(𝑔) (12) 

 Szilícium-oxinitrid  

 2 𝑆𝑖𝑂2(𝑠) + 3 𝐶 (𝑠) + 2 𝑁2 (𝑔)  →  𝑆𝑖2𝑁2𝑂(𝑠) + 3𝐶𝑂(𝑔) (13) 
   

 3 𝑆𝑖𝑂 (𝑔) +  3 𝐶𝑂 (𝑔) +  2 𝑁2 (𝑔) →  𝛼 − 𝑆𝑖3𝑁4 (𝑠) +  3 𝐶𝑂2 (𝑔) (14) 

 szilícium-nitrid  

𝑆𝑖4𝐴𝑙2𝑂2𝑁6 (𝑠) + 3 𝐴𝑙2𝑂3 (𝑠) +  3 𝐶 (𝑔) + 𝑁2 (𝑔) → 4 𝑆𝑖3𝐴𝑙3𝑂3𝑁5 (𝑠) + 3 𝐶𝑂 (𝑔)    (15) 

-SiAlON (z=2) -SiAlON (z=3)  

2𝐴𝑙2𝑂3 ∙ 2𝑆𝑖𝑂2 (𝑠) +  𝑆𝑖𝑂2 (𝑠) + 𝑆𝑖𝑂 (𝑔) + 𝐶 + 𝑁2 (𝑔)  → 𝑆𝑖5𝐴𝑙𝑂𝑁7 (𝑠) + 𝐶𝑂 (𝑔)   (16) 

 -SiAlON (z=1)  

1400 °C, 8 h 𝑆𝑖2𝑁2𝑂(𝑠) + 3 𝐶(𝑠) + 2 𝑁2 (𝑔)  →  𝑆𝑖3𝑁4 (𝑠) +  3 𝐶𝑂(𝑔) (17) 

 szilícium-nitrid  

 3𝐴𝑙2𝑂3 ∙ 2𝑆𝑖𝑂2 (𝑠) +  𝑆𝑖𝐶(𝑠) + 𝑁2 (𝑔)  →   𝑆𝑖3𝐴𝑙6𝑂12𝑁2(𝑠) +  𝐶𝑂 (𝑔) (18) 

 x-SiAlON  

 𝑆𝑖3𝐴𝑙6𝑂12𝑁2 (𝑠) +  3 𝑆𝑖𝐶 (𝑠) + 3 𝐶 (𝑠) +  4 𝑁2 (𝑔) →   2𝑆𝑖3𝐴𝑙3𝑂3𝑁5 (𝑠) +  6 𝐶𝑂 (𝑔) (19) 

 -SiAlON (z=3)  

1450 °C 𝑆𝑖5𝐴𝑙𝑂𝑁7 (𝑠) + 𝐴𝑙2𝑂3(𝑠) +  𝐶 (𝑠) + 𝑁2 (𝑔) → 𝑆𝑖3𝐴𝑙3𝑂3𝑁5(𝑠) + 𝐶𝑂 (𝑔) (20) 

 -SiAlON (z=3)  

 2 𝑆𝑖3𝐴𝑙6𝑂12𝑁2(𝑠) + 9 𝑆𝑖2𝑁2𝑂(𝑠) + 21 𝐶(𝑠) + 14 𝑁2(𝑔) →  6 𝑆𝑖4𝐴𝑙2𝑂2𝑁6(𝑠) + 21 𝐶𝑂(𝑔) (21) 

 -SiAlON (z=2)  

1500-1550 °C 𝐴𝑙2𝑂3(𝑠) + 3 𝐶(𝑠) + 𝑁2(𝑔) → 2 𝐴𝑙𝑁(𝑠) + 3 𝐶𝑂(𝑔) (22) 

 alumínium-nitrid  

2 𝑆𝑖3𝐴𝑙3𝑂3𝑁5 (𝑠) + 𝐶(𝑠) → 𝑆𝑖4𝐴𝑙2𝑂2𝑁6(𝑠) + 𝑆𝑖𝐴𝑙4𝑂2𝑁4  (𝑠) + 𝑆𝑖𝑂 (𝑔) +  𝐶𝑂 (𝑔) (23) 

-SiAlON (z=3) -SiAlON (z=2) + 15𝑅 (SiAlON)  

 

A kaolin CRN típusú hőkezelése a hagyományos égetésekhez hasonlóan a széles körben 

ismert hőbomlási folyamattal kezdődik, amely során metakaolin keletkezik (450-500 °C) (2). 

A hőmérséklet emelésével 1000 °C felett (1087 °C) a metakaolin bomlásakor mullit és 

szilícium-dioxid képződik, ami lehet amorf vagy kristályos szerkezetű (tridimit) is (3, 4) [47 – 

Arik 2019]. Hagyományos égetés során kristályos, amíg oxigénhiányos, redukáló szinterelés 

esetén amorf SiO2 képződik, mely 1360 °C hőmérsékletig kristályos SiO2-dá alakul át. 

Amennyiben 1350 °C felett nitrogén gáz alkalmazása nélkül történik a hőkezelés 

karbotermikus reakció során SiC képződik (5, 6). Magasabb hőmérsékletű (>1400 °C) 

nitrogén áramban való hőkezeléskor a szilícium-karbid egy közbenső termék, ami 

redukálószerként is funkcionál a fennmaradó karbontartalommal együtt. A karbon és a 

keletkező SiC várhatóan az általános reakciósebességet javítja, kifejezetten vas jelenlétében, 

mivel a vas-tartalom (pl. Fe2O3) katalitikus hatást gyakorol a szilícium-karbid képződésére 

[44, 45, 48, 52 – Mackenzie 1994, Xu 2004, Mazzoni 1993, Tatli 2007]. 
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1400 °C feletti hőmérsékleten az amorf SiO2 elbomlik szilícium-monoxid-gőzt képezve (8, 9, 

10), ennek következtében parciális nyomás alakulhat ki. Ez különösen igaz karbon 

jelenlétében, mivel az biztosítja a lebomlás hajtóerejét [31, 53 – Panda 2000, Wakihara 2007]. A 

kapott anyag fázisösszetételét tekintve meghatározó tényező a SiO elpárolgása, mivel 

potenciálisan csökkentheti az alapanyag Si/Al arányát. A SiO visszaépítése a termékbe 

jellemzően kétféle módon történhet: szilícium-nitrid (Si3N4) (14), valamint szilícium-oxinitrid 

(Si2N2O vagy Si2ON2) (12, 13) képződése révén. A termékek SEM vizsgálata során ezek a 

fázisok hosszúkás szemcsék (Si3N4) és gyapjas rostok formájában (Si2N2O) figyelhetők meg 

[31, 44, 47 – Panda 2000, Mackenzie 1994, Arik 2019]. A SiO-gőz a karbonnal is reakcióba 

léphet szilícium-karbidot képezve. 

A CRN típusú hőkezelés a nitridálás és a képződő CO eltávolítása érdekében jellemzően 

áramló nitrogén atmoszféra alkalmazásával történik. A keletkező SiO-gőz egy része is 

eltávozik, ugyanakkor a SiO-gőz keletkezése fontos szerepet játszik a nagytisztaságú 

szilícium (Si) fém előállításánál [54, 55 – Shei 1998, Aarnaes 2019]. A SiO veszteség mértéke a 

nitrogén gáz áramlási sebességével függ össze. A folyamat során kívánt termék (pl. -

SiAlON) képződése érdekében (reakció hőmérséklet, idő) fontos a nitrogén áramlási 

sebességének optimalizálása és pontos ellenőrzése. A Si2N2O képződési reakció egyenlet (13) 

esetén csak SiO2-ból indulunk ki, de a termék mindig tartalmaz kis mennyiségben 

alumíniumot is, ami SiAlON-t eredményez. Zhibin Ma és társainak munkája alapján 

szénmeddő 1400 °C-on történő CRN típusú hőkezelésével a 12. ábra látható morfológiájú 

(mikroszerkezetű) és elemi összetételű -SiAlON-t tartalmazó por állítható elő [56 – 

Ma 2019].  

 

 

12. ábra: A szénmeddő CRN szintézisével kapott por jellemző szerkezete (SEM, EDAX) [56] 

(Átvéve: Zhibin Ma et al (2019) Effects of reducing environment and fusible components on carbothermal 

reduction–nitridation reaction of coal gangue at high temperature under N2 atmosphere) 

 

Amennyiben egyfázisú -SiAlON elérése a cél (7, 15, 16, 19, 20, 21) a szükséges karbon 

mennyiségét szigorúan kell ellenőrizni [44, 51 – Mackenzie 1994, Çalışkan 2013]. A 

szubsztöchiometrikus karbon mennyiségek általában alulreakciót eredményeznek, O-szialon, 
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X-fázis (18) és SiC képződését elősegítve, korund (α-Al2O3) és AlON melléktermékekkel. A 

túl sok karbon (szén) alkalmazása túlreakciót okozhat, főként AlN és 15R-SiAlON 

képződésével (22, 23) [44, 49, 51 – Mackenzie 1994, Huang 2008, Çalışkan 2013]. Ennek 

lehetséges oka a nagy karbon mennyiség mellett a SiO veszteség, mely elősegíti a nagyobb z-

értékű -SiAlON-ok elbomlását alacsonyabb z-értékű -SiAlON-t, 15R-SiAlON-t vagy AlN-

et képezve [44 – Mackenzie 1994].  

Az alkalmazott karbonforrás mennyisége mellett annak típusa és mérete is befolyásolja a 

reakciókat, ezáltal a SiAlON-ok CRN keresztüli szintézisét. A reakció sebessége függ a 

karbon típusától, pl. a korom és az aktív faszén reakcióképesebb, mint a grafit. Az anyagok 

fajlagos felületét általában a méretük határozza meg, a kisebb szemcseméretű karbonforrás 

alkalmazása jelentősen növelheti a reakció sebességét, ezáltal csökkenthető a hőkezelés 

időszükséglete [47, 57, 58 – Arik 2019, Narciso 1994, O’Leary 2015]. Fontos megjegyezni, hogy 

a felhasznált szén (karbon) típusának és méretének megváltoztatása általában csak a reakció 

sebességét befolyásolja, a reakció mechanizmusát nem. Ugyanakkor geopolimerek CRN 

folyamatának vizsgálata során különbséget fedeztek fel a grafit és a korom alkalmazásának 

összehasonlításakor. A kálium-grafit kompozitok esetén a szokásos mechanizmusok 

játszódtak le, míg a kálium-korom kompozitok kettős mechanizmussal reagáltak egy amorf 

fázis CRN-jével és a szilícium-oxinitrid típusú fázisokkal [51, 59 – Çalışkan 2013, 

Mazzoni 1998]. 

A nyersanyagban (különösen agyagokban) levő szennyeződéseknek szintén jelentős hatásuk 

van a reakció mechanizmusára, mivel elősegíthetik a közbenső komponensek képződését. A 

vas-oxid (Fe2O3) szennyeződés katalizálja a SiAlON képződést [57, 60 – Narciso 1994, 

Liu 2003]. A nátrium- és káliumtartalmú keverékek (pl. bentonitos agyagok) CRN típusú 

hőkezelése során üveges fázisok karbotermikus redukciója és nitridálása is végbemegy, így a 

nitrogén beépül az amorf fázisba. Az így képződő üvegszerű fázis nem kristályos, amorf fázis, 

amely részben hőmérséklet-stabil [50, 61 – O’Leary 2012, Mazzoni 1996].   

Számos szakirodalom olvasható, melynek középpontjában a kvarc, kaolin és más agyagok (pl. 

halloysit agyag), geopolimerek, valamint bauxit CRN típusú szinterelése, hőkezelése áll [31, 

42-53, 56-76 – Panda 2000, Bowden 1988, Cho 1991, Mackenzie 1994, Xu 2004, Demir 2007, 

Arik 2019, Mazzoni 1993, Huang 2008, O’Leary 2012, Çalışkan 2013, Tatli 2007, Wakihara 2007, 

Ma 2019, Narciso 1994, O’Leary 2015, Liu 2003, Mazzoni 1996, Sugahara 1989, Antsiferov 2000, 

Z.Tatli 2007, Wang 2007, Zang 2007, Kim 2009, Hampshire 2009, Ma 2012, Ye 2012, Nuray 2013, 

Tang 2016, Sun 2018, Baba 2018, Zang 2019, Y.Zang 2019, Dou 2019]. A legtöbb tanulmány 

esetén az alapanyaghoz sztöchiometrikus mennyiségű korom (carbon black) vagy aktív szén 

(active carbon) hozzáadásával, golyósmalomban történő együtt őrlésével, majd a porminta 

csőkemencében meghatározott paraméterekkel történő hőkezelésével (CRN) kívánják a 16-

17. oldalon ismertetett reakciók szerinti kerámia port (fázisokat) előállítani. A leírt 

folyamatok a szilícium-nitrid, SiAlON porok előállításának módját mutatják be, amelyekből 

később különböző alakadási módszerekkel (pl.: fröccsöntés, meleg izostatikus sajtolás) 

történik a termékek gyártása.  
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1.4 A szilícium-nitrid kerámiák jellemzői 

A kutatómunka részeként a kaolin speciális CRN hőkezelését kívánom megvalósítani, amely 

során a nitrogén beépülhet a kerámia anyagszerkezetébe. Az 1.3 fejezet bemutatta az 

alumínium-szilikátok CRN folyamatait, amelyek a nitrid kerámia porok előállítását célozzák 

meg. Jelen fejezetben a szilícium-nitrid és SiAlON műszaki kerámiák jellemzőit foglaltam 

össze. A mechanikai tulajdonságaiknak köszönhetően a szilícium-nitrid kerámiák igen 

ígéretes anyagok a különböző szerkezeti alkalmazásokban. Korrózióval szemben ellenállók, 

magas hőmérsékleten is kedvező tulajdonságokat mutatnak (pl.: hősokkállóság, törési 

szívósság, mechanikai szilárdság stb.), továbbá nagy keménységgel rendelkezek és a 

szilárdság/szívósság kombinációjuk a kerámiák között is kimagasló értéket mutat [68, 78-80 –

 Hampshire 2009, Riley 2004, Kašiarová 2004, Hampshire 2007]. A szilícium-nitrid műszaki 

kerámiák jellemző mechanikai, tribológiai tulajdonságait a 2000-es évektől a Miskolci 

Egyetemen is tanulmányozzák [81-83 – Maros 2005, Koncsik 2012, Koncsik 2016]. 

1.4.1 A szilícium-nitrid és a SiAlON  

A szilícium-nitrid kémiailag Si3N4 képlettel írható le. Három kristályos módosulata van: α-, β- 

és γ-Si3N4. Az α és β variánsok tetraéderekből felépülő, eltérő rácsparaméterű hexagonális 

kristályszerkezettel rendelkeznek (13. ábra). A Si és N atomok kapcsolódása erős kovalens 

kötésekkel valósul meg [3, 78 – Szépvölgyi 2010, Riley 2004].   

 

 

13. ábra: A szilícium-nitrid kristályos módosulatai [84] 

(Átvéve: Ralf Riedel (2000): Handbook of Ceramic Hard Materials) 

 

A szilícium-nitrid esetében az  →  fázisátalakulás egy rács átrendeződéssel járó viszonylag 

gyakori folyamat. A kevésbé stabil -Si3N4 feloldódik a folyadékfázisban (olvadék), 

miközben a kevésbé oldódó, stabilabb, tűalakú β-Si3N4 kristályok kezdenek kicsapódni és 

növekedni, emiatt egy erősebb mikroszerkezet alakul ki, ami jobban ellenáll a repedés 

terjedésének, mint az eredeti -Si3N4 [86-88 – Dressier 1997, See 2014, Wenbo 2017]. Ma már 

tudjuk, hogy az α → β fázisátalakulás visszafordíthatatlan, de a pontos transzformációs 

hőmérsékletet nem határozták meg [68 – Hampshire 2009]. A legmagasabb mechanikai 

szilárdsággal a köbös -Si3N4 rendelkezik, amelyet először T. Sekine csapata állított elő 

Japánban [89 – Kiefer 2005]. Ezt követően sikeresen állítottak elő köbös szilícium-nitridet 

Utkinék Oroszországban [90 – Yakushev 2009]. Magyarországon elsőként köbös Si3N4 
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szemcséket alumínium-oxid mátrixban az IGREX Kft.-nek sikerült előállítania [91 –

 Gömze 2009]. A módosulatok megfelelő arányú keveredésével a -Si3N4 jelenlétének 

köszönhetően a szilícium-nitrid, adalékanyagok alkalmazása nélkül is, önerősítő kerámiának 

vagy szálerősítéses kompozitnak tekinthető, mivel a  módosulat morfológiája gátolhatja a 

repedésterjedést [78, 85 – Riley 2004, Dobkin 2003]. 

Az -Si3N4 és a β-Si3N4-re is jellemző a helyettesítés, amely során mind a Si és mind a N 

atomok egy része helyettesíthető Al-mal, illetve O-el, így keletkeznek a SiAlON-ok [85 –

 Dobkin 2003]. Ennek az anyagcsaládnak a felfedezése a szilícium-nitrid szinterelésének 

kutatásához kapcsolódik. A szilícium-alumínium-oxinitrid kerámiák ígéretes anyagok, mivel 

számos mérnöki alkalmazásban felhasználhatók. A -SiAlON kerámia anyagok nagy 

szilárdságot, jó hősokkállóságot és korrózióállóságot mutatnak. Kiváló a szinterelhetőségük 

és az oxidációval szemben ellenállóbbak, mint a szilícium-nitrid kerámiák [52 – Tatli 2007].  

A SiAlON módosulatok általános képlete a következő:  

• -SiAlON  (Si6-zAlzOzN8-z, 0 < z < 4,2);  

• O’-SiAlON  (Si2-xAlxO1+xN2-x, 0 < x ≤ 0,3); 

• -SiAlON  (MxSi12-(m+n)Alm+nOnN16-n, 0 < x ≤ 2).  

A felírt három módosulat közül a -SiAlON számos kiemelkedő tulajdonsággal rendelkezik 

[79 – Kašiarová 2004]. A szilikátokhoz hasonlóan tetraéderes szerkezettel rendelkeznek, és a 

tulajdonságrendszerük hasonlít a SiC illetve a Si3N4 kerámiákéhoz. Az összetételek és 

szerkezetek igen változatos módon fordulnak elő, mivel a Si és az Al számos más fémmel  

(Li, Be, Mg stb.) helyettesíthető. A SiAlON kerámiákat, kerámia porokat általában Si3N4, 

Al2O3 és AlN keverékek 1500 °C feletti hőmérsékleten történő szinterelésével készítik. 

Viszont SiAlON kerámia porok előállíthatók a természetes agyagásványok, mint a kaolinit, 

karbotermikus redukciója és nitridálása révén karbon és N2 gáz felhasználásával is (1.3 

fejezet). A megfelelő porok és adalékok (MgO, Y2O3) felhasználásával a SiAlON kerámia 

termékek előállítása magas hőmérsékleten folyadékfázisú szintereléssel valósul meg. Ilyen 

módon pórusmentes termék készíthető hagyományos préselési eljárással. A termék 

tulajdonságait nagymértékben befolyásolja az intergranuláris fázis, amely a szemcsék 

határfelületén alakul ki [52, 65, 92-95 – Tatli 2007, Beiyue 2012, Jack 1978, Hoffmann 1994, 

Rosenflanz 1999, Melendez 2004]. 

1.4.2 A Si3N4-SiO2-Al2O3-AlN négyalkotós rendszer 

A 14. ábra a SiAlON kerámiákra jellemző fázisdiagramot szemlélteti 1400 °C és 1700 °C-on. 

Jól látható, hogy a hőmérséklet növelése jelentősen befolyásolja a folyadékfázis (üvegfázis) 

mennyiségét. A Si3N4–SiO2–Al2O3–AlN négyalkotós fázisdiagramot gyakran 

viselkedésdiagramnak (behaviour diagram) is nevezik, mivel ebben a rendszerben nehéz 

meghatározni a pontos termodinamikai egyensúlyokat a gázok jelentős hatása, illetve a 

nitridek lassú reakció kinetikája miatt [40, 47, 96 – Jack 1979, Arik 2019, Bowden 1997].  
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a) b) 

14. ábra: Si-Al-O-N rendszer fázisdiagramja a) 1400 °C-on [43] és b) 1700 °C-on [95] 

(Átvéve: H. Arik, C. Bagci (2019): Effects of nitridation time and precursor particle size on yield of -SiAlON 

synthesized from calcined kaolinite [43] és M.E. Bowden, G.V. White, G.C. Barris and I.W.M. Brown. (1997): 

Tie-lines to ’-sialon in the Si-Al-O-N phase diagram [95]) 

 

1.4.3 A szilícium-nitrid előállítása 

A szilícium-nitrid mesterséges eredetű ásványi anyag. A Si3N4 porok és a Si3N4-del 

megerősített kerámia mátrixú nanokompozitok előállítására számos módszert dolgoztak ki 

[80, 97 – Hampshire 2007, Carter 2013].  

1. Szilícium közvetlen nitridálása: 

 3 𝑆𝑖 + 2 𝑁2  →  𝑆𝑖3𝑁4 (24) 

2. Szilícium-dioxid (pl. kvarcliszt) karbotermikus reakciója nitrogéngázban: 

 3 𝑆𝑖𝑂2 + 6 𝐶 + 2 𝑁2  →  𝑆𝑖3𝑁4 + 6 𝐶𝑂 (25) 

3. A SiCl4 vagy szilán (SiH4) kémiai gőzfázisú reakciója ammóniával (NH3): 

 3 𝑆𝑖𝐶𝑙4 + 4 𝑁𝐻3  →  𝑆𝑖3𝑁4 + 12 𝐻𝐶𝑙 (26) 

4. Szilícium-diimid ülepítése: 

 𝑆𝑖𝐶𝑙4 + 6 𝑁𝐻3  →  𝑆𝑖(𝑁𝐻)2 + 4 𝑁𝐻4𝐶𝑙 (27) 

 3 𝑆𝑖(𝑁𝐻)2  →  𝑆𝑖3𝑁4 + 2 𝑁𝐻3 (28) 

A különböző eljárások során eltérő morfológiájú, kristály-felépítésű, fajlagos felületű,  

oxigén-, karbon- és szennyezőanyag-tartalommal rendelkező, de szinterezésre alkalmas 

porokat kapunk. Az előállított Si3N4 poroknak szigorú követelményeknek kell megfelelniük, 

ezért a porok költségei a szemcseméret és a tisztaság függvényében változnak [3 – 

Szépvölgyi 2010].  

Miután rendelkezésre áll a megfelelő por alapanyag a felhasználási cél (termék) alapján több 

különböző gyártási technológia alkalmazható a szilícium-nitrid kerámiák gyártására. A nagy 
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szilárdságú termékek többnyire meleg izostatikus préseléssel (HIPSN) készülnek, különböző 

ritkaföldfém-oxid adalékok hozzáadásával. A fém-oxidok tulajdonképpen szinterelési 

adalékanyagok, amelyek a kialakuló szilícium-nitrid kerámia tömörödését, fázisátalakulását 

és szemcseszerkezetét befolyásolják. A meleg préselés egy egyszerű folyamat, amely során 

emelt hőmérsékleten egy grafit vagy bór-nitrid anyagú formában préselik a szilícium-nitrid 

port és a tömörítési segédanyagot. Az alakadás általában vákuumban vagy nitrogén 

atmoszférában történik. Ezzel a módszerrel közel 100 %-os sűrűségű (pórusmentes) termék 

készíthető [78, 98 – Riley 2004, Pasto 2014]. 

Az alacsonyabb igények kielégítésére szolgálnak a szinterelt, a reakciókötéssel, illetve a 

szinterelt reakciókötéssel gyártott szilícium-nitridek, amelyekhez szintén alkalmaznak 

szinterezési adalékanyagokat (pl: Yb2O3, MgO, Li2O) [98 – Pasto 2014]. Wenbo és társai 

megállapították, hogy CeO2 és Yb2O3 együttes használatával a minták jobb mechanikai 

tulajdonságokkal rendelkeznek alacsonyabb szinterelési hőmérséklet (1700 °C) esetén is, mint 

a csak lantán-oxidot tartalmazó Si3N4 kerámia termékek [88 – Wenbo 2017]. A szilárdság 

szempontjából a leghatékonyabb anyagok a szilícium-nitrid tartalmú kompozitok, de ezek 

feldolgozása, különösen a formázása kihívásokat jelent [98 – Pasto 2014]. A 2. táblázatban 

látható, hogy az alkalmazott gyártási technológiától függően jelentősen változnak a szilícium-

nitrid kerámiák tulajdonságai.  

 

2. táblázat: A különböző technológiával készült Si3N4 kerámiák tulajdonságai [78] 

Tulajdonságok 
Reakciókötéssel 

készült Si3N4 

Meleg sajtolással, 

Y2O3 adalékkal 

készült Si3N4 

Folyadékfázisú 

szintereléssel készült 

Si3N4 

Sűrűség g/cm3 2,8 3,4 3,2 

Hajlítószilárdság 

(4 pontos) 
MPa 288 820 665 

Young-modulus GPa 210 310 275 

(Átvéve: Frank L. Riley (2004): Silicon nitride and related materials) 

 

1.4.4 A szilícium-nitrid kerámiák néhány alkalmazása 

Napjainkban egyre elterjedtebb és változatosabb területeken alkalmazzák a szilícium-nitrid 

alapú kerámiákat. Kezdetben hőálló anyagként hasznosították (1955-től). Manapság a hő és 

mechanikai igénybevétellel szembeni együttes ellenálló-képességének köszönhetően a nagy 

hőmérsékleten üzemelő alkatrészek, szerkezetek alapanyagaként használják. A szilícium-

nitrid kerámiák tömörségének növelésével javult a termékek mechanikai teljesítőképessége, 

de a magas előállítási költségek miatt főként kisméretű alkatrészeket gyártanak, pl.: 

kisteljesítményű gázturbinákat, adiabatikus Diesel-motorokat [68, 78 – Hampshire 2009, 

Riley 2004]. Az ilyen kerámia alkatrészek alkalmazása előnyös a fémekkel szemben, mivel 

nagyobb termodinamikai hatásfokkal, kisebb súllyal rendelkeznek, így a járművek 

üzemanyag-fogyasztására kedvező hatással vannak. Továbbá extrém terhelésnek és dinamikus 

behatásoknak ellenállnak.   
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Fontos alapanyaga a Si3N4 a csapágyaknak, fémmegmunkáló szerszámoknak, 

vágószerszámoknak, továbbá különböző bioalkalmazásokban is előfordul, pl.: implantátum-, 

fogépítő anyagként, fogfúrók alapanyaként stb. [78, 99 – Riley 2004, Badran 2017].  

1.4.5 Si3N4 tartalmú kompozitok 

Kerámia kompozitok esetén a szilícium-nitrid általában a mátrix szerepét tölti be. A 

magasabb hőmérsékleten történő jobb alkalmazhatóság érdekében számos tanulmány 

foglalkozik a szilícium-karbiddal erősített szilícium-nitrid kerámiákkal. Ilyen kerámia 

kompozit előállítható [Si(CH3)3]2NH-NH3-N2 rendszerből CVD által létrehozott amorf  

Si-C-N por meleg sajtolásával (HP), amelyhez kis mennyiségben alumínium-oxidot és 

ittriumot adnak szinterező adalékként [100, 101 – Niihara 1990, Woetting 1999]. A 15. ábra 

mutatja, hogyan változik a kerámia mikrostruktúrája a szilícium-karbid és a szilícium-nitrid 

különböző tömeg arányban való alkalmazásakor. 

 

   
a) b) c) 

15. ábra: A szilícium-karbid és a szilícium-nitrid pásztázó elektronmikroszkópos felvétele 

(SEM) 100 % SiC (a), 20 % SiC (b) és 100 % SiN (c) összetétel esetén [101] 

(Átvéve: G. Woetting et al. (1999) High-temperature properties of SiC-Si3N4 particle composites) 

 

A szilícium-nitridet mint részecske erősítés felhasználhatják fémötvözetek tulajdonságainak 

változtatására, például AA4015 alumínium ötvözet rugalmassági és nyírási modulusa 

csökkenthető a Si3N4 hozzáadásával [102 – Reddy 1997]. Kerámia részecske erősítésű polimer 

kompozitok készítéséhez is használnak egyes esetekben szilícium-nitridet, hővezető 

termékekhez. Zhou és társai megállapították, hogy polietilén és Si3N4 tartalmú kompozitban, 

megfelelő kivitelezéssel a Si3N4 részecskék folyamatosan összekapcsolt diszperziót képeznek, 

amely a polimer mátrixon belül domináns hővezető útként funkcionál [103 – Zhou 2009]. 

Ezzel szemben See és társainak munkássága alapján a szilícium-nitrid erősítő fázis a mullit 

mátrixú kerámiának rontja a termodiffúziós képességét. Az 1200 °C-on szinterelt 25 % amorf 

szilícium-nitrid adalékkal készült mullit kompozit termodiffúziójának értéke a tiszta mullit 

kerámiához viszonyítva 0,55-0,45 mm2/s-mal alacsonyabb. Mivel a szilícium-nitrid 

részecskék megszakították az anyagszerkezeten keresztüli hővezetést, alacsony 

termodiffúziós értéket eredményezve [88 – See 2014].  
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1.5 A fejezet összegzése és a dolgozat tárgya 

A szakirodalmi áttekintés alapján a következő összegzés adható, illetve az alábbi kérdések 

merülnek fel: 

1. A műszaki kerámiák egy folyamatosan bővülő csoportját alkotják a kerámia 

termékeknek. Közéjük sorolhatók a magas mullit tartalmú kerámiák, valamint a nagy 

teljesítményű szilícium-nitrid kerámiák is. 

2. A mullit kerámiák széles körben kutatott és alkalmazott kerámia ipari termékek. Ennek 

oka, hogy a mullit fázisú kerámiák és kerámia kompozitok előállítása viszonylag nem 

drága, ezért számos hagyományos és a műszaki kerámia termékben is megtalálhatóak 

(pl.: kopó alkatrészek, vágószerszámok, égetési segédeszközök, speciális tűzálló anyagok). 

3. Ellenőrizni és igazolni szükséges, hogy a kaolin ásvány hőkezelésekor létrejönnek-e a 

Bobkova könyvében [22 – Bobkova 2007] Berezhny által készített SiO2-Al2O3 

fázisdiagramon szereplő andalúzit és szillimanit fázisok. 

4. A karbotermikus redukció és nitridálás (CRN) végbemegy-e formázott termék (sajtolt 

próbatest) hőkezelése során is, vagy csak por alapanyagok esetén értelmezhető? A sajtolt 

termék CRN típusú szinterelése során egy nitrid kristályokat tartalmazó felszíni réteg 

alakul-e ki, vagy a nagyobb porozitással rendelkező minták esetén a nitrogén gáz behatol-

e annak belsejébe? 

5. Az alumínium-szilikátok CRN típusú szinterelése során a nitrogén beépülését katalizáló 

karbontartalom szénpor alkalmazása helyett biztosítható-e megújuló növényi adalékanyag 

hozzáadásával? Illetve karbon tartalmú adalék nélkül keletkeznek-e nitridek a kaolin 

alapú kerámia nitridáló (NIT) szinterelésekor? 
 

A dolgozat céljának elérése érdekében a következő feladatokat fogalmaztam meg: 

1. A kutatásnál alkalmazni kívánt kaolin termikus tulajdonságainak előzetes vizsgálata, 

valamint az andalúzit, szillimanit fázisok képződésének tanulmányozása a SiO2-Al2O3 

fázisdiagram alapján. 

2. A kutatómunkához megújuló növényi eredetű adalékanyag megválasztása és alkalmazása 

különböző összetételű keverékek készítésére. 

3. Próbatestek előállítása egyoldalú porsajtolással; az általam készített keverékek 

tömörödési viselkedésének – reológiai tulajdonságainak – megismerése. 

4. A porok és a próbatestek hőkezelése hagyományos és speciális eljárásokkal. 

5. Az előállított kerámia próbatestek műszaki szempontból fontos olyan tulajdonságainak 

megismerése, mint a kialakuló anyagszerkezet, összetétel, porozitás, hővezetési tényező, 

keménység, mechanikai szilárdság és kopásállóság. 

A kutatómunka célja viszonylag olcsó alapanyagok felhasználásával magas mullit 

tartalmú műszaki kerámiák és kerámia kompozitok kifejlesztése; és amennyiben 

lehetséges Si2ON2, Si3N4 és SiAlON részecskékkel történő megerősítése. Továbbá 

feltárni, hogy az alkalmazott anyagösszetétel és technológiai műveletek - paraméterek - 

hogyan befolyásolják az előállított kerámiák és kerámia kompozitok anyagszerkezetét, 

összetételét, porozitását, hővezetési tényezőjét, keménységét, mechanikai szilárdságát és 

kopásállóságát.   



26 

 

2 A MEGNÖVELT MULLIT TARTALMÚ MŰSZAKI KERÁMIÁK 

KÉSZÍTÉSÉHEZ FELHASZNÁLT ALAPANYAGOK ÉS AZ 

ELVÉGZETT VIZSGÁLATOK 

Jelen fejezetben a kutatómunka során a megnövelt mullit tartalmú kerámia fejlesztéséhez 

használt alapanyagokat, a próbatestek gyártásának a módját, valamint az elvégzett vizsgálati 

módszereket ismertetem. 

2.1 A kutatás során használt alapanyagok 

Az agyagásványokra jellemző karbotermikus redukció és nitridálás (CRN) során lejátszódó 

folyamatok kihasználása érdekében a kutatómunkában elsődleges alapanyagként a viszonylag 

olcsó Sedlecky ml típusú kaolint alkalmaztam, amelynek a jellemzői adatait a 3. táblázat 

[104 – Wilson 1995] foglalja össze. A kaolin mellett kerámia por alapanyagként a 

nagytisztaságú Nabalox No. 315 alumínium-oxid (4. táblázat [105 – műszaki adatlap - 2018]) 

került felhasználásra a kész termékben a mullit és a SiAlON részarányának növelésének 

elősegítésére [29, 106 – Chen 2000, Kovziridze 2014].  

 

3. táblázat: A Sedlecky kaolin jellemző adatai [104 – Wilson 1995] 

Oxidos összetétel, % Fázis összetétel, % Szemcseméret 

SiO2 48 Kaolin 89 wt.% >10 m 9 

Al2O3 37 Csillám 9 wt.% <2 m 55 

Fe2O3 0,75 Kvarc 1   

TiO2 0,21 egyéb 1   

CaO 0,08     

MgO 0,24     

K2O 0,95     

Na2O 0,07     

L.O.I. 12,9     

 

4. táblázat: Nabalox 315 alumínium-oxid [105 – műszaki adatlap - 2018] 

Oxidos összetétel, 

m/m% 

Al2O3 (-Al2O3) ≥ 99,6 (98) 

Na2O  0,30 

Fe2O3  0,03 

SiO2  0,03 

Átlagos szemcseméret, m  ≥ 2,0 

Fajlagos felület (BET), m2/g  1,0-2,0 

Zsugorodás 1750 °C-on szinterelve, % 14 

 

A kerámia anyagokhoz kezdetben kétféle növényi eredetű, bioadalékot használtam: 

finomszemcsés bükkfa fűrészport és étkezési Monostori kukoricadarát. A kerámia 

termékek, próbatestek készítése során figyelembe kell vennünk azt, hogy az adalékanyagok 

nem csak a kerámiák végső tulajdonságait befolyásolják, hanem már az alakadás, hőkezelés 
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során hatással vannak a keverék, nyers termék jellemző viselkedésére [107, 108 – 

Kocserha 2012, Kurovics 2019]. Ezért a kezdeti eredmények alapján a kutatómunka 

előrehaladtával áttértem teljes mértékben a kukoricadara alkalmazására, elsősorban a 

magasabb karbontartalma, másodsorban a szemcsés szerkezete miatt. A kutatás leírásánál 

kizárólag a kukoricadarával készült keverékek, próbatestek vizsgálatai és eredményei 

kerülnek bemutatásra. A munkám során a növényi adalék szerepe a pórusképzés mellett az, 

hogy karbonforrásként elősegítse a szinterelések során a CRN folyamat megvalósulását. 

2.2 Porkeverékek készítése 

A kiválasztott alapanyagokból a különböző összetételű keverékek együtt-őrlése és 

homogenizálása Retsch PM 400 típusú bolygóműves golyósmalomban történt. A 

keverékkészítés a kaolin és a kukoricadara 2 percig tartó előaprításával kezdődött 200-as 

fordulat alkalmazásával. A felhasznált nyersanyagokat a 16. ábra szemlélteti.  

 

 

16. ábra: A műszaki kerámia készítéséhez felhasznált alapanyagok 

 

A malom tégelyeibe 150-150 gramm porkeveréket töltöttem és 200 fordulat/perc-es 

sebességgel 20 percig őröltem együtt. Az őrlési ciklus végeztével szita és ecset segítségével 

választottam szét az őrlőgolyókat és a porkeverékeket, amiket tasakokba helyezve, 

felcímkézve tároltam.  

Az együtt-őrlés célja a szemcseméretcsökkentés és fajlagos felület növelése mellett egy 

homogén (ásványi) összetétel és szemcseszerkezet kialakítása, az alakíthatóság javítása, 

valamint a hőkezelési folyamat során a végbemenő reakciók elősegítése. Ilyen módon a 

késztermék mechanikai tulajdonságainak javítása [109, 110 – Gömze 2011, Gömze 2020]. 

Az 5. táblázat összefoglalja a kutatómunka során elkészített főbb keverékek receptúráját. Az 

alkalmazott növényi eredetű adalékanyag (kukoricadara) relatív mennyisége a kaolin – 

alumínium-oxid kerámia porkeverékhez viszonyítva is látható. Az alumínium-oxid por 

mennyisége a kaolinhoz viszonyítva a legtöbb esetben 10 m/m%, de készültek több 

alumínium-oxid hozzáadásával is keverékek.  
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A keverékek jelének értelmezése:  

• K – kaolin;  

• A – alumínium-oxid;  

• D – kukoricadara;  

• arab szám – a kerámia anyagokhoz képest a növényi adalék relatív mennyisége/10. 

Pl.: KA-D-15 kaolin–alumínium-oxid alapkeverék (60 m/m%) kukoricadara hozzáadásával, 

aminek a relatív mennyisége a kerámia alapkeverékhez képest 150 mD/m(K+A)%.  

 

5. táblázat: A kutatás során alkalmazott keverékek jele és tömegszázalékos összetétele 

Keverék jele 

Keverék összetétel, m/m% Növényi adalék relatív 

mennyisége, 

 mD/m(K+A)% 
Kaolin 

Alumínium-

oxid 
Kukoricadara 

K 100 - - - 

KA 90 10 - - 

KA-D-1 82 9 9 10 

KA-D-2 75 9 16 20 

KA-D-3 69 8 23 30 

KA-D-4 64 7 29 40 

KA-D-4,5 61,5 7 31,5 45 

KA-D-5 33,3 33,3 33,3 50 

KA-D-10 45 5 50 100 

KA-D-15 36 4 60 150 

KA-D-23 27 3 70 233,3 

K-D-10 50 - 50 100 

 

Az előzetes vizsgálatok során megállapításra került, hogy a 40 mD/m(K+A)%-nál nagyobb 

mennyiségben a kukoricadara alkalmazása a próbatest készítésére nem alkalmas. A hőkezelési 

folyamatok során a próbatestekben végbemenő intenzív gázképződések következtében a 

sajtolt próbatestek nagymértékben deformálódtak, illetve szétestek. Ezért a próbatestek 

tulajdonságaival kapcsolatos vizsgálatok a táblázatban kiemelt összetételek (KA, KA-D-1, 

KA-D-2, KA-D-3, KA-D-4) esetén valósultak meg. A szélesebb körű fázisösszetétel- és 

anyagszerkezet vizsgálat érdekében a nagyobb dara tartalommal (D) rendelkező porkeverékek 

redukáló elő-szinterelését és magas hőmérsékletű nitrogén védőgázban történő szinterelést 

elvégeztem.   
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2.3 Kerámia porkeverékek vizsgálatai 

A felhasznált alapanyagok, valamint a készített porkeverékek átlagos szemcseméretét, 

fajlagos felületét, termoanalitikai jellemzőit az alábbiakban leírt módszerekkel határoztam 

meg.  

2.3.1 A szemcseméret és a fajlagos felület meghatározása 

A kerámia alapanyagok felhasználása előtt érdemes ismerni azok jellemző szemcseméret-

eloszlását és fajlagos felületét, mivel ezen tulajdonságok is befolyásolják az alakadást és a 

hőkezeléssel előállítható termék jellemzőit.   

A poralakú anyagok és keverékek szemcseméretének mérése CILAS 715 – szemcsemérő 

műszer alkalmazásával történt (17. ábra). A mérés során a mérendő porból kis mennyiséget 

juttatunk a folyékony mérő közegbe, ez esetben desztillált vízbe. Ilyen módon egy 

szuszpenziót állítunk elő, amelyet folyamatosan keringtetünk a rendszerben. A szilárd 

szemcsék méretének és méret-eloszlásának a mérése lézerrel történik miközben a 

szuszpenziót két egymással párhuzamos üveglap között áramoltatjuk. A szemcseméret 

meghatározás során a szemcsék legnagyobb átmérőjével azonos méretű gömb alakú szemcsét 

feltételez a készülék. A műszer a szemcsék méretét térfogateloszlásban adja meg 0-192 m 

közötti vizsgálati tartományban [111 – CILAS 1979]. A CILAS 715-ös készülék nem alkalmas 

a 192 m-nél nagyobb szemcsék mérésére, ezért a jellemzően nagyobb szemcsékből álló 

kukoricadara esetén hagyományos szitaanalízist alkalmaztam, a következő lyukátmérőjű 

sziták felhasználásával: 1150 m, 800 m, 630 m, 500 m, 400 m, 315 m, 250 m és 

0 m (vakszita). 

 

 

17. ábra: CILAS 715 – szemcseméretmérő műszer 

 

A porok fajlagos felületének meghatározása a gázadszorpciós módszerrel működő 

Micromeritics gyártmányú TRISTAR 3000 típusú készülékkel történt a Metallurgia Intézetben. 

2.3.2 Termoanalitikai vizsgálat derivatográffal 

A termoanalitikai vizsgálatok célja az anyagokban, keverékekben hőközlés hatására 

végbemenő változások feltárása. A termoanalitikai mérésekhez a TG-DTG-DTA görbék 

felvételére alkalmas MOM Derivatograph-C készüléket használtam (18. ábra). A berendezés 

kemencéi programozható fűtési sebességgel 1200 °C-ig fűthetők. A hőmérséklet 

növekedésének hatására a mintában tömeg- és hőmérsékletváltozások következnek be, 
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amelyek a derivatográf segítségével nyomon követhetők. A készülék segítségével 

vizsgálhatók a szublimációs, dehidratációs, illetve égési és fázisátalakulásai folyamatok.  

 

 

18. ábra: Derivatograph-C  

 

A vizsgálat során felvehetők görbék: 

Termogravimetria (TG): a mintában bekövetkező tömegváltozást mutatja a hőmérséklet 

növekedése során. 

Differenciál termogravimetria (DTG): ez a TG görbe derivált görbére, vagyis ahol a TG-

görbének inflexiós pontja van, ott a DTG-görbén csúcs jelentkezik. A DTG- görbe alakjából a 

tömegcsökkenés sebességére, intenzitására lehet következtetni. 

Differenciál termikus analízis (DTA): A mérés előtt a készülékbe a vizsgálandó anyagon 

kívül egy másik tégelybe inert anyagot helyeznek. Az inert anyag megválasztásakor 

figyelembe kell venni, hogy a mérés hőmérséklet tartományában stabil maradjon, ne 

következzen be semmilyen változás benne. A vizsgálat során a két anyag hőmérsékletét 

differenciál termoelemmel méri a készülék. A DTA analízis során azt a hőmennyiséget 

határozzuk meg, amely a vizsgálandó anyag hevítésekor a lejátszódó fizikai és kémiai 

folyamatok során az anyagban felszabadul, vagy elnyelődik. Ha a folyamat endoterm, akkor a 

görbe minimuma felé, ha pedig exoterm, akkor a maximuma felé halad [112 – Paulik 1986]. 

2.3.3 Hevítőmikroszkóppal történő vizsgálat 

A hevítő mikroszkópia egy alternatív kísérleti technika, amellyel többek között a kerámiák 

geometriai alakváltozási folyamata ellenőrizhető a szinterelés során [113 – Boccaccini 1998]. A 

mérésekhez Camar Elettronica hevítőmikroszkópot alkalmaztam (19. ábra).  

 

 

19. ábra: Camar Elettronica hevítőmikroszkóp sematikus ábrája (1. állvány, 2. fényforrás, 3. 

csőkemence, 4. kamera, 5. mintatartó, 6. vizsgálati minta, 7. képfeldolgozó szoftver) [114] 

(Átvéve: G. Zsoldos et al. (2015) Determing the viscosity of rarely examined glasses) 
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A csőkemence felfűtése szabadon programozható 1600 °C-ig. A készülék fényforrás és 

kamera segítségével egy bináris képet hoz létre, amellyel a vizsgálat alatt folyamatosan 

nyomon követhető a csőkemencébe helyezett minta magasságának a változása. A 

hevítőmikroszkópos méréseket az anyagok olvadási tartományának, valamint a nedvesítési 

tulajdonságainak mérésére alkalmazzák. Az olvadás során öt kiemelt állapot figyelhető meg: 

• Szinterelődés: az a pont, ahol a próbadarab eredeti magasságához képest 5 %-ot 

zsugorodik, miközben megtartja eredeti alakját.  

• Lágyulás: a próbatest csúcsai lekerekednek, legömbölyödnek.  

• Gömb állapot: a próbatest gömb alakot vesz fel.  

• Félgömb állapot: félgömb alakú lesz a próbatest. Ezen a ponton a próbadarab a nagy 

felületi feszültség miatt még nem nedvesít, ez a pont az olvadási tartomány kezdete.  

• Olvadt állapot: a próbatest magassága jelentősen lecsökken, ez jelzi az olvadási 

tartomány végét [115 – műszer leírás]. 

Esetemben a cél a növényi adalék kiégésével járó méretváltozás, valamint a keverékek Camar 

Elettronica által adott műszer leírásban szerepelő szintereződési hőmérsékletének a 

meghatározása volt, vagyis az a pont, ahol a próbadarab az eredeti magasságához képest 5 %-

ot zsugorodik az eredeti alakjának megtartása közben. A mérés során 1500 °C-os maximális 

hőmérsékletet alkalmaztam 10 °C/min-es fűtési sebességgel. 

2.3.4 Pirolízis kísérletek 

A pirolízis vizsgálat (hőbontás) során egy megfelelően kialakított reaktorban, szabályozott 

körülmények között, oxigénszegény vagy oxigénmentes közegben vizsgálják a szerves 

anyagú hulladék (esetemben adalékanyag) kémiai bomlását a hőmérséklet növekedés 

hatására. A légmentes állapot miatt a képződő gáz nagy mennyiségben tartalmaz éghető 

komponenseket (CO, H2, CH4) [116, 117 – Waheed 2013].  

A pirolízis vizsgálat az Energia és Minőségügyi Intézetben történt. A vizsgálat időtartama 

2 óra volt, 10 °C/min-es felfűtési sebesség alkalmazásával. A vizsgálat 900 °C-ig történt 

elektromos csőkemencében (Hőker Kft.). A kísérleteket megelőzően az oxigénszegény 

atmoszféra kialakításához a rendszer nitrogén gázzal átöblítésre került, valamint annak 

érdekében, hogy a minta N2 gáz általi kifúvatását megakadályozzuk a reaktorcsőből az 

alapanyagokból pelletek készültek (Parr Instrument Company, Pellet Press). A kísérlet során 

képződő gáz összetételének meghatározása egy DANI 500-as gázkromatográffal, valamint a 

vizsgált minták nedvességtartalmának megállapítása Mettler Toledo HB43-S típusú 

nedvességmérő készülékkel történt (20. ábra).  

A vizsgálat során megfigyelhető a pirolízisgázok fejlődésének hőmérséklete, valamint 

lehetőség van arra, hogy nyomon kövessük a gázkomponensek térfogatarányának változását. 

A kutatómunka során a karbotermikus reakciók tervezése, tanulmányozása szempontjából a 

CO, illetve CO2 képződését vizsgálom a kukoricadara és egy porkeverék esetén. 
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20. ábra: A laboratóriumi elgázosító rendszer (1. N2 palack, 2. reaktorcső, 3. csőkemencék, 4. 

hőelemek, 5. folyadékgyűjtő, 6. gázkromatográf, 7. rotaméter, 8. alapanyag) [118] 

(Átvéve: E. Sebe, A.A. Kállay (2020) Laboratory scale steam gasification of char and oil obtained from RDF 

pyrolysis) 

 

2.4 Kerámia porok alakadása és reológiai tulajdonságai  

A porkeverékekből egytengelyű száraz porsajtolási (tömörítési) eljárással készítettem 

próbatesteket csigakerekes megoldású 100 kN maximális erő kifejtésére képes mechanikus 

húzó-nyomógép alkalmazásával. A száraz préselésekor a porok vagy granulátumok 

összenyomása kopásálló acél szerszámban történik axiális irányban (21. ábra). A termék 

paramétereit nem befolyásolja, hogy a préselendő anyag összenyomásához szükséges erőt, 

milyen módon állítják elő (mechanikus vagy hidraulikus). Préseléssel viszonylag egyszerű 

geometriájú termékek készíthetők nagy darabszámban, pl.: alumínium-oxid betétek, 

érzékelők, csiszolókorongok, szigetelők, falicsempék stb. [119 – Tamás 1982].  

 

 

21. ábra: A préselés folyamatábrája 

 

A tömörítést általában nyomás-sűrűség görbével jellemzik, amely három területre osztható. 

Az első tömörítési területen a szemcsék a préselés irányában mozdulnak el. A második 

területen az agglomerátumok szétesnek, míg a harmadikban részben plasztikus deformáció 

tapasztalható [120 – Heinrich 2004]. Az átmérő/magasság aránytól függően a terméken belül 

sűrűségeloszlás jön létre, amely a szinterelés során torzulást okozhat. Ez az egyenetlen 

tömörödés a szemcsék közötti súrlódás, a különböző tömörítési útvonalak következménye. A 

gyakorlatban ezeket a körülményeket szerves adalékokkal (pl.: polivinil-alkohol, glicerin, 

etilén-glikol, nedvesítőszer) valamint az alsó és felső bélyegek összehangolt mozgatásával 

ellensúlyozzák. A nyerstermék sűrűségeloszlásának ismerete lehetővé teszi a szinterelt termék 

por betöltése a 
szerszám üregbe

szerszám behelyezése a 
présgépbe

rászorítás
tömörítés a sajtolóerő 
fokozatos emelésével

leterhelés
szerszám 

megfordítása
présforma lehúzása a sajtolt 

mintadarabról
szerszámtisztítás
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sűrűségének kiszámítását, figyelembe véve a szinterelési kinetika matematikai leírását (22. 

ábra) [120, 121 – Heinrich 2004, Gömze 1986]. 

 
a) b) 

22. ábra: A sűrűség eloszlás a nyers, préselt henger felső felében (axiális metszet a henger 

közepén) (a), a nyers és a szinterelt préselt termék előrejelzett kontúrjának összehasonlítása a 

kísérleti eredményekkel (b) [125] 

(Átvéve: H. Zipse (1997) Finite-element simulation of the die pressing) 

 

A zárt formába történő sajtoláskor a bélyeg nyomó-erejének hatására a betöltött por 

tömörödik, miközben csökken a kezdeti térfogata, nő a sűrűsége és a sajtoló erővel szembeni 

ellenállása. A hengeres testek sajtolásakor a présszerszám, vagyis a forma falain súrlódási 

veszteség lép fel, emiatt a sajtoló nyomás nem jut el teljesmértékben a por egész 

keresztmetszetéhez [119 – Tamás 1982]. Az egyenetlen tömörítés és a maradó feszültségek 

miatt repedések alakulhatnak ki, melyek gyakran csak a szinterelési folyamat után válnak 

láthatóvá [121, 123 – Gömze 1986, Kim 1998]. A sajtolás során a présporban ébredő 

nyomófeszültségek bemutatására szolgál a 23. ábra, ahol az A keresztmetszetű ΔL vastagságú 

térfogatra ható külső erőrendszer látható [124 – Illjevits 1979]. 

 

𝐴1 = 𝐴2 = 𝐴 

23. ábra: Hengeres test egytengelyű sajtolása esetén a nyomásviszonyok [124] 

(Átvéve: A. P. Illjevits (1979) Mashini i oborudovanie dlya zavodov po proizvodstvu keramiki i ogneuporob) 
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A sajtolás folyamatát kvázi statikusnak feltételezve a tehetetlenségi erők elhanyagolhatók. Az 

ábrán feltüntetett erők: F1 – nyomó erő, F2 – ellenerő, F3 – a határoló palástfelületen ható 

súrlódási erő, amelyek a következő képletekkel írhatók le [121 – Gömze 1986]: 

𝐹1 = 𝐴 ∙ (𝑝 +
∆𝑝

2
) (29) 

𝐹2 = 𝐴 ∙ (𝑝 −
∆𝑝

2
) (30) 

𝐹3 = 𝜋 ∙ 𝑑 ∙ ∆𝐿 ∙ 𝑝 ∙ 𝑓 (31) 

𝐹1 − 𝐹2 = 𝐹3 (32) 

𝜋𝑑2

4
∙ [(𝑝 +

∆𝑝

2
) − (𝑝 −

∆𝑝

2
)] = 𝜋 ∙ 𝑑 ∙ 𝑓 ∙ 𝑝 ∙ ∆𝐿 (33) 

∆𝑝

𝑝
= 4 ∙ 𝑓 ∙

∆𝐿

𝑑
 (34) 

A reológiai vizsgálatok során tanulmányozzuk a mechanikai erők által gerjesztett mechanikai 

feszültségek hatására bekövetkező deformációt az anyagokban és testekben. A szemcsés 

anyagokban feszültségek jönnek létre külső terhelés és a saját súly hatására is. A külső erők 

miatt kialakuló mechanikai feszültségek hatására az anyagra jellemző deformáció, 

alakváltozás következik be, aminek a leírását az ideális alapmodellek segítik [125 – 

Gömze 2015]. 

 

   

  

ideálisan rugalmas 

Hooke modell 

ideálisan képlékeny 

Saint-Venant modell 

ideálisan viszkózus 

Newton modell 

Maxwell 
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Voigt-Kelvin 

modell 

24. ábra: Reológiai anyagmodellek [125]  

 

Reo-mechanikai szempontból a 24. ábra szemlélteti a leggyakrabban használt ideálisan 

rugalmas, képlékeny, viszkózus anyagmodelleket, valamint a belőlük felépíthető Maxwell és 

Voigt-Kelvin viszko-rugalmas anyagokat. Természetesen az általam használt kaolin, 

alumínium-oxid és növényi adalék anyagkeverék reo-mechanikai tulajdonságai jóval 

összetettebbek, ugyanakkor ezekből az egyszerű modellekből felépíthetők. A 25. ábra 

bemutatja az ideális anyagok jellemző deformációs viselkedését az alakváltozást okozó erő és 

az idő függvényében.  

 



35 

 

 
ideálisan rugalmas ideálisan képlékeny ideálisan viszkózus 

25. ábra: Az ideális anyagokra jellemző alakváltozás az erő és az idő függvényében [125] 

 

A folyadék és szilárd szemcsék keveréke által alkotott anyagok reológiai viselkedésének 

tanulmányozása, definiálása különösen fontos a belőlük készített termékek alakadása és 

formázása szempontjából. Az alakadás és a termikus feldolgozások során végbemenő 

alakváltozások ismeretében választhatók és adhatók meg pontosan azok a technológiai 

paraméterek, amelyek segítségével kívánt geometriájú termék gyártható le. Többek között 

ilyen technológiai paraméter a sajtoló szerszám töltési magassága és a sajtoló nyomás [125, 

126 – Gömze 2015, Tóth 2000]. 

A kerámia termékek nagy keménysége és kopásállósága miatt a porsajtolás alatt a porok 

tömörödési jellegének és az égetés során bekövetkező méretváltozásoknak a pontos ismerete 

(vizsgálatokkal történő meghatározása) nagy jelentőségű a kerámia késztermékek méretét 

tekintve. Ugyanis, ha a késztermék geometriai mérete nagyobb, mint a felhasználás 

szempontjából szükséges, akkor azok méretre csiszolása (koptatása) jelentős technológiai idő 

növekedéssel és többletköltséggel jár. Ezért is különösen fontos a használt kerámia 

porkeverékek alakadás alatti tömörödésének, deformációjának pontos ismerete, 

tanulmányozása. 

2.4.1 Tömörödési vizsgálatok 

A tömörítéssel kapcsolatban vizsgálatokat végeztem, hogy megállapítsam a kaolin, illetve a 

kaolint és biológiai adalékanyagot tartalmazó porkeverékek viselkedését a tömörítési folyamat 

során [127, 128 – Gömze 2018, Kurovics 2020].  

A vizsgálatok a Kerámia- és Polimermérnöki Intézet Portechnológiai laboratóriumában 

valósultak meg, ahol az adatgyűjtés érdekében elmozdulás- és erőmérővel láttuk el a 

próbatestek készítésénél alkalmazott mechanikus húzó-nyomógépet (26. ábra). A jellemző 

adatokat több keverékösszetétel, a betöltött por tömege alapján különböző töltőmagasság és a 

sajtoló nyomás lépcsőzetes növelése mellett is rögzítettem. A terhelő erő lépcsőzetes 
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növelésekor 10 kN-ként (20,38 MPa sajtoló nyomás) a terhelést megállítottam kb. 

20 másodpercre, majd ezt követően növeltem tovább a terhelő erőt 70 kN-ig (142,67 MPa 

sajtoló nyomás). A mérés során az elmozdulás- és az erőmérők segítségével folyamatosan 

rögzítettem az porok tömörödésére jellemző adatokat. A rögzített értékekből szerkesztett 

diagramokat a 3.2 fejezet tartalmazza, ahol részletesen kitérek az általam készített kerámia 

porok sajtolás közbeni viselkedése. A diagramok elemzését a reológiai anyagmodellek és 

azok jellemző alakváltozása alapján végeztem. 

 

 

26. ábra: Az erő- és elmozdulás mérővel felszerelt sajtológép 

 

2.5 Próbatestek fizikai tulajdonságainak meghatározása 

A száraz porsajtolási gyártástechnológia esetén az égetés, szinterelés hatására bekövetkező 

zsugorodást figyelembe kell venni már az alakadás során, annak érdekében, hogy a kész 

kerámia termék megfelelő méretekkel rendelkezzen. A mullit kerámia minták térfogati 

zsugorodás értékét elő-szinterelés, valamint szinterezés után a (35)-ös képlet alapján 

határoztam meg. A szinterelés során bekövetkező térfogatváltozás megadja a hőkezelés utáni 

térfogat és a préselt próbatest térfogatának a viszonyszámát [129 – Gömze 2013]. 

𝑍𝑠𝑧 = (1 −
𝑉𝑠𝑧
𝑉0
) ∙ 100% (35) 

ahol: 𝑍𝑠𝑧 a szinterelés hatására bekövetkező zsugorodás [%]; 𝑉𝑠𝑧 a szinterelés utáni térfogat 

[mm3] és 𝑉0 a préselés utáni térfogat [mm3]. 

A szinterelések során bekövetkező tömegveszteség a próbatest préselt és szinterelés utáni 

tömegéből a következő képlettel számolható: 

𝐺𝑠𝑧 = (1 −
𝑚𝑠𝑧
𝑚0
) ∙ 100% (36) 

ahol: 𝐺𝑠𝑧 a szinterelés hatására bekövetkező fajlagos tömegveszteség [%]; 𝑚𝑠𝑧 a szinterelés 

utáni tömeg [g]; 𝑚0  a préselés utáni tömeg [g]. 
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A szinterelt minták sűrűsége a következő képlet segítségével számolható [129]: 

𝜌 =
𝑚𝑠𝑧
𝑉𝑠𝑧

 (37) 

ahol: 𝜌 a szinterelt minta sűrűsége [g/cm3]; 𝑉𝑠𝑧 a szinterelés utáni térfogat [cm3]; 𝑚𝑠𝑧 a 

szinterelés utáni tömeg [g]. 

Az abszolút nedvesség (vízfelvevő képesség) a pórusokkal, kapillárisokkal átszőtt szerkezetű 

kerámia termékek esetén fontos paraméter, mivel a nyílt pórusok vízzel töltődhetnek. A 

vízfelvevő képességet tömegszázalékban adjuk, ami a (38) összefüggés alapján számítható. 

Értéke megmutatja, hogy az egységnyi tömegű kerámia mennyi vizet képes felvenni. A 

vízfelvételt 2,5 órás desztillált vízben való forralással határoztam meg. A darabokat annyira 

merítettem bele a vízbe, hogy az teljesen ellepje azokat. A víz felforrásától kezdve 2,5 órán 

keresztül forraltam, szükség esetén az elpárolgó vizet pótoltam [129]. 

𝑉𝑘
𝑎𝑏𝑠𝑧 =

𝑚𝑣 −𝑚𝑠𝑧
𝑚𝑠𝑧

∙ 100%   (38) 

ahol: 𝑉𝑘
𝑎𝑏𝑠𝑧 az abszolút vízfelvevő képesség [%]; 𝑚𝑣 a próbatest forralás utáni tömege [g]; 

𝑚𝑠𝑧 az szinterelés utáni tömeg [g]. 

Archimédesz – módszerével meghatároztam a testsűrűséget. A vizsgálat során hidrosztatikai 

mérleget használtam, amely segítségével desztillált vízbe lógattam a fent leírt forralást 

követően a próbatesteket. A teljesen víz alámerülő minták tömegének felhasználásával az 

alábbi képlettel adható meg azok testsűrűsége. 

𝜌𝑡 =
𝑚é

𝑚𝑣 −𝑚ℎ𝑖𝑑𝑟
∙ 𝜌𝑓 (39) 

ahol: 𝜌𝑡 a testsűrűség [g/cm3]; 𝑚é az égetési utáni tömeg [g]; 𝑚𝑣 a próbatest forralás utáni 

tömege [g]; 𝑚ℎ𝑖𝑑𝑟 a próbatest hidrosztatikai mérleggel mért tömege [g]; 𝜌𝑓 a folyadék 

sűrűsége [g/cm3], víz esetén 𝜌𝑓 = 1.    

A kerámia minták valódi porozitása (40), amit a zárt és a nyitott pórusok együttes térfogata 

ad meg, a lenti képlettel számítható [128].  

𝑃𝑣 =
𝑚𝑣 −𝑚𝑠𝑧
𝑉𝑠𝑧

∙ 100% (40) 

ahol: 𝑚𝑠𝑧 az szinterelés utáni tömeg [g]; 𝑚𝑣 a próbatest forralás utáni tömege [g]; 𝑉𝑠𝑧 a 

szinterelés utáni térfogat [cm3]. 

2.5.1 A hővezetési tényező meghatározása 

A hővezetési tényező, azt fejezi ki, mekkora hőáram halad át időegység alatt egységnyi 

vastagságú, az áramlásra merőlegesen egységnyi felülettel bíró anyagon, egységnyi 

hőmérsékletkülönbség hatására. A hővezetési tényező valójában nem egy állandó szám, függ 

az anyag hőmérsékletétől, nedvességtartalmától és tömörségétől. 

A próbatestek hővezetési tényezőjét C-Therm TCi (Thermal Conductivity Analyzer) 

segítségével határoztam meg. A berendezés módosított tranziens sík forrás módszer elven 

működik, amely alkalmas -50 – +200 °C között, folyadékok, porok és szilárd anyagok 
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(kerámiák, műanyagok, fémek) hővezetési tényezőjének a meghatározására. A mérési 

tartomány 0-120 W/(mK). A mérőszenzor egyoldali mérést tesz lehetővé. A különböző 

anyagtípusokhoz a vizsgálati leírás eltérő minta-előkészítést ad meg. Keramikus anyagok 

vizsgálatánál kenőanyag használata szükséges, valamint a minimális minta vastagság 5 mm. 

Kenőanyagként desztillált víz vagy porózus, nedvszívó anyagok esetén Wakefield Thermal 

Joint Compound Type 120 Silicone paszta használható [130 – műszer leírás]. A mérés menete: 

• a vizsgálandó anyag előkészítése, felület ellenőrzése (szennyeződés, sérülés); 

• a kenőanyag felvitele vékony rétegben a szenzorra; 

• a minta szenzorra állítása, plusz súly ráhelyezése (27. ábra); 

• a vizsgálat elindítása. 

A mérést keveréktípusonként minden hőkezelési mód esetén 5-5 db próbatesten végeztem el, 

majd az eredményeket átlagoltam. 

 

 

27. ábra: A hővezetőképesség mérés vizsgálati összeállítása 

2.6 Próbatestek mechanikai tulajdonságainak meghatározása 

A kerámiák esetén különösen fontos a mechanikai tulajdonságok meghatározása, mint például 

keménység, kopásállóság és nyomószilárdság. 

2.6.1 Keménységmérés 

Keménység alatt egy test (anyag) ellenállását értjük egy másik test (anyag) behatolásával 

szemben. A mérés során alkalmazott terhelő erő alapján megkülönböztethetünk mikro- illetve 

makrokeménységet. A kerámiák keménységét általában Vickers keménységmérővel 

határozzák meg, amely az anyagkutatás egyik fontos eszköze. Vickers keménységmérés 

esetén a behatolótest egy négyzet alapú szabályos gyémántgúla, amelynek oldallapjai 136°-os 

szöget zárnak be egymással. A gyémántgúlát a próbadarab felszínébe nyomjuk, majd az F 

terhelőerő megszüntetését követően megmérjük a felszínen keletkezett lenyomat átlójának 

hosszát. A Vickers-keménységet a HV jel jelöli, mértékegysége: [N/mm2], [MPa] [131 – 

Czél 2008]. 
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A kutatómunka során előállított kerámia minták felületét a keménység mérést megelőzően 

előkészítettem (políroztam). A kerámiák felszínén mikro Vickers keménységet mértünk a 

Miskolci Egyetem, Gépészmérnöki és Informatikai Kar, Anyagszerkezettani és 

Anyagtechnológiai Intézetében. A mérés során a gyémánt behatolótestet 0,1 N terhelő erővel 

nyomtuk a mintába 5 másodpercig (HV 0,1). A vizsgálatot minden beállítással 

(keverékösszetétel, hőkezelés) 3 különböző próbatesten végeztük, mindegyiken legalább 5 

lenyomatot készítettünk a gyémántgúla segítségével. 

2.6.2 Kopásállóság vizsgálat 

A kopásállóság egy olyan kifejezés, amelyet gyakran használnak az anyagok kopásgátló 

tulajdonságainak leírására. A kopásállóság tudományos jelentése azonban homályos és nincs 

külön egység e tulajdonság leírására. A kopásállóság vizsgálatot a kopási teljesítmény 

előrejelzése és a kopási mechanizmus meghatározása érdekében végezzük. A kopásállóság az 

anyagnak az a tulajdonsága, amely során a meghatározott intenzitású mechanikus koptatás 

hatására a felülete vagy a térfogata nem csökken jelentősen. A kopás vizsgálatnak általában 

két főbb oka lehet. Egyrészről a vizsgálandó anyag szempontjából a kopási értékek 

tanulmányozásával megállapítható, hogy az anyag megfelelő-e egy adott felhasználásra, 

annak várható koptató hatásának a kívánt módon ellenáll. Másrészről a felülettervezések 

esetén gyakran végeznek kopási vizsgálatot azért, hogy felmérjék egy adott technológiával 

készült felület (például műszaki kerámiáknál a Si3N4 réteg) kopással szembeni ellenállását 

[132, 133 – Medvedovski 2001, Palotai 2009]. 

A kopás, a kopásállóság vizsgálatára szolgáló készülékeket kopásállóság mérőnek, 

tribométernek nevezzük. A „tribo-” előtag a kopásra, súrlódásra és a kenésre utal. 

Kopásvizsgálatot számos módszerrel és készülékkel lehet elvégezni. A laboratóriumi 

vizsgálatokhoz csiszoló hatású kopásvizsgálót alkalmaztam (28. ábra). A mérés alatt a 

vizsgálandó mintát a terhelőkaron levő holtsúly segítségével a forgó kerékhez nyomjuk. A 

holtsúllyal lehet szabályozni az érintkezési nyomást. A forgó kerék és a vizsgálandó minta 

közé „csiszolórészecskéket” esetünkben szilícium-dioxidot, kvarchomokot juttatunk egy 

adagolón keresztül. A vizsgálat során ügyelnünk kell arra, hogy a kvarchomok áramlása 

egyenletes legyen, szükség esetén az adagolót utántöltjük. Meghatározott idő után eltávolítjuk 

a mintát és megmérjük a kopási veszteséget [134 – ASTM G 65-00].  

 

     
a) b) c) 

28. ábra: A kopásvizsgáló (a), működés közben (b) és a szabályzó (c) 
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A kopásvizsgálat után az eltávolított anyag mennyiségét határozzuk meg, ami általában 

tömegveszteségként vagy térfogatveszteségként fejezhető ki. A tömegveszteség mérése egy 

viszonylag könnyű módszernek tekinthető, főleg a szabálytalan, nem szimmetrikus alakú 

kopott lenyomat megállapítása esetén. A mérés előtt a mintát gondosan meg kell tisztítani és a 

tömegét a kopásvizsgálat előtt és után is meg kell mérnünk. A vizsgálat előtti és utáni 

tömegkülönbség a kopás által okozott csökkenés. A kopott térfogatveszteség meghatározható 

a tömegveszteség és a minta sűrűségének ismeretében [134 – ASTM G 65-00]: 

𝑉𝑘𝑜𝑝𝑜𝑡𝑡 =
𝑚𝑠𝑧 −𝑚𝑢

 𝜌
∙ 1000   (41) 

ahol: 𝑉𝑘𝑜𝑝𝑜𝑡𝑡 a kopott térfogatveszteség [mm3]; 𝑚𝑠𝑧 a próbatest eredeti, szinterelés utáni 

tömege [g]; 𝑚𝑢 a koptatás utáni tömeg [g] és 𝜌 a próbatest sűrűsége [g/cm3]. 

A kopásvizsgálat során típusonként – keverék összetétel és hőkezelési mód – 3-3 db mintát 

vizsgáltam 5, 15, 25 és 35 perces koptatási idő alkalmazásával. 

2.6.3 Nyomószilárdság vizsgálat 

A nyomószilárdság meghatározása az alakadáskor használt mechanikus húzó-nyomógép 

segítségével történt. A nyomóvizsgálat a statikus vizsgáló eljárások közé tartozik, mivel a 

terhelés változása az idő függvényében igen lassú. A nyomóvizsgálat a kerámiáknál a 

tönkremenetelig, azaz az összetörésig tart. A vizsgálatot minden próbatest típus esetén 5 db 

mintán végeztem el, majd az eredményeket átlagoltam. A vizsgálatunk során a 

nyomószilárdságot a test által a törésig elviselt maximális erő és a keresztmetszet 

hányadosával kapjuk meg:  

 𝑅𝑛𝑦 =
𝐹𝑛𝑦

𝐴0
=
4 𝐹

𝜋 ∙ 𝐷2
 (42) 

ahol: 𝑅𝑛𝑦 a nyomószilárdság [MPa]; 𝐹𝑛𝑦 a törésig elviselt maximális erő [N]; 𝐴0 a próbatest 

keresztmetszete [mm2] és D a próbatest átmérője [mm] [131 – Czél 2008]. 

2.7 Próbatestek mikroszerkezete (SEM) és elemi összetétele (EDAX) 

A kutatás során felhasznált alapanyagok és a kerámia próbatestek mikroszerkezetét és elemi 

összetételét elektronmikroszkóppal (SEM) vizsgáltam. A pásztázó elektronmikroszkóppal 

történő vizsgálat során a készülék a vizsgálandó minta felszínét irányított, vékony 

elektronnyalábban pontos minta alapján pásztázza végig. Az elektronforrásból kilépő 

elektronokat a vizsgálandó minta felé nagy feszültség gyorsítja és az elektromágnesekből álló 

lencserendszer (kondenzor és objektív) fókuszálja egy nyalábbá. A minta struktúrájának 

elemzésén túl az anyag elemösszetétel analízisére egyaránt alkalmas. A vizsgálathoz 

elektromosan vezető mintára van szükség, különben töltés halmozódik fel a mintában a rávitt 

elektronok miatt [135 – Havancsák 2014]. Ennek elkerülése érdekében a vizsgálandó minták 

megfelelő előkészítés (aranygőzölés) után kerültek a mikroszkópba.   

A pásztázó elektronmikroszkópos vizsgálatok Hitachi TM 1000 típusú SEM készülékkel 

(Kerámia- és Polimermérnöki Intézet), ZEISS EVO MA10 típusú SEM + EDAX műszerrel 

(Fémtani Képlékenyalakítási és Nanotechnológiai Intézet), valamint a nanoméretű 
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anyagrészek további vizsgálata a Thermo Scientific Helios G4 PFIB CXe pásztázó 

elektronmikroszkóppal (3D Laboratórium) történtek. 

A Hitachi TM 1000 típusú készülékkel történő vizsgálat előtt a mintákat a mintatartóra 

kétoldalú ragasztószalaggal rögzítettem, majd sűrített levegő spray segítségével 

portalanítottam. 

A ZEISS EVO MA10 SEM vizsgálat előtt a kiválasztott mintákat 20x20 mm-es vékony 

alumínium lapocskákra rögzítettem ragasztógyurma vagy ragasztószalag segítségével. A 

mikroszkópba helyezés előtt a mintákat arannyal gőzöltük (Bio-Rad SEM Coating system).  

A PFIB készülékkel a 2 db pormintát vizsgáltunk meg, amelyek előzetes vizsgálata a ZEISS 

EVO MA10-es mikroszkóppal történt. 

2.8 Fázisösszetétel meghatározás (XRD) 

A kristályos anyagok fázisainak azonosítására, meghatározására és kristályszerkezeti 

jellemzésére az egyik leggyakrabban alkalmazott roncsolásmentes anyagvizsgálati módszer a 

röntgen pordiffrakciós vizsgálat (XRD). Ennek eredményeképpen az XRD vizsgálatnak 

többek között nagy jelentősége van az új anyagok fejlesztését célzó kutatómunkák során, de 

az iparban a gyártási folyamatok ellenőrzésekor is fontos szerepet kap. 

A röntgendiffrakciós vizsgálat alapja az, hogy ha egy kristályos anyagra röntgensugarakat 

bocsátunk, akkor az anyagra jellemző elhajlási képet kapunk. Mivel a kristály a 

röntgensugárral szemben optikai rácsként viselkedik, azaz a röntgensugár a kristály atomjain 

minden irányban szóródik. Az egyes irányokban a szórt sugarak egymást erősítik és elhajlási 

maximumok jönnek létre. Brägg elve szerint a maximumok úgy tekinthetők, mint a kristályra 

eső röntgensugárnak a kristályrács síkjain létrejövő tükröződései. Az egyes kristályos fázisok 

minőségi azonosítása azon alapul, hogy a röntgenreflexió helyzete (𝜃) és erőssége (I) jellemző 

az anyagra. A mennyiségi meghatározás alapja, hogy a porkeverékeknél a különböző 

kristályos komponensekhez tartozó reflexiók viszonylagos intenzitása a komponensek 

mennyiségi arányától függ [136 – Laczkó 2014]. 

A kutatómunka során az elő-szinterelt és a szinterelt minták külső felszínének kvalitatív 

fázisösszetételének vizsgálata Rigaku MiniFlex II típusú röntgen diffraktométer segítségével 

(29. ábra) történt. Valamint megvizsgáltam több pormintát, amelyek között a próbatestekből 

kézi mozsárral történő aprítással, őrléssel készített minták is voltak. Ilyen módon a vizsgált 

minták egy részének kvantitatív fázisösszetétel elemzése is megtörtént. 

 

 

29. ábra: Rigaku MiniFlex II típusú röntgen diffraktométer  
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3 A MEGNÖVELT MULLIT TARTALMÚ MŰSZAKI KERÁMIÁK 

KIFEJLESZTÉSE 

Jelen fejezetben a megnövelt mullit tartalmú műszaki kerámiák fejlesztése során felhasznált 

alapanyagok és porkeverékek vizsgálati eredményeit, valamint az elő-szinterelt és szinterelt 

kerámia próbatestek előállítását foglaltam össze. 

3.1 Az alkalmazott porok és porkeverékek jellemzői 

A kutatás során alkalmazott növényi eredetű adalékanyag (D) a 2 perces elő-őrlést követően a 

30. ábra szerinti szemcseméret-eloszlással és 462,72 m-es átlagos szemcsemérettel 

rendelkezett, míg a másik két por legnagyobb szemcsemérete nem érte el az 25 m-t (31. 

ábra). Jellemzően a kaolin (K) szemcsék 50%-a (x50) 4,01 m, míg az alumínium-oxid (A) 

esetén (x50) 2,89 m méretű volt. Az együtt-őrlés előtt a kukoricadara szemcsemérete a  

mm-es mérettartományba esett. 

 

 

30. ábra: A kukoricadara (D) szemcseméret-eloszlása a 2 perces elő-őrlést után   

  

 

31. ábra: Az alumínium-oxid (A) és a kaolin (K) porok szemcseméret-eloszlása  
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A 32. ábra mutatja az együtt-őrlés után a KA, KA-D-2 és KA-D-4 jelű keverékek átlagos 

szemcseméret-eloszlását. A kukoricadara hozzáadásával készült minták szemcsemérete jól 

szemlélteti az őrlés hatását, mivel a jellemzően 400 m-nél nagyobb kukorica szemcsék is 

100 m alatti méretűek lettek. A porkeverékek szemcseméret-eloszlásuk alapján alkalmasak a 

porsajtolással történő alakadásra. 

 

 

32. ábra: Az elkészített porkeverékek szemcseméret-eloszlása 

 

A 6. táblázat összefoglalja az alapanyagok és a felhasználásukkal készítette porkeverékek 

átlagos szemcseméretét és fajlagos felületét (BET). Az adatok alapján jól látható, hogy a 

porkeverék szemcseméretének a csökkenésével nő a fajlagos felülete, valamint a 20 perces 

együtt-őrlés hatása is megmutatkozik a mért adatokban. 

 

6. táblázat: Porok és porkeverékek szemcsemérete és fajlagos felülete 

Porok és porkeverékek 
Átlagos szemcseméret 

(x50), m 

Fajlagos felület (BET), 

m2/g 

Sedlecky ml kaolin (K)  

2 perces elő-őrlés után 
4,01 15,74 

Nabalox 315 alumínium-oxid (A) 2,89   1,76 

Monostori kukoricadara (D)  

2 perces elő-őrlés után 
462,72   0,62 

Eltérő kukoricadara 

tartalmú porkeverékek  

20 perces  

együtt-őrlés után 

KA (0) 3,62 15,15 

KA-D-1 (9) 4,09 12,57 

KA-D-2 (16) 4,54 11,13 

KA-D-3 (23) 4,51 10,10 

KA-D-4 (29) 6,49   8,36 
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A kaolin és a kukoricadara termoanalitikai vizsgálatával kapott TG, DTG, DTA görbéket a  

33. ábra szemlélteti. A tiszta alumínium-oxid por termoanalitikai vizsgálatát nem végeztem el, 

mivel derivatográfos vizsgálat esetén referencia anyagként is alumínium-oxid kerül 

felhasználásra, így tiszta korund por esetén nem tapasztalnánk változást a görbékben. 

  

   
a) b) 

33. ábra: Sedlecky kaolin a) és a Monostori kukoricadara b) derivatográffal felvett görbéi 

 

A szakirodalomban leírtaknak [17, 18, 21 – Varga 2007, Mlinárik 2011, Gömze 2001] 

megfelelően a kaolinit ásványból (Al2O3 ⋅ 2 SiO2 ⋅ 2 H2O) 500 °C előtti hőmérsékleten 

elkezdődött a kristályvíz távozása, a metakaolinná (Al2O3 ⋅ 2 SiO2) való átalakulása, ami 

589 °C-on volt a legintenzívebb. A vizsgálat alatt 1000°C-ig történt a kemence felfűtése, 

amely során a kaolin tömege 15 m/m%-kal csökkent. A kukoricadara égése 280 °C-nál 

kezdődött meg, ami jelentős tömegcsökkenéssel és kb. 4 °C-os hőmérséklet növekedéssel járt 

együtt. A tömegcsökkenés 322 °C-on volt a legintenzívebb. A behelyezett daraminta 

kevesebb, mint 20 m/m%-a maradt vissza a mintatartóban, vagyis a dara jelentős része elégett 

a vizsgálat során. 

A kutatómunkához kiválasztott alapanyagok jellemző mikroszerkezetét szemléltetik a 

következő SEM felvételek, amelyek jól tükrözik a szemcseméret vizsgálatok mérési 

eredményeit.  

 

 
a) 

 
b) 

34. ábra: A kukoricadara (a, b) jellemző mikroszerkezete a 2 perces elő-őrlés után (SEM) 
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a) 

 
b) 

 
c) 

 
d) 

35. ábra: Az alkalmazott kaolin (a, b) és alumínium-oxid (c, d) mikroszerkezete (SEM) 

 

A kukoricadaráról 250x és 500x-szoros (34. ábra), míg a kaolinról és az alumínium-oxidról 

500x és 2500x-szoros (35. ábra) nagyítású felvételek láthatók. Az alkalmazott Sedlecky 

kaolin Wilson szerinti ásványi összetételében 89 m/m% kaolinit ásványt, 9 m/m% csillámot, 

1 m/m% kvarcot és 1 m/m% egyéb alkotót tartalmaz [104 – Wilson 1995]. Ezzel szemben a 

röntgendiffrakciós (XRD) vizsgálatok során az alábbi összetételt kaptam: 80 m/m% kaolinit, 

5 m/m% illit, 2 m/m% kvarc és 13 m/m% röntgenamorf anyagok. Ebből az következik, hogy 

a kutatásomban alkalmazott Sedlecky kaolin legalább 80 m/m%-ban kaolinit ásványból áll. 

Tetszőlegesen megválasztott felületen meghatároztam a kaolin oxidos összetételét (EDAX), 

ami esetemben 41,09 m/m% Al2O3, 55,97 m/m% SiO2, 1,1 m/m% K2O, 0,32 m/m% CaO és 

1,52 m/m% FeO volt. Ez alapján a véletlenszerűen kiválasztott felületen oxid formájában  

K, Ca és Fe tartalmú szennyező anyagok voltak jelen. A kukoricadara véletlenszerű felületén 

EDAX segítségével mért átlagos elemi összetétele: 60,77 m/m% C és 39,23 m/m% O volt. A 

dara karbontartalma a kezdetben használt fűrészpor mintegy másfélszerese volt (fűrészpor 

37,15 m% C). A kutatás szempontjából az adalékanyag magas karbontartalmának fontos 

szerepe van abban, hogy a hőkezelés során a karbon beépüljön az anyagszerkezetbe 

amorf vagy kristályos formában. Ezenfelül az anyagban levő karbon, nitrogén gáz 

alkalmazásakor elősegíti a Si2ON2, a Si3N4 és a SiAlON képződését [31, 44, 47, 57, 58 – 

Panda 2000, Mackenzie 1994, Arik 2019, Narciso 1994, O’Leary 2015]. 
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3.2 Kerámia próbatestek alakadása során a porok jellemző viselkedése 

A 2.2 fejezetben leírt módon elkészített porkeverékből a próbatestek alakadása az ismertetett 

módon a 100 kN maximális erő kifejtésére képes mechanikus húzó-nyomógéppel és egy 

25 mm belső átmérőjű hengeres forma alkalmazásával történt. A porok tömörödését 

elmozdulás- és erőmérők használatával vizsgáltam. A 36. ábra szemlélteti, hogyan változik 

egyoldalú porsajtoláskor a felső (piros) és az alsó (fekete) bélyegnél ébredő sajtolónyomás a 

kaolin (K), az alumínium-oxidos keverék (KA) és a 29 m/m% kukoricadara hozzáadásával 

készült keverék (KA-D-4) esetén. A különbségek szemléltetése érdekében a vizsgálat során 

lépcsőzetesen növeltem a sajtoló erőt 70 kN-ig, vagyis 142,67 MPa sajtoló nyomásig. Így 10, 

20, 30, 40, 50, 60 és végül 70 kN sajtoló erő elérésekor kb. 20 másodpercig tartottam a mintán 

az adott erőt mielőtt azt tovább növeltem 70 kN-ra, ahol szintén 20 másodpercig tartottam, 

majd leterheltem. A vízszinteshez közeli vonalak adott tömörítési szint esetén mutatják, 

hogyan csökken a sajtoló nyomás értéke a „pihentető” idő függvényében. A diagramok jól 

szemléltetik az egyoldalú porsajtolás hátrányát, mivel a sajtolás során a felső és alsó bélyeg 

között jelentős nyomáskülönbség alakul ki, ami a termék két oldalán eltérő mértékű 

tömörödést (sűrűséget) eredményez. 

 

 

36. ábra: Egyoldalú sajtolás során az alsó és a felső bélyegnél mérhető nyomás 

 

A 37. ábra alapján látható, hogy a tömörítési folyamat alatt hogyan változik a porkeverékben 

ébredő nyomás és a jellemző deformáció (magasságváltozás) különböző keverékösszetételek 

esetén. A tömörítés során a mechanikus gép folyamatosan növeli a terhelő erőt (nyomást), 

aminek hatására a porkeverék tömörödni kezd. A leterheléskor a nyomás csökkenésének 

következtében a keverék rugalmas deformációjához tartozó feszültség relaxációját 

tapasztaljuk; melynek következtében a sajtolt próbatest magassága megnövekszik. A 

porkeverék ilyen típusú viselkedése a Voigt-Kelvin „rugalmas-viszkózus” anyagmodellel 

jellemezhető (7. táblázat V.). 16 m/m% és 29 m/m% kukoricadara hozzáadása (KA-D-2 és 

KA-D-4) kis mértékben befolyásolja a por jellemző tömörödési tulajdonságait (37. ábra). 
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37. ábra: A tömörítési folyamat során rögzített jellemzők különböző keverékek esetén 

 

A kukoricadara szemcsék nagyobb mértékű rugalmas deformációra képesek, de a feszültség 

relaxációt követően jellemzően a fajlagos tömörödés (dH/H arány) 0,67-re adódik a KA és a 

KA-D-4 keverék esetén is. Viszont a kukoricadara mennyiségének jelentős mértékű 

növelésével (60 m/m% – KA-D-15) csökken a deformáció maximális mértéke, melynek fő 

oka többek között a porkeverék átlagos szemcseméretének jelentős növekedése. Emellett a 

sajtolt próbatestek palástfelületén repedések is megjelentek. A próbatestek készítése során 

szerzett tapasztalatok alapján megállapítható, hogy 9-29 m/m% kukoricadara hozzáadása 

elősegíti a kaolin alapú kerámia termékek porsajtolását. A növényi adalék mintegy „kvázi 

kenést” biztosít, ami javítja a sajtolt próbatestek eltávolítását a sajtoló szerszámból. Ezáltal a 

sokat használt, kissé karcos sajtoló forma is jól használhatóvá válik, mivel a porkeverék 

szemcséi kevésbé tapadnak hozzá a szerszám belső falához. A nagyobb szemcseméretű 

kukoricadara hozzáadásával lecsökkent a kiporzás mértéke is. 

A 38. ábra a KA-D-4 porkeverék tömörítése során rögzített adatokat szemlélteti, amelyen az 

alakváltozások alapján öt szakaszra osztható fel a sajtolás folyamata. A jelölt szakaszokban 

eltérő jellegű tömörödés-sajtoló nyomás függvénykapcsolat figyelhető meg, amely különböző 

reológiai anyagmodellekkel jellemezhető (7. táblázat). 

A sajtolás első szakaszában (I.) a relatíve kicsi terhelő erő hatására a sajtoló szerszámban 

lazán elhelyezkedő szemcsék, mint egy folyadék kitöltik a rendelkezésre álló teret 

(szemcsehézagokat) ugrásszerűen megnövelve ezzel a tömörödés mértékét. Ez a viszkózus 

anyagmodellel jellemezhető.  

A második fázisban (II.) a tömörödés a még mindig relatíve kis sajtoló nyomás hatására is 

jelentős mértékben növekszik, de már a „viszkózus folyás” mellett megjelenik a por szemcsék 
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egymáson történő csúszása, súrlódása, amely a „sorba kapcsolt” képlékeny-viszkózus 

anyagokra jellemző. 

 

 

38. ábra: Kerámia porkeverék tömörítése és annak szakaszai (I-V.) 

 

7. táblázat: A tömörítés különböző szakaszaira jellemző reológiai anyagmodellek [128]  

Szakasz I. II. III. IV. V. 
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(Átvéve: E. Kurovics, J.F.M. Ibrahim, L.A. Gömze (2020) Influence of compaction times and pressures on 

rheological properties of kaolin and sawdust powder mixtures) 

 

A harmadik szakaszban (III.) a rések, üregek kitöltése folytatódik, miközben az őrléskor, 

keveréskor képződött szemcse-agglomerátumok szétesnek, aprózódnak. Itt már a szemcsék 

rugalmassága és rugalmas alakváltozása is szerepet játszik. A szemcsehézagok mérete és 

aránya egyre kisebb, ezért tömörítés közben a szemcsék közötti súrlódás jelentősen megnő és 

relatíve kis tömörödés mellett ugrásszerűen növekszik a sajtoló nyomás.  

A negyedik szakaszban (IV.) az alakadáshoz alkalmazott maximális sajtoló erőt kb. 20 

másodpercig tartottam a mintán. Ekkor a minta magassága nem változik, miközben a préselt 

termékben kismértékű feszültség relaxáció következik be, ami a sajtoló nyomás 

csökkenésében mutatkozik meg. A szakaszban mintegy párhuzamosan kapcsolva van jelen a 

képlékeny-viszkózus és a Maxwell anyagmodell.     
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Az ötödik szakasz (V.) a leterhelést jellemzi, amely egy Voigt-Kelvin reo-mechanikai 

anyagmodellel jellemezhető. Ekkor a próbatestünkben sajtolás után visszamaradó mechanikai 

feszültségek relaxációjának következtében magasság- és térfogatnövekedés figyelhető meg, 

amely csökkenti a maximális sajtolónyomáson elért tömörödés mértékét. Ezzel a jelenséggel 

magyarázható, hogy a sajtolás után a nyers terméket nem lehet a szerszámba visszahelyezni, 

mivel a jellemző geometriai méretei megváltoznak (pl. esetemben a szerszám belső átmérője 

25,03 mm volt, a szerszámból való kivétel után a nyers termék átmérője pedig 25,62 mm lett). 

Az egész tömörítési folyamat alatt a porkeverék az alábbi komplex anyagmodellel (39. ábra) 

és tipikus deformációval (40. ábra) jellemezhető, amelyet 1983-ban Gömze A. L. dolgozott ki 

az azbesztcement masszák reológiai jellemzésére [137, 138 – Gömze 1983, Gömze 1983]. 

Később ezt sikeresen alkalmazták a bitumen kötőanyaggal készített aszfaltkeverékek és 

aszfaltbetonok tanulmányozása során [139 – Gömze 2005], valamint a hetero-modulusú, 

hetero-viszkózus komplex kerámiák feszültség relaxációjának jellemzésére is [140 – 

Gömze 2010]. A fenti 37. és 38. ábra mutatja, ahogy a porkeverékek deformálódnak a sajtoló 

nyomás és az idő függvényében. Az ott látható jellemző deformáció, illetve relaxáció 

hasonlóságot mutat a 40. ábra folyáshatárt meghaladó feszültségek melletti deformációt 

szemléltető részével.  

 

 

E1 – a Hooke-test rugalmassági modulusa 

η1- a Newton-test viszkozitása 

0- a képlékeny test statikus folyáshatára 

E2 - a Voight-Kelvin test rugalmassági  

       modulusa 

η2 – a Voight-Kelvin test viszkozitása 

ε – a deformáció 

39. ábra: A tömörítés során a porkeverék anyagmodellje [138] 

(Átvéve: Gömze A. L. (1983) Csigasajtolóval előállított azbesztcement-termékek préselés utáni feszültség-

állapotának matematikai elemzése) 

 

 

40. ábra: A jellemző deformáció az idő függvényében [138] 

(Átvéve: Gömze A. L. (1983) Csigasajtolóval előállított azbesztcement-termékek préselés utáni feszültség-

állapotának matematikai elemzése) 
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3.3 Az alkalmazott porkeverékek termoanalitikai jellemzői 

Az elkészített próbatestek szinterelése előtt MOM Derivatograph-C és Camar Elettronica 

hevítőmikroszkóp segítségével vizsgáltam, hogyan hat a hőmérséklet növelés a kaolin, 

alumínium-oxid és kukoricadara tartalmú porkeverékekre.  

3.3.1 Geometriai változások a hőmérséklet növelés hatására 

A Camar Elettronica hevítőmikroszkóppal készített bináris képeken jól látható a behelyezett 

minták alakváltozása hőmérséklet növelés hatására, különös tekintettel a magasságra (41. 

ábra). Az adalékanyag (kukoricadara) arányának növelésével 200 °C felett jelentősen megnőtt 

a minták magassága. Például a 29 m/m% D hozzáadásával készült minta esetén a növényi 

eredetű adalék égésének kezdetén a könnyebb szénhidrogének és az illékony anyagok gáz 

formájában távoztak a mintából. A távozó gázok „felfújták” a vizsgálathoz készített henger 

alakú mintát, ami a hőmérséklet további emelésével fokozatosan lezsugorodott.    

 

KA 

0 m/m% D 

 

KA-D-3 

23 m/m% D 

KA-D-4 

29 m/m% D 

 vizsgálat kezdete legnagyobb magasság 

(hmax) 

szinterelődési pont  

(h = 95%) 

1450 °C-os 

hőmérsékeleten 

41. ábra: Hevítőmikroszkópos vizsgálat során a kismintákról készült bináris képek 

 

3.3.2 Jellemző termoanalitikai görbék (TG, DTG, DTA, magasságváltozás)  

A termoanalitikai vizsgálatok rendszerint a hőmérséklet függvényében a TG, DTG és DTA 

görbék felvételére terjednek ki, amelyeket a disszertációmban kiegészítettem a 

hevítőmikroszkóppal készített magasságváltozások hőmérséklettől való függésével. Ilyen 

módon közös diagramban ábrázoltam a jellemző görbéket, amelyeket a Melléklet I.-ben 
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foglaltam össze. A porkeverékek hőmérséklet növelés hatására bekövetkező viselkedését a 

KA-D-2 porkeverék esetén mutatom be (42. ábra).   

 

 

42. ábra: Kaolin, alumínium-oxid és kukoricadara tartalmú keverék (KA-D-2) 

termoanalitikai görbéi 

 

A diagramon a hőmérséklet növekedés hatására bekövetkező fontosabb változásokat külön 

pontokkal jelöltem, amelyek jellemző adatait a 8. táblázatban ismertetem. A termoanalitikai 

vizsgálatok előzetes tájékoztatást nyújtanak arról, hogy milyen változásokra kell számítanunk 

a szinterelések során. Ezek a változások a kaolin, alumínium-oxid és kukoricadarát tartalmazó 

porkeverékek esetén a következők: 

A hőmérséklet emelésével végbemegy a minta száradása. A nedvességtartalom távozása a 

legintenzívebb 86,07 °C-on (1. pont), majd a száradás 129,87 °C-en (2. pont) befejeződik. 

Makó szerint a teljes száradás és a felületen megkötött nedvességtartalom távozása több 

lépcsőben valósulhat meg [141 – Makó 2009], a mi esetünkben ez nem figyelhető meg. 

A száradási folyamatot követően az alacsony lobbanáspontú – elsősorban az adalékként 

használt kukoricadarából távozó – gázok gyulladására és égésére lehet következtetni (3. pont). 

A 4. pont után a legintenzívebb a tömegcsökkenés és itt figyelhető meg a legnagyobb 

hőmérséklet különbség – exoterm csúcs – a vizsgált és az inert (etalon) anyag között. Az 

elgázosodás és az égési folyamat hatására a 3. pont után a minta deformálódni kezd, a 

képződő gázok utat törnek maguknak, eltávoznak a mintából, miközben annak a magassága 

hirtelen megnő, majd fokozatosan csökkenni kezd.  
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A hőmérséklet további növelésével anyagszerkezeti változások is végbe mennek. A dara 

égésével párhuzamosan egy intenzív endoterm folyamat is megkezdődik. 463 °C felett 

(5. pont), a kaolin termikus bomlása során az Al2O3 ⋅ 2 SiO2 ⋅ 2 H2O képlettel leírható kaolinit 

ásványból a kristályvíz távozásával metakaolin (Al2O3 ⋅ 2 SiO2) képződik. Ez a folyamat 

540 °C-on a legintenzívebb (6. pont) [142 – Wang 2011], majd 675°C-on befejeződik 

(7. pont). 

A hőmérséklet további emelése során 870,74 °C-on a kvarc tridimit fázissá történő 

átalakulása megy végbe (8. pont). Majd 1000 °C környékén a legintenzívebb a mullit 

képződés folyamata, amely 1025,66 °C-on be is fejeződik (10. pont). 1106,62 °C-on (11. 

pont) megjelenik a szemcsenövekedés és nyakképződés, ezért a minta intenzíven zsugorodni 

kezd. A Camar Elettronica által adott leírás alapján [115 – műszer leírás] a 

hevítőmikroszkópos vizsgálat során a minták akkor érik el a szinterelődési pontjukat, amikor 

a magasságuk a kiindulási magasság 95 %-a lesz. A fenti minta esetében ez a 1209 °C-on 

(12. pont) következett be.  

 

8. táblázat: A KA-D-2 keverék termoanalitikai vizsgálata során jelölt fontos pontok  

Jelölt pont T, °C TG, mg DTG, mg/min DTA, °C h, % 

1 86,07 -0,70 -1,70 -0,21 100 

2 129,85 -1,28 -1,37 -0,01 100 

3 250,26 -1,84 -1,55 -0,05 100 

4 322,19 -6,35 2,30 -0,53 111 

5 463,20 -9,05 -0,94 -0,10 105 

6 540,56 -11,57 -4,72 -0,66 104 

7 675,05 -14,78 -2,87 -0,03 104 

8 870,74 -15,18 -1,00 0,00 104 

9 1001,54 -15,21 0,63 0,14 101 

10 1025,66 -15,24 0,14 0,00 102 

11 1106,62 -15,26 0,36 -0,01 101 

12 1209,00 - - - 95 

 

A vizsgált porminták szinterelődési hőmérséklete alapján a sajtolt próbatestek hőkezeléséhez, 

elő-szintereléséhez 1250 °C-ot választottam maximális kemence hőmérsékletnek, amelyen 3 

órás hőntartást állítottam be. 

A kerámia porkeverékek TG, DTG és DTA görbéi, valamint a porokból készített 

kisminták magasságváltozásának közös diagramon való ábrázolásával pontosabban 

megadhatóak a hőmérséklet növelés, égetés során lejátszódó folyamatokhoz és 

átalakulásokhoz tartozó hőmérsékletek, valamint a sűrűségváltozással járó 

fázisátalakulások (pl.: gáz és olvadék képződés).  
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3.3.3 Pirolízis vizsgálat 

A kutatómunka során a karbotermikus reakciók tervezése érdekében megvizsgáltam a 

kukoricadara adalékanyag esetén a CO, illetve CO2 gázok képződését. A szintézisgáz mért 

teljes gázösszetételét a 9. táblázat foglalja össze, amelyből jól látható, hogy a dara és a  

KA-D-4 (29 m/m% D) porkeverék esetén közel azonos a vizsgálat során keletkezett 

szintézisgáz mért összetétele.  

 

9. táblázat: A pirolízis vizsgálat során mért teljes gázösszetétel 

Vizsgált anyag 
Gázösszetétel, V/V% 

CO2 H2 CO CH4 C2-C4 H2S 

Kukoricadara (D) 32,91 31,58 23,23 10,31 1,97 <0,1 

KA-D-4 porkeverék 30,45 38,13 20,70 8,78 1,94 <0,1 

 

A vizsgálat alapján oxigénhiányos közegben 350 °C-ot meghaladó hőmérsékleten kezdődik 

meg az éghető karbontartalmú gázok fejlődése, illékony anyagok és szénhidrogének távoznak 

a mintából (43. ábra). A kukoricadara vizsgálata során az eredeti tömegének több, mint 25 %-

a maradt meg pirolízis koksz és több, mint 50 % pirolízis olaj formájában. Ez azt mutatja, 

hogy oxigénhiányos (redukáló) elő-szinterelés alkalmazásakor várhatóan a növényi adalék 

(D) tömegének 25 %-a eltávozik gáz formájában a kerámia mintákból, a maradék pedig 

beépülhet az elő-szinterelt kerámia anyagszerkezetébe. Ezzel szemben, ha ezt a vizsgálatot 

hagyományos, oxidációs körülmények között végeznénk el, a dara nagy része gáz formájában 

eltávozna, ahogy az az alapanyagok derivatográffal történő vizsgálatánál látható (33. ábra). 

A pirolízis után a kukoricadarából megmaradt magas karbontartalmú anyagrészek a nitrogén 

védőgázban történő szinterelés esetén karbonforrásként jelentős szerepet kaphatnak, valamint 

a második hőkezelés (szinterelés) során egy új pórusszerkezet kialakítást is elősegítik.   

 

 

43. ábra: A gázösszetétel változása a dara (D) pirolízis vizsgálata során 
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3.4 A kaolin fázisátalakulásának vizsgálata a SiO2-Al2O3 fázisdiagram alapján 

A kaolin, illetve más alumínium-szilikát felhasználásakor ismert alapanyagösszetétel esetén a 

korábban bemutatott SiO2 – Al2O3 fázisdiagram (7. ábra) ismeretében már a hőkezelések előtt 

következtethetünk arra, hogy milyen fázisokból, alkotókból fog felépülni a termékünk. 

Ugyanakkor figyelembe kell vennünk azt, hogy a felhasznált anyagokban található 

szennyezők, egyéb oxidok miatt az egyensúlyi hőmérsékletek eltolódhatnak, illetve új fázisok 

jelenhetnek meg.  

Az kutatómunka során alkalmazott kaolin és alumínium-oxid felhasználásával kívánom 

bizonyítani, hogy a szinterelések során a Bobkova könyvében található Berezhny-féle 

részletes fázisdiagramnak megfelelően mennek végbe az általam készített kerámia minták 

változásai. Ennek érdekében megvizsgáltam a különböző hőmérsékleten égetett kerámia 

próbatestek fázisösszetételét, térfogatát és tömegét [143 – Kurovics 2020]. A kutatómunkám 

ezen részét a biológiai adalékanyag (kukoricadara, D) hozzáadásával készült keverékek esetén 

nem végeztem el. Az oxidációs atmoszféra alkalmazásával a D szinte teljesen elég, csupán 

pórusképzőként viselkedik, valamint a néhány százalékban visszamaradó hamu komponensei 

nem képezik a SiO2 – Al2O3 rendszer részét. Az égetések (szinterelések) hőmérsékletét a 

SiO2 – Al2O3 fázisdiagram alapján választottam meg, a 10. táblázatban megadott 

fázisátalakulásokat, illetve fázisok megjelenését várva.  

 

10. táblázat: A fázisátalakulások vizsgálatához tervezett égetések 

Égetési hőmérséklet Átalakulás Új fázis 

450 °C 

575 °C 

775 °C 

870 °C 

1100 °C 

 

kaolin – metakaolin 

-kvarc – -kvarc 

andalúzit – szillimanit 

-kvarc – tridimit 

metakaolin – mullit 

szillimanit – mullit 

metakaolin 

-kvarc 

szillimanit 

tridimit 

mullit 

mullit 

 

A vizsgálathoz az előző fejezetekben leírt módon porkeverékeket (K: 100 m/m% kaolin és 

KA: 90 m/m% kaolin + 10 m/m% alumínium-oxid) és próbatesteket készítettem, majd azokat 

a kiválasztott maximális hőmérsékleteken 3 órás hőntartás alkalmazásával hőkezeltem. A 10. 

táblázatban látható hőmérsékletek mellett 1250 °C-on is szintereltem a nyers kerámia 

mintákat, mivel a kutatás további részéhez ezt a hőmérsékletet választottam az elő-

szinterelések elvégzéséhez. Ugyanakkor az 1100 °C-os hőkezeléshez képest a minőségi 

fázisösszetétel tekintetében nem vártam változást a kemence hőmérséklet 1250 °C-ra történő 

emelésekor. 

A nyers próbatestek színe a különböző hőmérsékleteken való szinterelés hatására 

megváltozott (44. ábra). Az alkalmazott maximális hőmérséklet növelésével folyamatosan 

halványult a minták színe, míg 1000 °C felett fehér színűek lettek. A hőmérséklet 

változtatásának a kerámia színére gyakorolt hatása utalhat arra, hogy a várt fázisátalakulások 

végbementek. A szinterelések után tapasztalt színt az eredeti keverékösszetétel (K vagy KA) 

nem befolyásolta.  
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44. ábra: A nyers és a különböző hőmérsékleteken szinterelt próbatestek 

 

3.4.1 A térfogat és a tömegváltozás különböző hőmérsékleteken való hőkezelés után 

Az elkészített próbatestek átlagos szinterelés utáni térfogatát és tömegét mutatja be az 

alkalmazott égetési hőmérséklet szerint a 45. ábra. A kaolinhoz a 10 m/m% Al2O3 

hozzáadásával kismértékű eltérés tapasztalható a térfogat változásakor.  

 

 

45. ábra: A próbatestek jellemző térfogat- (a) és tömegváltozása (b) adott hőmérsékleteken 

 

A 450 °C-os szinterelés esetén megnőtt a próbatestek térfogata, miközben csökkent a 

tömegük. 575 °C alkalmazásakor 10 m/m%-nál nagyobb mértékű tömegcsökkenést 

tapasztaltam. A csökkenés oka az, hogy 575 °C-on való égetéskor már teljesen végbement a 

kaolinit-metakaolinit átalakulás. A kaolinit ásvány elveszítette a közel 14 m/m% 

kristályvíztartalmát (kaolinit ásvány összetétele: 39,52 m/m% Al2O3, 46,52 m/m% SiO2 és 

13,96 m/m% H2O). A minták tömegváltozását 575 °C-tól már kismértékben befolyásolta a 

hozzáadott Al2O3-tartalom, mivel a KA keverékben 10 m/m%-kal kevesebb a kaolin, így az 

eltávozó kristályvíz mennyisége is 1,4 m/m%-kal kevesebb. Azonban a hőmérséklet tovább 

emelésével a tömegváltozás mértékének üteme hasonló. A vizsgálat során 450 °C és 1100 °C 

közötti hőmérsékletek alkalmazásakor az alumínium-oxidtartalmú próbatestek kisebb 

térfogattal rendelkeztek, mint a kizárólag kaolin felhasználásával készültek. Ugyanakkor a 

minták kezdeti térfogata és az 1250 °C-on szinterelt próbatestek térfogata a csak kaolin 

ásványt (K) és az Al2O3-ot is tartalmazó (KA) keverék esetén közel azonos lett.    
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3.4.2 Az ásványi összetétel változása (XRD) 

A különböző hőmérsékleteken szinterelt minták fázisösszetételével kapcsolatos eredményeket 

a 11. táblázatban foglaltam össze. A táblázat bemutatja, hogyan változott a minták ásványi 

összetétele a 450 °C, 575 °C, 775 °C, 870 °C és az 1100 °C-os szinterelések hatására. A 

röntgendiffraktogramok a Melléklet III. fejezetben szerepelnek. 

 

11. táblázat: A különböző hőmérsékleten szinterelt kaolin és alumínium-oxid tartamú minták 

ásványi összetétele 

Keverék jele K KA 

Hőkezelési 

hőmérséklet, °C 
- 450 575 775 870 1100 450 575 775 870 1100 

Á
sv

án
y

i 
(f

áz
is

) 
ö

ss
ze

té
te

l,
 m

/m
%

 

(röntgen)a

morf 
13,0 21,0 73,2 70,5 68,0 61,4 17,0 57,0 55,2 54,0 47,0 

kaolinit 80,0 71,0 - - - - 58,0 - - - - 

andalúzit - - 19,3 - - - - 19,6 - - - 

szillimanit - - - 26,5 26,0 - - - 25,4 26,4 - 

mullit - - - - - 35,3 - - - - 33,5 

illit 5,0 4,5 4,5 - - - 4,0 4,0 - - - 

halloysit - 1,5 - - - - 2,0 - - - - 

-kvarc 2,0 3,0 3,0 - - - 3,0 3,0 - - - 

-kvarc - - - 3,0 3,0 - - - 3,0 1,2 - 

tridimit - - - - 3,0 3,3 - - - 2,0 3,2 

korund - - - - - - 16,0 16,4 16,4 16,4 16,4 

 

450 °C-os hőkezelés után a kerámia mintákban halloysit fázis is megjelent, ami a kaolinit 

ásvány egyik változata. A kaolinit triklin, míg a halloysit monoklin kristályszerkezetű. A 

metakaolin megjelenése az XRD vizsgálat során a röntgenamorf tartalom növekedésében 

mutatkozott meg. Az ásványi összetételt a hozzáadott Al2O3 nem befolyásolta jelentősen, 

végig korrund fázis formájában volt jelen a vizsgált mintákban az alacsony szinterelési 

hőmérsékletek miatt. A hőmérséklet emelésével a fázisátalakulások a 10. táblázatban 

megadott elvárások szerint mentek végbe.   

A SiO2 – Al2O3 fázisdiagramnak [22 – Bobkova 2007] megfelelően mindkét vizsgált minta 

esetén megjelent kristályos fázisként az andalúzit és a szillimanit is. Ezáltal vizsgálati 

eredményekkel igazoltam, hogy a Berezhny-féle diagramban részletezett 1100 °C alatti 

fázisátalakulások a Sedlecky kaolin esetén is bekövetkeznek. Az 1100 °C-os szinterelés során 

a várakozásoknak megfelelően létrejött a mullit fázis. A kristályos fázis aránya a hozzáadott 

Al2O3 miatt nagyobb a KA keverék esetén, vagyis alacsonyabb az amorf (röntgenamorf) 

tartalma, mint a K jelű mintáknak. Az 1100 °C-os égetés után a mullit és a tridimit aránya 

mindkét keverék esetén azonos lett (mullit/tridimit ~ 10,6).   

 

A vizsgálati eredményeimmel alátámasztottam a Berezhny-féle SiO2 – Al2O3 

fázisdiagramot, amely részletezi az 1000 °C alatti fázisátalakulásokat is. Kísérleti 

eredményekkel igazoltam, hogy a Sedlecky kaolin esetében végbemegy az andalúzit-

szillimanit-mullit fázisátalakulás.   
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3.5 Kerámia porok és próbatestek hőkezelése 

A kerámia termékek végső tulajdonságait nagy mértékben befolyásolja az alkalmazott égetés, 

szinterelés körülményei (kemence atmoszféra, felfűtési mód, maximális hőmérséklet, 

hőntartások). A szinterelések során a kaolin keverékek karbotermikus redukciójának és 

nitridálásának (CRN) biztosításához porcelánból égetési segédeszközöket – négyzet alapú 

doboz – készítettem. A dobozok alakadása porcelánmassza gravitációs öntésével valósult 

meg. A dobozok lezárásához megfelelő méretű porcelán lapokat is készítettem (46. ábra). A 

száradás után 1310 °C-on történt a porcelánok kiégetése.  

 

 
a) 

 
b) 

46. ábra: A porcelánöntéssel készült égetési segédeszközök 

 

3.5.1 Elő-szinterelés (1250 °C) 

A kutatás során az alacsonyabb hőmérsékletű (1250 °C-os) elő-szintereléseket a Kerámia- és 

Polimermérnöki Intézeten található elektromos fűtésű laboratóriumi kamrás kemencében 

végeztem kétféle módon. Az égetések hőgörbéjét az elvégzett termoanalitikai vizsgálatok 

alapján határoztam meg. Az elő-szinterelések 400 °C-ig 60 °C/h, majd 1250 °C-ig 100 °C/h 

felfűtési sebesség beállításával, a végső hőmérsékleten 3 órás hőntartással, majd a kemence 

szabad lehűlésével valósultak meg.   

A próbatestek egyik felének a relatíve alacsony hőmérsékletű hőkezelése hagyományos 

oxidációs atmoszférában történt (OX). A többi próbatest és a porkeverékekből 150-

150 grammnyi porminta a gáztömörre kiégetett porcelán segédeszközökben oxigénhiányos, 

redukáló atmoszféra alkalmazásával (RED) lett elő-szinterelve. A redukáló elő-

szintereléshez a nyers próbatestekhez 10-12 g petrolkokszot raktam, majd hagyományos 

cserépagyaggal rögzítettem a fedőlapot a porcelán dobozokon, amivel a légmentes zárást 

biztosítottam. A koksz szerepe az égetési folyamat során a doboz belsejébe zárt oxigén 

mennyiségének csökkentése által a kerámia porokhoz hozzáadott növényi eredetű 

adalékanyagok (D) karbonizációjának elősegítése volt. Ilyen módon a karbotermikus 

redukciós (CR) folyamat megvalósítása. A kutatás során a RED elő-szinterelés kifejezést 

tulajdonképpen a karbotermikus redukciós (CR) hőkezelésre alkalmazom. A redukáló elő-

szinterelések minősége nagy mértékben függött a doboz zárásának minőségétől. A 

hőmérséklet emelésével az agyag teljesen kiszárad, valamint fázisátalakulási folyamatok is 

bekövetkeznek, amelyek miatt a „ragasztó” agyagon repedések keletkezhetnek és oxigén 
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juthat be a doboz belsejébe. Az ilyen esetekben a redukáló elő-szinterelés sikertelennek 

bizonyult. Az alkalmazott elő-szinterelési módszer nagy mértékben befolyásolta a keletkező 

félkész termék tulajdonságait, köztük a színét is (47. ábra).  

 

 Keverék jele (kukoricadara tartalma, m/m%) 

 
KA  

(0) 

KA-D-1 

(9) 

KA-D-2  

(16) 

KA-D-3  

(23) 

KA-D-4  

(29) 

 

1250°C 

oxidáló 

 

 

1250°C 

redukáló 

47. ábra: A kukoricadara hozzáadásával készült elő-szinterelt próbatestek 

 

Amennyiben a próbatestek készítéséhez 30 m/m%-nál nagyobb mennyiségben alkalmaztam a 

növényi adalékot (D), nem csak a porsajtolás során tapasztaltam repedéseket, hanem a 

választott hőgörbe mellett az oxidáló elő-szinterelés alatt a belsejükben képződő gázok 

következtében a próbatestek „felfúvódtak”, rétegződtek, valamint saját súlyuk alatt 

összeroskadtak (48. ábra). Az ilyen minták a redukáló elő-szinterelés esetén hasonló okokból 

szintén jelentős mértékben deformálódtak (49. ábra). Ezen eredmények alapján az általam 

alkalmazott eljárással kerámia termék készítésére ezek a keverék összetételek nem 

megfelelőek. Viszont alakadás nélkül a porkeverékek redukáló szinterelése megoldást jelent a 

nagy mennyiségű biológiai adalékanyag tartalommal rendelkező keverékek esetén a CRN 

eljárás további tanulmányozására. 

 

Keverék jele (kukoricadara mennyisége, m/m%) 

KA-D-5 (33,33) KA-D-10 (50) 

 

48. ábra: Nagy mennyiségű kukoricadarát tartalmazó próbatestek  

az oxidáló szinterelés után 

 

 



59 

 

Keverék jele (kukoricadara mennyisége, m/m%) 

KA-D-5  

(33,33) 

K-D-10  

(50) 

KA-D-10  

(50) 

KA-D-4,5  

(31,5) 

 

49. ábra: Nagy mennyiségű kukoricadarát tartalmazó próbatestek  

a redukáló szinterelés után 

 

3.5.2 Szinterelés magas hőmérsékleten (1450 °C) 

Az elő-szinterelt porok és próbatestek egy részét áramló nitrogén gázban 1450 °C 

hőmérsékleten szintereltem (NIT), mintegy 130 órás ciklusidővel. Ilyen módon a RED-NIT 

szintereléssel a kerámia minták karbotermikus redukcióját és nitridálását (CRN) kívántam 

megvalósítani.  

A szinterelés a korábban elkészített porcelán égetési segédeszközökbe helyezve történt, 

amelyek a nitrogén gázzal történő hőkezelés során elszíneződtek, egy külső, szürke színű 

réteg képződött a felszínükön (50. ábra). A NIT szinterelés hatásának részletesebb 

tanulmányozása és a tulajdonságok összehasonlítása érdekében 1450 °C-os maximális 

hőmérséklettel oxidáló atmoszférában is végeztem szinterelést. A különböző elő-szinterelési 

és szinterelési módszerrel készült próbatesteket az 51. ábra szemlélteti.   

 

  
a) b) 

50. ábra: Égetési segédeszközbe helyezett minták a nitridáló (NIT) szinterelés előtt (a)  

és után (b) 
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51. ábra: A próbatestek színének változása a hőkezelések hatására 

 

A kutatómunka során keverékenként 100 db próbatestet készítettem, amelyekből 40-40 db-ot 

OX vagy RED módon elő-szintereltem és 20 db-ot 14-OX módon szintereltem. Az elő-

szinterelt mintákból 20-20 db-ot magas hőmérsékleten nitrogén védőgázban (NIT) 

szintereltem.  

3.5.3 A hőkezelés hatására bekövetkező változások 

A hőkezelések következtében nem csak a próbatestek színe változott meg, hanem a tömege és 

a jellemző geometriai méretei is. Az égetési hőmérséklet emelésével növekedett a kerámia 

minták tömegvesztesége, valamint a zsugorodásuknak a mértéke.  

A kutatómunka során előállított – várhatóan mullit tartalmú – kerámiák teljes térfogati 

zsugorodásának átlagos értékét és szórását a 12. táblázat és az 52. ábra ismerteti. A 

táblázatban külön szerepel a nyers próbatestek 1250 °C-os elő-szinterelése után, valamint az 

elő-szinterelt próbatestek nitrogén védőgáz alkalmazásával magasabb hőmérsékleten történő 

szinterelése után meghatározott teljes zsugorodási értéke. Továbbá a referenciaként elvégzett 

oxidációs szinterelés utáni zsugorodás is látható. A zsugorodás mértékének meghatározása 

minden esetben a préselt, nyers próbatest adatainak felhasználásával történt (Melléklet IV.). 
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12. táblázat: A mullit kerámiák teljes térfogati zsugorodásának átlaga és szórása, 𝒁𝒔𝒛 (V/V%) 

Elő-szinterelés (1250 °C) OX RED OX RED — 

Szinterelés (1450 °C) — NIT OX 

K
ev

er
ék

 j
el

e 
 

(D
 t

ar
ta

lm
a,

 m
/m

%
) KA (0) 29,20 ± 1,16 29,94 ± 0,86 31,10 ± 1,33 30,92 ± 1,01 33,81 ± 0,96 

KA-D-1 (9) 28,77 ± 1,19 22,53 ± 1,49 27,40 ± 1,24 28,73 ± 1,21 34,93 ± 0,30 

KA-D-2 (16) 27,31 ± 1,34 16,48 ± 1,18 26,21 ± 0,66 26,89 ± 1,04 31,70 ± 0,87 

KA-D-3 (23) 27,25 ± 1,26 14,74 ± 0,98 28,63 ± 0,44 25,94 ± 0,96 31,19 ± 0,41 

KA-D-4 (29) 27,21 ± 0,75 14,69 ± 1,00 24,18 ± 1,01 27,52 ± 1,35 32,55 ± 0,51 

 

Jellemzően a kukoricadara adalékanyag mennyiségének növelésével a zsugorodási értékek 

csökkenő tendenciát mutatnak. KA keverék esetén (kukoricadara nélkül) az elő-szinterelések 

után 30 V/V% körüli volt a térfogati zsugorodás, ami a második hőkezelés során tovább 

növekedett 1-1,5 V/V%-kal. Ugyanakkor az OX szinterelt KA próbatesteknél (az ábrán 14 

OX jelű) 2,5-3 V/V%-kal nagyobb mértékű zsugorodást tapasztaltam, vagyis a kerámia 

minták kisebb méretűek lettek, amikor hagyományos módon és nem nitrogén gáz 

alkalmazásával történt a magas hőmérsékletű szinterelésük. Ez az eltérés az OX és a NIT 

szinterelések esetén a hozzáadott D adalék mennyiségével nőtt, a 9 m/m% D tartalomnál 

lokális maximuma van.  

 

 

52. ábra: Az elő-szinterelt és a szinterelt próbatestek teljes térfogati zsugorodása 

 

Az elő-szinterelések hatására bekövetkezett zsugorodás 15-30 V/V% között volt. A D 

adalékanyag mennyiségének növelésével OX elő-szinterelés esetén a zsugorodás mértéke alig 

változott. Ezzel szemben a RED elő-szinterelés hatására bekövetkező térfogati zsugorodás 

értéke 9 és 16 m/m% dara hozzáadásakor meredeken csökkent, majd az adalék 

mennyiségének további növelésével a zsugorodás értéke beállt 14,7 V/V%-ra.  
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Az elő-szinterelt próbatestek NIT szinterelése során a szinterelési hőmérséklet növelése miatt 

minden esetben további zsugorodást tapasztaltam. A RED elő-szinterelt mintáknál jelentősen 

lecsökkent a térfogat a NIT szinterelés következtében. Keveréktípusonként a magas 

hőmérsékletű szinterelések közül – a 29 m/m% D hozzáadásával készült minták kivételével – 

a RED-NIT módon hőkezelt mintáknak lett a legalacsonyabb a térfogati zsugorodása. 

Az égetés hatására bekövetkezett tömegveszteségek átlagos értékét és szórását a 13. táblázat 

és az 53. ábra mutatja. A különböző égetések után meghatározott tömegveszteségeket jól 

szemléltetik a diagramokra illesztett görbék és azok egyenletei is. 

 

13. táblázat: A mullit kerámiák teljes tömegveszteségének átlaga és szórása, 𝑮𝒔𝒛 (m/m%) 

Elő-szinterelés (1250 °C) OX RED OX RED — 

Szinterelés (1450 °C) — NIT OX 

K
ev

er
ék

 j
el

e 
 

(D
 t

ar
ta

lm
a,

 m
/m

%
) KA (0) 12,83 ± 0,82 12,78 ± 0,37 12,72 ± 1,74 11,96 ± 0,77 12,22 ± 0,71 

KA-D-1 (9) 20,17 ± 0,77 19,51 ± 0,48 28,77 ± 0,96 23,06 ± 1,52 20,08 ± 0,51 

KA-D-2 (16) 26,86 ± 0,44 23,63 ± 0,72 35,69 ± 0,78 31,05 ± 0,84 26,64 ± 0,54 

KA-D-3 (23) 32,25 ± 0,52 28,05 ± 0,24 37,50 ± 0,45 37,80 ± 0,47 32,56 ± 0,52 

KA-D-4 (29) 34,92 ± 2,41 31,36 ± 1,00 43,37 ± 0,75 43,76 ± 0,49 37,31 ± 0,38 

 

 
Trendvonal egyenlete:  𝒚 =  𝒂 +  𝒃 ·  𝒙 

 OX RED OX-NIT RED-NIT 14-OX 

a 13,01 ± 0,57 13,03 ± 0,30 12,73 ± 1,01 12,58 ± 0,70 12,46 ± 0,31 

b 0,84 ± 0,03 0,65 ± 0,02 1,11 ± 0,04 1,09 ± 0,03 0,86 ± 0,02 

Korrelációs együttható, r 0,99767 0,99908 0,9975 0,9988 0,99878 
 

53. ábra: Az elő-szinterelt és a szinterelt próbatestek teljes tömegvesztesége 

 

Az adatokból látható, hogy a tömegcsökkenés mértéke a kukoricadara mennyiségének 

növelésével minden esetben nőtt. A két különböző elő-szinterelés után a RED elő-szinterelés 

esetén a D mennyiségének növelésével fokozatosan kisebb lett a tömegveszteség értéke az 
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OX mintákhoz viszonyítva. A RED próbatestek nagyobb tömeggel rendelkeztek az elő-

szinterelés után, vagyis a mintákból csak részben távozott el a hozzáadott növényi eredetű 

adalékanyag (D), ahogy arra a pirolízis vizsgálat is rámutatott. 

A NIT szinterelés után az OX módon elő-szinterelt próbatestek tömege kis mértékben 

növekedett (0,05-0,30 m/m%), ami jelezheti a minták nitrogén felvételét. A kerámia minták D 

tartalmának növelésével azok tömegvesztesége megnőtt, vagyis csökkent a tömegük. A RED 

módon elő-szinterelt próbatesteknél nagyobb mértékű lett a NIT szinterelés hatására 

bekövetkező tömegcsökkenés. A csökkenés oka a növényi eredetű adalék maradványainak, a 

maradék karbonnak az eltávozása volt. A 14 OX próbatestek szinterelési tömegvesztesége 

közel azonos az OX elő-szinterelés után mért veszteséggel. Ez alapján a NIT szinterelés 

esetén az áramló nitrogén atmoszféra következtében SiO-gőz is távozott az 

anyagszerkezetből, ami további tömegcsökkenést eredményezett. Azonos kiindulási 

keverékösszetétel esetén az 1450 °C hőmérsékleten végzett NIT szinterelés után a különböző 

módon elő-szinterelt próbatestek tömege közel azonos lett.  

Az eredmények alapján belátható, hogy az adalékanyag mennyisége és az alkalmazott 

szinterelési eljárás (maximális hőmérséklet, kemence atmoszféra) jelentős hatással van a 

termék tömegére és annak geometriai méreteire.  

4 A KIFEJLESZTETT MEGNÖVELT MULLIT TARTALMÚ 

MŰSZAKI KERÁMIÁK SZERKEZETE ÉS TULAJDONSÁGAI 

4.1 A kifejlesztett megnövelt mullit tartalmú műszaki kerámiák 

anyagszerkezete és fázisösszetétele  

Az alábbi fejezetben összegeztem a kutatómunka keretében elő-szinterelt és szinterelt kerámia 

próbatestek, illetve porminták jellemző anyagszerkezetét és fázisösszetételét. 

4.1.1 Az elő-szinterelt próbatestek mikrostruktúrája 

Az eddig bemutatott jellemzők mellett az alkalmazott elő-szinterelési eljárás jelentős hatással 

volt a keletkező kerámia termék anyagszerkezetére is. A SEM felvételeken jól látható a 

részben lemezes szerkezetű kerámia, amelyben a megfelelő keverés következtében a D adalék 

lenyomatai, illetve a pórusok homogénen oszlanak el. A növényi eredetű adalékanyag (D) az 

oxidációs elő-szinterelés során üregeket, pórusokat hagyva hátra teljesen kiégett a készített 

próbatestekből. Az így képződő anyaghiányok megőrizték a darára jellemző, egyedi külső 

mikroszerkezetet (54. ábra). A növényi eredetű pórusképző adalékanyaggal készült 

kerámiatermékek esetén a pórusok struktúrája – a jelen munkában tapasztaltakhoz hasonlóan 

– jellemző az alkalmazott adalékra [144, 145 – Kristály 2008, Kurovics 2018]. 

Redukáló elő-szinterelés esetén a szerves D adalékanyag az oxigénhiány következtében nem 

tudott kiégni, vagyis CO, CO2 gáz formájában teljes mértékben eltávozni a kerámia testből. 

Ezáltal a magas karbontartalommal (≥ 60 m/m%) rendelkező dara vázszerkezetének egy része 

karbonizálódva a kerámia termékben maradt és új amorf, illetve részben kristályos fázisként 

beépült a kerámia termék anyagszerkezetébe. Ezt alátámasztják a töretfelületeken 

véletlenszerű helyeken kapott EDAX felvételek, amelyek a minták random megválasztott 
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helyein mutatják azok elemi összetételét. A RED hőkezeléssel készült kerámia mintákban 

jelentős mennyiségű karbontartalom (C) mérhető, aminek a mennyisége növekszik a D adalék 

arányának növelésével.  

 

  Keverék jele (kukoricadara adalék mennyisége, m/m%) 
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54. ábra: Az elő-szinterelt próbatestek töretfelületének mikroszerkezete (nagyítás 500x) 

 

A 14. táblázat összefoglalja az OX és RED módon elő-szinterelt kerámia próbatestek 3-3 db 

véletlenszerűen kiválasztott 100-szoros nagyítású töretfelületének átlagos elemi összetételét. 

Az elemi összetétel elemzések értékelésénél mindig figyelembe kell vennünk, hogy a kémiai 

analízis esetén (EDAX) a vizsgált mintáról 0,5-10 μm rétegvastagságban kapunk információt 

[146 – Galbács 2013].   

Az elő-szinterelt kerámiák elsősorban szilícium (Si), alumínium (Al) és oxigén (O) elemekből 

épültek fel, ami a RED elő-szinterelés esetén kiegészült a karbon (C) elemmel. Ezek mellett a 

táblázatban az alkalmazott alapanyagok (Sedlecky kaolin) fő szennyezői (K, Ca, Fe) is 

megtalálhatók. 

 

14. táblázat: Az elő-szinterelt próbatestek véletlenszerűen kiválasztott töretfelületeinek 

átlagos elemi összetétele (EDAX) 

Keverék jele (D m/m%) KA (0) KA-D-2 (16) KA-D-4 (29) 

Elő-szinterelés módja OX RED OX RED OX RED 
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C 0,48 0,93 1,12 26,1 1,25 34,2 

O 38,26 40,32 38,89 27,77 38,25 28,09 

Al 28,86 27,64 28,46 23,1 28,92 18,57 

Si 28,25 28,43 28,41 20,24 27,98 16,46 

K 1,44 1,19 1,21 1,12 1,36 1,04 

Ca 0,87 0,39 0,67 0,35 0,71 0,51 

Fe 1,86 1,1 1,24 1,31 1,54 1,13 
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A RED elő-szintereléssel készült D-tartalmú próbatestekből vett töretminták 

mikroszerkezetének vizsgálata során kis nagyítások (25x, 150x) alkalmazása esetén is jól 

láthatóvá váltak a dara által hátrahagyott „maradványok” (55. ábra). Nagyobb nagyítás 

használatával megfigyelhető, hogy a sötétebb színű (karbonban dús) anyagrészekben kisebb 

méretű szemcsék is találhatók (56. ábra). 

 

   

55. ábra: RED elő-szinterelt KA-D-2 próbatestből vett töretminta jellemző szerkezete 

 

 

56. ábra: RED elő-szinterelt KA-D-4 próbatestből vett töretminta jellemző szerkezete 

 

A mikroszerkezet és elemi összetétel elemzése során megállapítottam, hogy a RED elő-

szinterelés alkalmazásakor a növényi eredetű adalékanyag (D) vázszerkezetének egy 

része karbonizálódva a kerámia termékben maradt. Ez a második hőkezelés alkalmával 

elősegítheti a nitrogén beépülését a kerámia anyagszerkezetébe megvalósítva a kaolin 

karbotermikus redukcióját és nitridálását.  

 

 



66 

 

4.1.2 Az égetési segédeszköz a nitridáló szinterelés után 

A NIT szinterelés hatására az égetési segédeszközként használt 50% kaolin, 25% kvarc és 

25% nátron-földpát alapú porcelán tégelyek külső felszínén egy vékony (≤0,1 mm) 

sötétszürke színű réteg képződött. Ebből arra következtethetünk, hogy a nitrogén beépült a 

porcelán felszíni rétegébe, amit az 57. ábran bemutatott porcelán töretminta külső és belső 

mikroszerkezete is jól szemléltet.  

 

külső felszín     töret belső felülete 

 
a) 

     

 

 
b) 

 
c) 

   

 

 
d) 

 
e) 

   

 

 
f) 

57. ábra: Porcelán égetési segédeszköz, külső szürke része (a, c, e), a színátmenetnél a belső 

töretfelülete (b), 1-es pont (d) és 2-es pont (f) 

 

A porcelán külső felszínén nanométer vastagságú szálak, valamint néhány mikrométer 

nagyságú szemcsék láthatók. A belső töretfelület esetén kétféle jellemző szerkezet különül el 

egymástól. Az 57. ábra b) részén 1-es ponttal jelölve a porcelán minta külső sötét színű része, 
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amely nagy tömörséget mutat. Miközben a 2-es ponttal jelölt terület nagy porozitással 

rendelkezik (a fekete foltok a pórusok), mivel a hőkezelés során a kerámia szemcsék részben 

megolvadtak és összekapcsolódtak. Ez a szerkezet mutatja, hogy kívülről egy gázzáró 

réteggel határolt porózus porcelán jött létre a nitrogén védőgázban történő magas 

hőmérsékletű szinterelés során. Az EDAX felvételeken eltérést találtunk a nitrogén 

tartalomban a töretminta külső és belső felületének vizsgálatakor. A sötét szürke színű külső 

felszínen a nitrogén beépülésének átlaga meghaladta a másfél tömegszázalékot  

(N = 1,52 m/m%).  

4.1.3 A szinterelt próbatestek mikroszerkezete 

A magas hőmérsékletű (T = 1450 °C) szinterelések hatására jelentősen megváltozott ez elő-

szinterelt próbatestek mikroszerkezete. A hagyományos, oxidáló atmoszférában végzett 

szinterelés (14 OX) után az 58. ábrán látható mikrostruktúra jellemezte a kerámia 

próbatesteket. Az általam főalapanyagként használt 80% tisztaságú kaolin szemcsék a 

növényi adalékanyag (D) mennyiségétől függetlenül összeolvadtak, ezáltal egy tömörebb 

mikroszerkezet jött létre, miközben hosszúkás, elnyúlt alakú pórusok képződtek (58. ábra, b, 

d). Kukoricadara (D) használatakor az adalékanyag kiégése következtében nagyobb méretű 

pórusok is kialakultak, ezért a porozitás mértéke jelentősen megnőtt (58. ábra, c).  
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58. ábra: Az 1450 °C-on oxidáló módon szinterelt (14 OX) próbatestek töretfelülete 

 
Az 1450 °C hőmérsékleten nitrogén atmoszférában (NIT) szinterelt, szürke színű próbatestek 

töretmintavételekor láthatóvá vált, hogy a porcelán égetési segédeszközhöz hasonlóan, 



68 

 

elsősorban azok felszínén jött létre az elszíneződött réteg (59. ábra). Az alkalmazott alakadás 

(egyoldalú porsajtolás) következtében a próbatestek palástján repedések alakultak ki, 

amelyeknél szintén jelentkezett a szürke elszíneződés.  

 

KA (0 m/m% D) KA-D-4 (29 m/m% D) 

OX-NIT RED-NIT OX-NIT RED-NIT 

 

   

59. ábra: Töretmintavételhez eltört NIT szinterelt próbatestek 

 

A következő ábrákon a növényi adalékanyag nélkül és a 29 m/m% D hozzáadásával készült 

OX-NIT és RED-NIT próbatestek külső felszínének, valamint azok belső töretfelületének 

jellemző mikroszerkezetét mutatom be. 
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60. ábra: KA próbatest mikroszerkezete OX-NIT szinterelés után 
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61. ábra: KA próbatest mikroszerkezete RED-NIT szinterelés után 
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62. ábra: KA-D-4 (29 m/m% D) próbatest mikroszerkezete OX-NIT szinterelés után 
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63. ábra: KA-D-4 (29 m/m% D) próbatest mikroszerkezete RED-NIT szinterelés után 

 

Az elő-szinterelés utáni elsősorban lemezes jellegű szerkezet a NIT szinterelés következtében 

átalakult. A létrejött új mikrostruktúra nem hasonlít a magas hőmérsékletű oxidációs módon 

szinterelt (14 OX) töretminták jellemző anyagszerkezetére sem. A nitridált (NIT) minták 

SEM felvételein rövid szálak, whiskerek, tűkristályok halmazát látjuk. A tűkristályok 

jellemzően néhány m hosszúak és a vastagságuk 1 m-nél kisebb. Az összetétel ismerete 

nélkül ez az anyagszerkezet többféle kerámia kristályra utalhat, többek között a másodrendű 

(szilíciumban gazdag) mullitra, a szilícium-nitridre és a SiAlON néhány változatára is. A 

szakirodalomban található adatok szerint 1400 °C-on az elsőrendű pelyhes szerkezetű mullit 

átalakul a tűszerű, másodrendű mullittá [147 – Brindley 1959]. Az előállított kerámiák esetén 

valószínűleg a fő fázis a mullit, ezért a tűkristályok mennyisége alapján azok mullit 

kristályok. Az OX-NIT módon hőkezelt KA típusú próbatestek (60. ábra) külső felszínén egy 

viszonylag egybefüggő, szerkezet figyelhető meg. Egy vékony réteg fedi be a tűkristályos 

struktúrát, ami a minták belső töretfelületén már láthatóvá válik. A KA minta felszínén az 

amorf szerkezetben nanoméretű pálcikák és szemcsék fedezhetők fel. Így a 60. ábra és a 61. 

ábra alapján a KA minták NIT szinterelésekor egy új nanokristályokat tartalmazó amorf 

felszíni réteg alakult ki, amely valószínűleg kismértékben nitrogéntartalmú fázisokat, 

kritályokat is magába foglal (Si2ON2, Si3N4, SiAlON).    

A D adalék mennyiségének növelésével (62. ábra) a tűkristályok már a szinterelt próbatestek 

külső felszínén is jól láthatók az alkalmazott elő-szinterelési módtól függetlenül. Ugyanakkor 

a tűkristályok mellett egyre több kisebb szemcse, valamint helyenként amorf gömbök is 

találhatók (64. ábra).  
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64. ábra: A tűkristályok közötti magas SiO2-tartalmú amorf gömbök 

 

A szinterelések során a növényi adalék és annak maradványainak égése miatti gázképződés 

következtében új pórusok alakultak ki, amelyek a külső felszíni felvételeken is láthatóvá 

váltak (62. ábra és 63. ábra). Ezért a RED-NIT minták mikroszerkezetének vizsgálatakor 

nagyobb méretű pórusok figyelhetőek meg, mint az OX-NIT próbatestek esetén. A KA-D-4 

mintáknál jól látható, hogy a kerámia alapanyagokhoz a D hozzáadásával már az elő-

szinterelések során porózusabb szerkezet alakult ki. A pórusok a második hőkezelés (NIT 

szinterelés) alkalmával lehetővé teszik a nitrogén gáz bejutását a próbatestek belsejébe is. 

Ennek köszönhetően mutat eltérő struktúrát a KA és a KA-D-4 próbatestek külső felszíne. 

A szinterelt próbatestek random kiválasztott külső felszíni- és belső töretmintáinak 

véletlenszerűen 3-3 különböző helyén készített EDAX felvételeken levő elemi összetételek 

átlagát a 15. táblázat foglalja össze.  

 

15. táblázat: A random kiválasztott szinterelt minták véletlenszerűen megválasztott 

felületeinek elemi összetétele (EDAX) 

Keverék KA (0 m/m% D) KA-D-4 (29 m/m% D) 

Szinterelés OX-NIT RED-NIT OX-NIT RED-NIT 

Vizsgált felszín külső töret külső töret külső töret külső töret 
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N 1,33 1,79 1,56 1,97 2,05 2,24 3,32 4,60 

O 27,72 30 25,01 24,28 35,92 36,17 27,87 31,53 

Al 25,99 34,65 40,78 33,66 26,48 30,95 27,85 36,06 

Si 44,61 30,32 28,06 35,92 32,25 26,16 36,05 25,80 

K - 1,47 0,95 1,74 1,20 1,18 1,70 0,75 

Ca 0,34 0,35 0,95 0,77 0,50 0,46 0,68 0,44 

Fe - 1,2 2,69 1,66 1,01 2,76 2,00 0,82 

Na - 0,21 - - 0,60 0,08 0,52 - 
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Az átlagolt eredmények alapján az oxigén elem (O) aránya az OX elő-szinterelt mintáknál 

minden esetben nagyobb volt, mint a RED mintadaraboknál. A nitrogén (N) arányának 

növekedését tapasztaltam a D adalékanyag hozzáadásával készült minták vizsgálatakor. A 

töretfelületek elemzésekor nagyobb N-tartalmat mértünk, mint a próbatestek külső felszínén. 

Ezek alapján a nitrogén gáz a próbatestek pórusrendszerén keresztül bejutott azok belsejébe 

is. Az elő-szinterelt mintáknál tapasztaltakhoz hasonlóan a nem teljesen tiszta alapanyagok 

felhasználásából eredően egyéb anyagok (K, Ca, Na, Fe) is megtalálhatóak különböző 

arányokban a kerámia mintákban. A szennyezők együttes mennyisége elérheti az 5 m/m%-ot.  

4.1.4 Az elő-szinterelt és a szinterelt porkeverékek mikroszerkezete 

Mikroszerkezet- és elemi összetétel vizsgálatot végeztem a redukált (RED) és a később 

nitridált (RED-NIT) porkeverékekből vett mintákon is. A RED elő-szinterelés hatására a 

kukoricadara (D) tartalmú porkeverékek szürke, fekete színűek lettek. A dara mennyiségének 

növelésével fokozatosan sötétedett az elő-szinterelt porkeverék színe, ezzel jelezve a 

karbontartalom növekedését (65. ábra). A kevesebb D hozzáadásával készült porok külső 

része világos szürke árnyalatú, míg a belseje sárgás, világosbarna színű lett. Az 1450 °C 

hőmérsékletű NIT szinterelés hatására a porok szemcséi összetapadtak. Az összeállt porokat 

az égetési segédeszközből való eltávolítás után mozsár segítségével porítottam.  
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65. ábra: Porkeverékek a RED elő-szinterelés és a NIT szinterelés után 

 

A RED és a RED-NIT módon hőkezelt KA-D-4 és KA-D-23 pormintákról készített 1500x és 

5000x-szeres nagyítású felvételek láthatók a következő ábrákon. A redukált porok esetén 

megfigyelhető, hogy ezen a hőmérsékleten az egyébként lemezes szerkezetű kaolinból nem 

lemezes szerkezetű szemcsék képződtek. A KA-D-23 pormintánál felismerhetők a 

karbonizálódott adalékanyag (D) szemcséi is (66. ábra, c). 

A NIT szinterelt porminták mikrostruktúrája alapján a magas hőmérséklet hatására a kerámia 

szemcsék elkezdtek összekapcsolódni, megindult közöttük a nyakképződés, valamint a 

próbatestekhez hasonlóan megjelent az amorf olvadék fázis, ami bevonta a kristályos 

szemcséket (67. ábra a, c) 
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66. ábra: A redukált (RED) porkeverékek mikroszerkezete 
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67. ábra: A redukált, majd nitridált (RED-NIT) porkeverékek mikroszerkezete 
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Nagyobb, 5 000x-szeres nagyítás alkalmazásakor láthatóvá váltak a mullit tűkristályok és a 

közöttük levő amorf anyagrészben, világosabb színnel, kisebb pontok formájában 

nanokristályok is (68. ábra).  

 

 

68. ábra: KA-D-23 (70 m/m%) NIT szinterelt porminta  

 

A porminták véletlenszerű elemi összetételét a 16. táblázat foglalja össze. A RED elő-

szinterelés után mért karbontartalom az anyagszerkezetben benne maradt növényi eredetű 

adalékanyagból származik. A NIT szinterelés során a karbontartalom eltávozott a rendszerből 

és a nitrogén gáz részben beépült az anyagszerkezetbe.  

 

16. táblázat: A random választott szinterelt porminták véletlenszerűen kiválasztott 

felületeinek elemi összetétele (EDAX) 

Keverék jele 

(m/m% D) 
KA-D-4 (29) KA-D-23 (70) 
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N - 1,96 - 3,85 

C 10,36 - 26,13 - 

O 31,41 34,26 29,53 33,65 

Al 27,5 31,56 20,56 29,71 

Si 27,38 28,89 20,05 29,22 

K 1,3 1,45 1,31 1,30 

Mg - - 0,43 - 

Ca 0,57 0,55 0,47 0,67 

Fe 1,48 1,33 1,51 1,60 
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4.1.5 A nanoméretű kristályok vizsgálata (PFIB-SEM) 

A NIT szinterelt próbatestek és főként porok 5 000x-szeres nagyítású felvételein látható, hogy 

a nagyobb tűszerű kristályok között nanoméretű kristályok is találhatók. A nanokristályok 

további tanulmányozása a nagyítás mértékének növelésével (25 000x, 50 000x és 100 000x) 

történt. 
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69. ábra: A nanokristályok a RED-NIT szinterelt pormintákban 

 

A felvételeken jól látható, hogy a mullit tűkristályokat a tömör, amorf anyagrész is összeköti. 

A nagyobb mullit kristályok mellett az amorf részben 200 nm alatti mérettartományban 

szabályos alakú kristályok is vannak. A nm-es kristályok mennyisége (száma) növekszik a 

keverék kukoricadara (D) tartalmának növelésével. A fenti képen látható nanokristályok a 

nitrogén védőgázban történő magas hőmérsékletű szinterelés következtében tudtak létrejönni 

a mullit tűkristályokat tartalmazó minták anyagszerkezetében. Az elemi összetételük 

vizsgálata során Si, Al, O, K, Ca és Fe elemek jelenlétét tudtuk kimutatni, tehát a 

nanokristályok a nagyobb tűkristályokhoz hasonlóan mullit kristályok. A vizsgált minták 

mikroszerkezete azt mutatja, hogy nem sikerült létrehozni nitrogéntartalmú kristályos 

fázisokat.  

A mikroszerkezet vizsgálatok alapján kijelenthető, hogy az alkalmazott hőkezelési 

eljárás jelentős hatással bír a kerámia próbatestek és porok mikro- és nanoszerkezetére. 
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A NIT szinterelés következtében néhány m-es tűkristályok és nagy mennyiségben 

200 nm alatti mérettartományban levő kristályok is képződtek, amelyek pozitív hatást 

gyakorolnak az így készült kaolin alapú megnövelt mullit tartalmú műszaki kerámia 

termékek fizikai és mechanikai tulajdonságaira. A próbatestek elemi összetétel analízise 

szerint a kukoricadara arányának növelése növeli a kapott próbatestek nitrogén 

tartalmát, ugyanakkor 25 000-szeres és 100 000-szeres nagyítású felvételek elemzésekor 

nem sikerült megtalálnom a nitrogén jelenlétét a random megválasztott néhányezer nm2 

felületen.  

4.1.6 Az elő-szinterelt és szinterelt kerámia próbatestek fázisösszetétele 

A kutatómunka során előállított porok és kerámia próbatestek fázisösszetételét 

röntgendiffrakciós vizsgálatok (XRD) segítségével határoztam meg. A különböző módon elő-

szinterelt és szinterelt próbatestek fázisösszetételét azok külső felszínén (alsó lapján) 

vizsgáltam. A 70. ábra és a 71. ábra foglalja össze az adalékanyag nélkül (KA) és legtöbb dara 

hozzáadásával (KA-D-4) készült minták minőségi fázisösszetételét. A többi porkeverék 

felhasználásával készült próbatest XRD vizsgálati adata a Melléklet III.-ban található. Az 

ábrákon eltérő színekkel jelöltem a különböző hőkezelési módszerrel készült minták 

diffraktogramját: szürke – OX, piros – RED, kék – OX-NIT, zöld – RED-NIT. 

 

 

70. ábra: KA típusú próbatestek fázisösszetétele  

 

Az 1250 °C-os OX elő-szinterelés során mullit, korrund és tridimit fázisok mutathatók ki 

minden esetben. A relatíve alacsony hőmérsékletű, hagyományos oxidációs hőkezelés esetén 

a kerámia alapanyagokhoz hozzáadott növényi adalékanyag (D) nem befolyásolja a termék 

minőségi fázisösszetételét. 
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RED elő-szinterelés alkalmazásakor új fázisok megjelenését tapasztaltam a vizsgált minták 

felszínén. Mindkét bemutatott minta esetén kimutatható a hercynit (FeAl2O4) fázis. A 

szakirodalomban találtam rá igazolást, hogy a vastartalommal rendelkező agyagásványok – 

köztük a kaolin – oxigénhiányos, főleg nitrogén gázban történő szinterelése során hercynit 

(FeAl2O4) kristályok jöhetnek létre az anyagszerkezetben [148 – Clifford 1984]. A KA 

próbatestek esetén a RED elő-szinterelés után tapasztalható szürke színű szín is a homogénen 

eloszlott hercynit kristályok miatt alakult ki, mivel a hercynit ásvány jellemzően sötét zöld 

vagy fekete színű. 

RED elő-szintereléskor a D adalék karbontartalmának egy része a kerámia SiO2 tartalmával 

reakcióba lépett és SiC kristályok is létrejöttek, annak ellenére, hogy ehhez a szakirodalom 

szerint legalább 1300 °C szükséges [33 – Jia 2005]. Jelen esetben a növényi eredetű D 

adalékanyag egy része a RED atmoszféra esetén is kigázosodik, kiég a kerámiából, miközben 

lokálisan megemeli a hőmérsékletet, ezzel lehetővé téve a szilícium-karbid képződését.  

 

 

71. ábra: KA-D-4 típusú próbatestek fázisösszetétele 

 

A D adalék mennyiségének növelésével a RED elő-szinterelt minták esetén amorf csúcs is 

megjelent a mérések során, amiből látható, hogy a D adalékból származó további karbon az 

anyagszerkezetben amorf koksz formájában lehet jelen.   

A RED elő-szinterelés során a tridimit helyett megjelenik a rendszerben az -krisztobalit, 

vagyis azonos maximális kemence hőmérséklet alkalmazása mellett végbement a szabad SiO2 

fázisátalakulása.  

1450 °C hőmérsékleten való NIT szinterelés hatására megváltozott a mullit típusa, amit a 

SEM felvételek és az XRD diffraktogramok is bizonyítanak. Ezért a fenti ábrákon eltérő szín 

alkalmazásával jelöltem a mullit változását (kék helyett sárga).   



78 

 

A D adalék alkalmazása nélküli NIT szinterelt mintákban nagy intenzitású csúcsok 

jelölik a - és -krisztobalit jelenlétét. A D adalék mennyiségének növelésével a 

krisztobalit jellemző csúcsai egyre kisebb intenzitással jelennek meg, míg a RED módon 

elő-szinterelt KA-D-4 minták esetén már nem is találhatók.   

A próbatestek felszínének XRD vizsgálata során a RED-NIT módon égetett D 

hozzáadásával készült mintáknál megjelentek a Si2ON2 és Si3N4 fázisokra jellemző 

diffrakciók is, de a csúcsok alacsony intenzitásúak emiatt a fázisok mennyisége a 

kimutatási határ közelében van.   

4.1.7 Az elő-szinterelt és szinterelt kerámia porok fázisösszetétele 

A szinterelt porok röntgendiffraktogramjának elemzése során a röntgenamorf tartalom mellett 

kristályos fázisként a mullit, illetve a kukoricadara adalék nélkül készült mintánál a 

krisztobalit fázist azonosítottuk. Ugyanakkor több alacsonyabb intenzitású csúcs is megjelent 

az XRD mintákon, de azok sok esetben a mullit csúcsok közelében helyezkedtek el, az 

azonosításuk nehézséget okoz. Ráadásul a kristályos komponensek kimutatási határa ~1 %. 

Mindezek figyelembevételével, a D-tartalmú redukált porminták jelentős amorftartalma 

mellett kristályos fázisként is tartalmaznak karbont (72. ábra). Ez alapján az 1250 °C-os RED 

elő-szinterelés után a kerámia pormintákban a D adalék maradványai részben kristályos, 

részben amorf karbon formájában vannak jelen.  

 

 

72. ábra: A mullit mellett levő karbon csúcs változása a D mennyiségének növelésével  

 

A RED-NIT módon hőkezelt pormintákban a jelentős amorfhányad mellett jelentkezett 

alacsony intenzitású csúcsok nitrogéntartalmú fázisok jelenlétére is utalnak (Si2ON2, -Si3N4 

és -SiAlON).  

A D adalék nélkül készült porkeverék szinterelés után mullit mellett - és -krisztobalit 

fázisokat is tartalmaz, ahogy az a próbatestek esetén is látható. A kukoricadara hozzáadásával 

készült porok esetén a krisztobalit (SiO2) fázis nem mutatható ki. Az elemzett 

röntgendiffraktogramból néhány példa a Melléklet III.-ban látható.  
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4.1.8 A készített porok és minták mennyiségi fázisösszetétele 

A mennyiségi fázisösszetétel analízis elkészítéséhez a próbatesteket mozsárban aprítottam 

kellően finom szemcseméretű porrá. Ilyen módon azok átlagos fázisösszetételéről kaptam 

információt. A fentiekhez hasonlóan a kukoricadara adalék nélkül készült próbatestek (KA) és 

a 29 m/m% D hozzáadásával gyártott minták (KA-D-4) jellemző fázisösszetételét mutatom be 

(17. táblázat). A fázisok mennyisége alapján a magas hőmérsékletű NIT szinterelés hatására 

megnőtt a kerámia minták mullit tartalma 43 m/m%-ról 70 m/m%-ra. A mullit típusa 

átalakult, valamint Chen munkájához [29 – Chen 2000] hasonlóan új mullit kristályok 

képződtek a kerámia mintákban levő szabad SiO2 és a kaolinhoz hozzáadott 10 m/m% Al2O3 

reakciója révén is, ezért a mullit fázis mennyisége 27 m/m%-kal nőtt. Jelentős változás, hogy 

az OX elő-szinterelés után megállapított röntgenamorf tartalom a RED elő-szinterelés és a 

NIT szinterelés hatására is növekedett, különösen a KA-D-4 és KA-D-23 minták esetén. 

Fontos megjegyeznem, hogy a röntgenamorf fázis magába foglalja az 500 nm-nél kisebb 

méretű kristályokat is. A kutatómunka keretében előállított mullit tartalmú kerámia minták és 

porok az amorf anyagrészben számos nanokristályt is tartalmaznak a mullit tűkristályok 

között (4.1.5 fejezet). Az amorf, üveges fázis vékony bevonatot képzett a kristályos 

szemcséken, ezzel megakadályozva a próbatestek belsejében a mullit kristályok nitrogén 

gázzal való kontaktusát. Ugyanakkor Mazzoni 1996-ban publikálta [61], hogy a nátrium- és 

káliumtartalmú agyagok esetén az üveges fázisok karbotermikus redukciója és nitridálása is 

végbe megy. 

 

17. táblázat: KA, KA-D-4 és KA-D-23 típusú porminták mennyiségi fázisösszetétele 

Keverék jele  

(m/m% D) 
KA (0) KA-D-4 (29) KA-D-23 (70) 

Hőkezelés módja OX RED 
OX-

NIT 

RED

-NIT 
OX RED 

OX-

NIT 

RED-

NIT 
RED 

RED-

NIT 

K
im

u
ta

to
tt

 

fá
zi

so
k
 

m
en

n
y
is

ég
e,

 

m
/m

%
 

röntgenamorf 20 22 22 24 20 37 29 30 44 30 

mullit 43 43 70 70 43 43 70 70 40 70 

korund 14 9 - - 14 14 - - 14 - 

krisztobalit 22 25 7,5 5,5 22 4 1 - - - 

kvarc 1 1 0,5 0,5 1 2 - - 2 - 

 

A mikroszerkezet és elemi összetétel vizsgálatok során látott kristályok esetén nem 

tudtuk kimutatni a nitrogén jelenlétét. A NIT módon hőkezelt mintadarabokban 

található kristályos szemcsék összetételüket tekintve mullit kristályok. A kaolin 

nyersanyag a hőkezelési folyamat során a mullit képződése mellett a szennyező 

oxidokkal (Fe, K, Ca) amorf olvadék fázist alkotott. Az amorf fázis megakadályozta, 

hogy a SiO2 és Al2O3 tartalmú kristályos komponensek közvetlenül kapcsolatba 

léphessenek az áramló nitrogén gázzal, ezért nem jöttek létre nitrogéntartalmú (Si2ON2, 

Si3N4, SiAlON) kristályos fázisok. Ugyanakkor az elemi összetétel vizsgálatok esetén a 

növényi adalékanyag hozzáadásával nagyobb (akár 4,6 m/m%) nitrogén tartalom 

mérhető. Ezek alapján kijelenthető, hogy a nitrogén beépült a megnövekedett mullit 
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tartalmú műszaki kerámiám röntgenamorf és amorf (üveges) fázisaiba. Ezzel 

bizonyítottam, hogy a mintegy 1 m/m% K2O tartalmú Sedlecky kaolin esetén is 

végbemegy a karbotermikus redukció és nitridálás.  

4.1.9 IGREX porminták fázisösszetétele OX-NIT hőkezelés után 

Az kutatómunka kiterjesztéséhez annak érdekében, hogy lehetőségem legyen a nitridáló (NIT) 

szinterelés hatására létrejövő fázisösszetételek további vizsgálatára az IGREX Kft.-től kaptam 

2 db különböző összetételű porkeveréket. A keverékek olyan kaolin, kvarcliszt és alumínium-

oxid felhasználásával készültek, amelyek tisztasága minden esetben nagyobb volt, mint 

99,5 m/m%. Mindkét porkeverékben a kaolin mennyisége azonos volt, viszont a kvarcliszt és 

az alumínium-oxid arányát változtatták. A kapott porkeverékeket 1250 °C-on oxidáló 

atmoszférában elő-szintereltem, majd 1450 °C hőmérsékleten nitrogén védőgázban 

szintereltem, vagyis a keverékek OX-NIT típusú hőkezelését végeztem el. A keverékek 

szinterelés utáni XRD felvételei a 73. és 74. ábrákon, míg mennyiségi fázisösszetételük a 18. 

táblázatban található. 

 

 

73. ábra: IGREX - 1. porminta OX-NIT szinterelés utáni XRD felvétele 

 

 

74. ábra: IGREX - 2. porminta OX-NIT szinterelés utáni XRD felvétele 
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18. táblázat: Az IGREX Kft. által biztosított porkeverékek oxidos- és fázisösszetétele az OX-

NIT hőkezelések után 

Minta Mennyiség, % Összes Mullit Si2ON2 
SiAlON () SiAlON (X) röntgen- 

amorf Si4Al2O2N6 Si2Al3O7N 

IG
R

E
X

 -
 1

. Fázis 100,00 66,00 8,00 1,00 5,00 20,00 

SiO2 51,35 18,62 9,60 0,85 2,25 20,00 

Al2O3 50,65 47,39 - 0,36 2,91 - 

N 2,80 - 2,24 0,30 0,27 - 

LOI -2,00 0,00 -1,60 -0,21 -0,19 0,00 

IG
R

E
X

 -
 2

. Fázis 100,00 50,00 13,00 3,00 14,00 20,00 

SiO2 58,64 14,10 15,59 2,55 6,39 20,00 

Al2O3 45,12 35,90 - 1,08 8,14 - 

N 5,27 - 3,64 0,89 0,75 - 

LOI -3,76 0,00 -2,59 -0,64 -0,53 0,00 

 

A szinterelés után mindkét pormintában azonosíthatók nitrogéntartalmú kristályos fázisok 

(Si2ON2, SiAlON-ok) annak ellenére, hogy a porkeverékek a szinterelés előtt nem 

tartalmaztak semmilyen karbontartalmú adalékanyagot. Ezért nem a CRN folyamat leírásánál 

bemutatott és itt megismételt (12), (13), (18), (21) egyenletek szerint jöttek létre a Si2ON2 és 

SiAlON kristályok.  

 2 𝑆𝑖𝑂 (𝑔) + 𝐶 (𝑠) + 𝑁2 (𝑔) →  𝑆𝑖2𝑁2𝑂 (𝑠)  + 𝐶𝑂(𝑔) (12) 

 Szilícium-oxinitrid  

 2 𝑆𝑖𝑂2(𝑠) + 3𝐶 (𝑠) + 2𝑁2 (𝑔)  →  𝑆𝑖2𝑁2𝑂(𝑠) + 3𝐶𝑂(𝑔) (13) 
   

 3 𝐴𝑙2𝑂3 ∙ 2 𝑆𝑖𝑂2 (𝑠) +  𝑆𝑖𝐶(𝑠) + 𝑁2 (𝑔)  →   𝑆𝑖3𝐴𝑙6𝑂12𝑁2(𝑠) +  𝐶𝑂 (𝑔) (18) 

 x-SiAlON  

 2 𝑆𝑖3𝐴𝑙6𝑂12𝑁2(𝑠) + 9 𝑆𝑖2𝑁2𝑂(𝑠) + 21 𝐶(𝑠) + 14 𝑁2(𝑔) →  6 𝑆𝑖4𝐴𝑙2𝑂2𝑁6(𝑠) + 21 𝐶𝑂(𝑔) (21) 

 -SiAlON (z=2)  

Karbon adalék alkalmazása nélkül hasonló eredményekről, vagyis Si2ON2 és X-SiAlON 

képződéséről, kaolin (𝐴𝑙2𝑂3 ∙ 2 𝑆𝑖𝑂2 ∙ 2 𝐻2𝑂), fém szilícium-por (Si) és -alumínium-oxid 

(𝛾 − 𝐴𝑙2𝑂3) keverékének hőkezelése után számoltak be. A CRN folyamathoz hasonlóan ez 

esetben is számos egymással párhuzamos reakció játszódik le, amelyek magukba foglalják a 

szilícium nitridálását, a kaolin termikus bomlását (mullit és amorf SiO2 képződését), a SiO2 és 

az Al2O3 reakcióját, valamint a Si3N4 és a mullit reakcióját [149 – MacKenzie 2002]. Az 

IGREX Kft. által biztosított kerámia porok ezzel szemben kvarclisztet (SiO2) tartalmaztak, 

nem fém szilíciumport (Si), mégis viszonylag nagy mennyiségben képződtek a 

nitrogéntartalmú fázisok (Si2ON2, X-SiAlON). 

A szinterelt IGREX 1. és 2. pormintákban a röntgenamorf fázis mennyisége független volt a 

kiindulási keverék alumínium-oxid és kvarcliszt tartalmától. Ugyanakkor a SiO2 és Al2O3 

arány változtatása a Si2ON2 és SiAlON fázisok képződésére és a mullit mennyiségének 

alakulására jelentős hatással bírt. A mullit fázis aránya az 1. keverékben 66 m/m% volt, míg a 

2. esetben ez az érték lecsökkent 50 m/m%-ra. A porkeverékben levő szabad SiO2 és Al2O3 
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reakcióba lépett egymással mullit fázist képezve, valamint a szabad szilícium-dioxid és a 

nitrogén gáz reakciója révén szilícium-oxinitrid jött létre, miközben oxigénmolekula és 

oxigén anion szabadult fel. A folyamat során a felszabaduló reakcióképes oxigén anion a 

nitrogén gázzal különböző nitrogén-oxidokat képez (NOx).   

 
 4 𝑆𝑖𝑂2 + 3 𝑁2  →  2 𝑆𝑖2𝑂𝑁2   + 2 𝑂2 + 2 𝑁𝑂 (43) 

 
4 𝑆𝑖𝑂2 + 3 𝑁2  →  2 𝑆𝑖2𝑂𝑁2   +  𝑂2 + 2 𝑁𝑂2  (44) 

A hőkezelési folyamat során a mullit, valamint a SiO2 és Al2O3 keverékkel is képes reakcióba 

lépni a nitrogén gázzal, kristályos SiAlON fázisokat hozva létre. Ilyen módon a 

helyettesítéses reakciókban mullit kötésű szilícium-alumínium-oxinitridet alkotva. 

A kísérleti eredmények alapján a SiO2 - Al2O3 rendszerbe tartozó kerámiák nitrogén gázban 

történő magas hőmérsékletű (1450 °C) hőkezelésekor a nitrogéntartalmú fázisok 

képződésének nem előfeltétele a karbon (C) jelenléte, vagyis a korom vagy aktív szén 

hozzáadása. Nagy tisztaságú alapanyagok esetén, ha a rendszerben van szabad SiO2 és Al2O3 

is, akkor az említett szinterelési módszer esetén relatíve nagy (együttesen akár 14-30 m/m%) 

mennyiségben képződhetnek Si2ON2 és SiAlON kristályos fázisok a kerámia porokban, 

termékekben. A kerámia termékre a kutatómunka során készített sajtolt próbatestek mellett 

példaként szolgálnak az általam készített porcelán égetési segédeszközök is. Már a 4.1.2 

fejezetben is szerepel, hogy a nitrogén gázban történő szinterelés során az alkalmazott 

porcelán segédeszközök külső felszínén egy vékony (≤ 0,1 mm) sötétszürke réteg képződött. 

A szürke felszínről a PFIB-SEM mikroszkóppal készített 25 000-szeres és 100 000-szeres 

nagyítású felvételek a 75. ábra láthatóak. Az ábra alapján a porcelán minta esetében, az 

általam készített próbatestekhez hasonlóan a magas hőmérsékletű NIT szinterelés hatására az 

amorf fázis nitridálása ment végbe. Ilyen módon a porcelán segédeszközök és a sajtolt 

próbatestek esetén is egy vékony amorf réteg jött létre, amely mechanikailag ellenállóbbá tette 

a kerámia termékeket. 

 

  
a) b) 

75. ábra: A porcelán égetési segédeszköz külső mikroszerkezete a nitrogén védőgázban 

történő szinterelés után 

 

A szakirodalmi ismeretek szerint a hozzáadott karbon katalizálja a nitrogén beépülését célzó 

reakciókat, tehát alkalmazásával megnövekszik a nitrogéntartalmú fázisok képződésének 
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valószínűsége és ezáltal azok mennyisége is. A kutatómunkám során készített kaolin, 

alumínium-oxid és kukoricadara tartalmú keverékek esetén a relatíve szennyezett 

alapanyagok alkalmazása miatt alacsonyabb hőmérsékleten létrejött az amorf fázis, ami 

megfolyt és körbevette a kristályos anyagrészeket. Ilyen módon megakadályozta azt, hogy 

azok közvetlen kapcsolatba lépjenek a nitrogén gázzal, viszont a nitrogén be tudott épülni a 

kerámia minták olvadt, amorf fázisába, ami a pásztázó elektronmikroszkópos vizsgálat során 

az elemi összetétel analíziskor (EDAX) a megnövekedett N-tartalomban mutatkozott meg (76. 

ábra).  

 

  

KA-D-2 KA-D-4 

76. ábra: RED-NIT szinterelt minták véletlenszerű elemi összetétele (EDAX) 

 

Az IGREX Kft.-től kapott porkeverékekkel végzett vizsgálati eredményeim azt 

igazolják, hogy a SiO2 és Al2O3 tartalmú kerámiák esetén a korábban részletesen 

ismertetett szakirodalmakkal szemben a nitrogénnek a kerámia anyagszerkezetébe való 

beépülésének nem előfeltétele a karbon jelenléte. Karbontartalmú adalékanyag 

alkalmazása nélkül is elérhető, hogy a mullit tartalmú műszaki kerámia porban összesen 

akár 14-30 m/m% nitrogén tartalommal rendelkező kristályos fázis (Si2ON2, SiAlON) 

jöjjön létre.  

  

 2,55 m/m% N  3,72 m/m% N 
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4.2 A kifejlesztett megnövelt mullit tartalmú műszaki kerámiák fizikai és 

szerkezeti tulajdonságai 

4.2.1 Az átlagos sűrűség és testsűrűség 

A szinterelt próbatestek sűrűségének elemzésekor látható, hogy a D adalék mennyiségének 

növelésével minden esetben csökken a készített minta sűrűség értéke (19. táblázat). A 

térfogati zsugorodás és tömegcsökkenés értékekből is megállapítható, hogy az alkalmazott 

elő-szinterelési mód a magas hőmérsékletű nitrogén atmoszférában történő égetés (NIT) után 

a próbatestek sűrűségét jelentősen nem befolyásolta: 𝜌𝑂𝑋−𝑁𝐼𝑇  ≈  𝜌𝑅𝐸𝐷−𝑁𝐼𝑇. Az 

összehasonlításként szolgáló magas hőmérsékleten oxidációsan szinterelt D hozzáadásával 

készült minták sűrűsége jellemzően nagyobb értékű lett.    

 

19. táblázat: A mullit alapú kerámiák sűrűsége m/V aránnyal,  [g/cm3] 

Elő-szinterelés (1250 °C) OX RED OX RED — 

Szinterelés (1450 °C) — NIT OX 

K
ev

er
ék

 j
el

e 
 

(D
 t

ar
ta

lm
a,

 m
/m

%
) 

KA (0) 2,44 ± 0,03 2,44 ± 0,03 2,50 ± 0,03 2,49 ± 0,02 2,47 ± 0,02 

KA-D-1 (9) 2,14 ± 0,04 1,99 ± 0,02 2,18 ± 0,02 2,11 ± 0,04 2,18 ± 0,03 

KA-D-2 (16) 1,86 ± 0,03 1,69 ± 0,03 1,90 ± 0,02 1,85 ± 0,01 1,93 ± 0,03 

KA-D-3 (23) 1,67 ± 0,02 1,52 ± 0,02 1,72 ± 0,02 1,63 ± 0,02 1,75 ± 0,02 

KA-D-4 (29) 1,48 ± 0,03 1,42 ± 0,03 1,46 ± 0,02 1,47 ± 0,01 1,56 ± 0,02 

 

20. táblázat: A mullit alapú kerámiák testsűrűsége Archimédeszi módszerrel, t [g/cm3] 

Elő-szinterelés (1250 °C) OX RED OX RED — 

Szinterelés (1450 °C) — NIT OX 
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a,

 m
/m

%
) 

KA (0) 2,67 ± 0,07 2,69 ± 0,03 2,65 ± 0,03 2,62 ± 0,03 2,66 ± 0,04 

KA-D-1 (9) 2,40 ± 0,05 2,38 ± 0,02 2,22 ± 0,04 2,26 ± 0,04 2,41 ± 0,03 

KA-D-2 (16) 2,22 ± 0,02 2,10 ± 0,03 2,10 ± 0,03 2,06 ± 0,01 2,38 ± 0,03 

KA-D-3 (23) 2,02 ± 0,02 1,88 ± 0,03 2,01 ± 0,02 1,94 ± 0,01 2,11 ± 0,02 

KA-D-4 (29) 1,99 ± 0,04 1,73 ± 0,01 1,94 ± 0,02 1,87 ± 0,01 1,81 ± 0,02 

 

A KA minták esetén az Archimédesz módszerével meghatározott testsűrűség minden 

szinterelési mód esetén közel azonos lett. A D adalék hozzáadásával készült minták sűrűség 

értékében már kisebb eltéréseket tapasztaltam. Átlagosan a legalacsonyabb sűrűséggel a RED 

elő-szinterelt próbatestek rendelkeznek, mivel az anyagszerkezetbe beépült karbon (koksz) 

alacsonyabb sűrűségű, mint a kerámia mátrix. A második hőkezelés során a maradék karbon 

elősegítette az új fázisok kialakulását, miközben kiégett az anyagszerkezetből, ezért keverék 

típusonként a szinterelés után közel megegyezett a kerámia minták sűrűsége. A D adalék 

mennyiségének növelésével nőtt az OX-NIT és RED-NIT módon készült minták sűrűsége 

közötti különbség.   
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A vízfelvétel vizsgálattal meghatározott testsűrűség értékek (20. táblázat) eltérnek a 

szinterelés utáni tömeg-térfogat aránnyal számolt sűrűségi értékektől. Ezt a jellemző 

különbséget szemlélteti a 77. ábra.  

 

 

77. ábra: A sűrűség és a testsűrűség kapcsolata 

 

Az ismertetett két különböző módon számolt sűrűség között az alábbi kapcsolat adható meg 

(R=0,90888 korrelációs együtthatóval): 

 𝜌t  =   (0,62 ±  0,09) + (0,82 ±  0,05) · 𝜌 (42) 

Az Archimédeszi módszerrel, hidrosztatikai mérleg használatával meghatározott testsűrűség 

mindig nagyobb értékű, mint az m/V aránnyal számolt sűrűség érték. Az előállított minták 

testsűrűsége 1,75-2,75 g/cm3 között változik a D adalék alkalmazott mennyiségétől függően. 

4.2.2 Az abszolút vízfelvevő képesség és a porozitás 

A kukoricadara hozzáadása jelentős hatással volt a kerámia minták abszolút vízfelvételére is. 

A D adalék mennyiségének növelésével minden esetben megnőtt a felvett víz mennyisége, 

ami utal a nyitott porozitás mértékének növekedésére is (21. táblázat).  Az előállított mullit 

bázisú kerámiák Archimédeszi módszerrel meghatározott jellemző átlagos porozitás értékét 

keveréktípusonként, illetve az alkalmazott hőkezelési módtól függően a 22. táblázat és a 78. 

ábra szemlélteti.  

 

21. táblázat: A mullit kerámia minták abszolút vízfelvevő képessége, 𝑽𝒌
𝒂𝒃𝒔𝒛 [m/m%] 

Elő-szinterelés 

(1250 °C) 
OX RED OX RED — 

Szinterelés (1450 °C) — NIT OX 
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e 
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ta

lm
a,

 m
/m

%
) 

KA (0) 2,93 ± 0,18 2,73 ± 0,31 0,77 ± 0,21 1,16 ± 0,14 1,00 ± 0,27 

KA-D-1 (9) 5,10 ± 0,35 6,34 ± 0,41 1,84 ± 0,54 2,46 ± 0,47 2,62 ± 0,42 

KA-D-2 (16) 7,57 ± 0,59 9,16 ± 0,25 4,76 ± 0,81 4,34 ± 0,31 5,46 ± 0,62 

KA-D-3 (23) 11,42 ± 0,46 10,65 ± 0,46 6,64 ± 0,49 8,16 ± 0,59 11,76 ± 0,68 

KA-D-4 (29) 16,65 ± 0,75 12,16 ± 0,57 14,67 ± 1,11 11,69 ± 0,27 22,68 ± 0,95 
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22. táblázat: A mullit tartalmú kerámia minták porozitása, 𝑷𝒗 [%] 

Elő-szinterelés (1250 °C) OX RED OX RED — 

Szinterelés (1450 °C) — NIT OX 
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 j
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(D
 t
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ta

lm
a,

 m
/m

%
) 

KA (0) 7,27 ± 0,39 6,85 ± 0,74 2,00 ± 0,55 2,96 ± 0,35 2,61 ± 0,71 

KA-D-1 (9) 10,92 ± 0,68 13,13 ± 0,71 3,93 ± 1,13 5,29 ± 1,06 5,95 ± 0,89 

KA-D-2 (16) 14,41 ± 0,97 16,16 ± 0,34 9,08 ± 1,38 8,22 ± 0,54 11,51 ± 1,23 

KA-D-3 (23) 18,79 ± 0,63 16,72 ± 0,61 11,82 ± 0,71 13,70 ± 0,86 18,86 ± 0,92 

KA-D-4 (29) 24,89 ± 0,87 17,37 ± 0,71 22,17 ± 1,29 17,96 ± 0,33 25,66 ± 0,87 

 

 
Trendvonal egyenlete:  𝒚 =  𝒂 ·  𝒙𝟐 +  𝒃 ·  𝒙 + 𝒄  

 OX RED OX-NIT RED-NIT 14-OX 

a 0,011 ± 0,002 -0,017 ± 0,002 0,025 ± 0,011 0,014 ± 0,001 0,019 ± 0,002 

b 0,25 ± 0,07 0,84 ± 0,07 -0,10 ± 0,28 0,12 ± 0,05 0,25 ± 0,07 

c 7,32 ± 0,30 6,93 ± 0,55 2,12 ± 1,09 2,95 ± 0,22 2,51 ± 0,35 

Korrelációs együttható, r 0,99497 0,98452 0,94166 0,99842 0,99807 
 

78. ábra: A különböző módon szinterelt mullit kerámiák porozitása, % 

 
A kerámia minták porozitása az elő-szinterelések után a D adalékanyag mennyiségétől 

függően 6,85 % és 24,89 % között volt. A RED elő-szinterelés után a 9 m/m% és 16 m/m% 

dara hozzáadásával készült mullit tartalmú kerámiák porozitása nagyobb léptékben 

növekedett, mint az OX elő-szinterelés esetén. Ugyanakkor a RED próbatesteknél 16 m/m%-

ról tovább növelve a D növényi adalék mennyiségét minimálisan változott (nőtt) meg azok 

porozitása. 13 m/m%-kal növelve a D mennyiségét 1,21 %-os porozitás növekedést 

tapasztaltam. Ennek oka, hogy a RED elő-szinterelés során a D adalék nem égett ki a kerámia 

anyagszerkezetéből, hanem részben SiC, részben amorf vagy kristályos karbon (koksz) 

formában beépült a mullit kerámia anyagszerkezetébe, ezzel komplexebb struktúrát 

létrehozva és csökkentve a vizsgálat során vízzel telíthető nyitott porozitás mértékét.  

A magasabb hőmérsékletű NIT szinterelés hatására a kerámia minták tovább zsugorodtak, 

ami a pórusok térfogatának csökkenését is eredményezte. A szinterelés során a szemcsék 

jobban „összeheggedtek” és a szemcsék közötti teret az amorf fázis is jobban kitöltötte. 
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Lecsökkent a szemcsehézagok mértéke, ami szintén a jellemző porozitás mennyiségét 

csökkentette. Ezen folyamatok következtében a NIT szinterelt minták porozitása az 

összetételtől függően 2,00 és 22,17 % közé esett. A magas hőmérsékletű oxidációs szinterelés 

(14 OX) esetén a minták porozitása ugrásszerűen nőtt az kukoricadara mennyiségével. A 

diagramban ábrázolt pontokra 0,9 feletti korrelációs együtthatóval polinom trendvonalakat 

illesztve megkaptam a porozitás értékének D adalékanyagtól való függésének jellemző 

egyenleteit (78. ábra). A D adalék 16 m/m%-nál nagyobb mennyiségben való alkalmazásakor 

RED és OX elő-szinterelés, valamint a NIT szinterelés után is megfigyelhető, hogy az 

illesztett trendvonalak elmetszik egymást. A metszéspontig a RED módon elő-szinterelt 

kerámiák rendelkeznek nagyobb mértékű porozitással az OX módon készültekhez képest. A 

metszéspont után fordítva, vagyis az OX hőkezelt próbatesteknek nagyobb a porozitása.  

A porozitást a testsűrűség függvényében ábrázolva (79. ábra) megfigyelhető, hogy a pórusok 

mennyiségének növekedésével arányosan csökken a termék jellemző sűrűsége. 

 

79. ábra: A porozitás aránya a testsűrűség függvényében 

 

4.2.3 A hővezetési tényező és a porozitás kapcsolata 

Az előállított mullit bázisú kerámia minták mért hővezetési tényezőjét a 23. táblázat és a 80. 

ábra foglalja össze. A kerámia próbatestek hővezető képessége (λ, hőátbocsátási tényezője) 

minden esetben 1 W/(m·K) alattinak bizonyult. Összehasonlításként a 3,26 g/cm3 sűrűségű 

mullit kerámiák jellemző hővezetőképessége 4,18 W/(m·K) [24, 25 –Duval 2008, 

Heimann 2010], a klinker tégla szabvány szerinti hővezető képessége 0,930 W/(m·K) [150].  

A kutatás során OX elő-szinterelt minták esetén az adalékanyag mennyiségének és a porozitás 

mértékének növekedésével folyamatosan csökkent azok hővezetőképessége. A 29 m/m% D 

hozzáadásával készült próbatestek esetén 0,1 W/(m·K) alatti hővezető képességet mértem.   
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23. táblázat: A mullit tartalmú kerámia minták átlagos hővezetési tényező értéke és szórása, 

λ [W/(m·K)] 

Elő-szinterelés (1250 °C) OX RED OX RED - 

Szinterelés (1450 °C) — NIT OX 
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a,

 m
/m

%
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KA (0) 0,98 ± 0,25 0,45 ± 0,14 0,74 ± 0,34 0,40 ± 0,12 1,13 ± 0,13 

KA-D-1 (9) 0,78 ± 0,18 0,30 ± 0,07 0,65 ± 0,18 0,70 ± 0,14 0,98 ± 0,11 

KA-D-2 (16) 0,67 ± 0,06 0,16 ± 0,05 0,63 ± 0,09 0,60 ± 0,10 0,78 ± 0,09 

KA-D-3 (23) 0,27 ± 0,13 0,32 ± 0,09 0,26 ± 0,11 0,28 ± 0,10 0,34 ± 0,10 

KA-D-4 (29) 0,07 ± 0,03 0,24 ± 0,05 0,31 ± 0,09 0,30 ± 0,06 0,19 ± 0,07 

 

 

80. ábra: Az elő-szinterelt és a szinterelt minták hővezető képessége 

 

RED atmoszférában elő-szinterelt próbatestek λ értéke 0,1-0,6 W/(m·K), mivel a D adalék 

mennyiségének változtatása nem befolyásolta jelentősen a porozitás mértékét, ezért ezek a 

kerámia próbatestek közel azonos hővezető képességet is mutatnak.   

A magasabb hőmérsékleten oxidáló atmoszférában szinterelt minták (14 OX) hővezető 

képessége bizonyult a legmagasabb értékűnek (KA λ =1,13 ± 0,13 W/(m·K)), ami a 

pórusképző adalék (D) hozzáadásával nagy mértékben lecsökkent.  

A NIT szinterelt próbatestek jellemzően alacsonyabb hővezető képességgel rendelkeztek, 

mint a 14 OX minták. A diagramok alapján látható, hogy a RED-NIT szinterelés esetén a  

KA-D-1 (9 m/m% D) és KA-D-2 (16 m/m% D) mintáknál volt a legnagyobb eltérés a 

hővezető képességben az elő-szinterelt próbatestekhez viszonyítva. Mivel a KA-D-1 és 2 

keverék összetételek esetén az elő-szinterelt és szinterelt próbatestek porozitásában is hasonló 

jellegű változás figyelhető meg. A közel 8 %-os a porozitás csökkenés 0,4 W/(m·K)-nel 

növelte a kerámia hővezető képességét. 

A 81. ábrán látható a hővezető képesség és porozitás kapcsolata. Minden hőkezelési módszer 

esetén az anyag porozitásának növekedésével csökkent a hővezető képessége, ezzel együtt 
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javult a hőszigetelő tulajdonsága. A tömörebb (𝑃𝑣 < 5%) próbatestek esetén a NIT 

atmoszférában szinterelt mintáknak volt a legalacsonyabb a hővezetési tényezőjük.  

 

 
81. ábra: A porozitása és a hővezető képesség kapcsolata 

 

4.3 A kifejlesztett megnövelt mullit tartalmú műszaki kerámiák mechanikai 

tulajdonságai 

Az előállított mullit tartalmú műszaki kerámiák mechanikai tulajdonságai is nagy mértékben 

függenek az alkalmazott alapkeverék összetételtől, az előállítás módjától és a hőkezelési 

módszertől. A kutatás során készített minták főbb mechanikai tulajdonságait a következőkben 

foglaltam össze.  

4.3.1 HV 0,1 mikrokeménység 

A műszaki kerámiák esetén igen fontos a keménység megállapítása. A próbatestek mikro 

Vickers keménységének vizsgálata során kapott adatok átlagát és szórását a 24. táblázatban és 

a 82. ábra mutatom be. A mért HV 0,1 keménységi értékek a Melléklet IV.-ben (43. táblázat) 

találhatók. 

 

24. táblázat: A HV 0,1 keménység változása különböző szinterelési módszer esetén 

Elő-szinterelés (1250 °C) OX RED OX RED - 

Szinterelés (1450 °C) - - NIT OX 
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a,

 m
/m

%
) KA (0) 630 ± 83 598 ± 66 954 ± 68 1209 ± 71 901 ± 57 

KA-D-1 (9) 541 ± 56 689 ± 35 1191 ± 56 1253 ± 112 822 ± 81 

KA-D-2 (16) 448 ± 40 815 ± 66 1083 ± 111 1158 ± 93 783 ± 52 

KA-D-3 (23) 403 ± 41 612 ± 75 810 ± 63 1058 ± 68 663 ± 43 

KA-D-4 (29) 495 ± 80 407 ± 50 1242 ± 122 1313 ± 91 567 ± 30 
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A munkám keretében a kerámia minták pórusossága miatt a hagyományos makro 

keménységmérés nem volt megvalósítható, ezért azok mikro Vickers keménységét határoztam 

meg, amellyel a próbatestek felszíni rétegének keménységét vizsgáltam. A kifejlesztett 

megnövelt mullit tartalmú (NIT szinterelés utáni) kerámia minták mikroszerkezet vizsgálata 

alapján a mikrokeménység mérése során a próbatestek felszínén lévő mullit tűkristályok és a 

kristályokat fedő nitrogéntartalmú amorf rétegnek mértem meg a HV 0,1 mikrokeménységét. 

 

 

82. ábra: A különböző módon szinterelt mullit tartalmú kerámiák HV 0,1 mikrokeménysége  

 

A HV 0,1 mikrokeménység grafikus ábrázolásakor megfigyelhető, hogy a magas 

hőmérsékletű nitrogén védőgázban történt szinterelés hatására minden esetben nőtt a 

keménység értéke. A szinterelt megnövelt mullit tartalmú műszaki kerámia próbatestek 

mikrokeménysége a legtöbb esetben az eredeti, elő-szinterelt minta keménységének a 

kétszerese lett, vagyis 200 %-os növekedést értem el az nitrogén atmoszférában végzett utó-

szinterelés alkalmazásával.  

 

 

83. ábra: A HV 0,1 mikrokeménység változása a kerámia porozitásának függvényében 
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A legkisebb keménységgel az OX elő-szinterelt minták rendelkeztek. A mullit tartalmú 

kerámia szerkezetében a RED elő-szinterelés hatására a minták felszínén létrejött hercynit és 

SiC szemcsék megnövelték azok jellemző mikrokeménységét. 16 m/m% D bekeverésénél egy 

maximum figyelhető meg a mikrokeménység értékben, annak ellenére, hogy a RED minták 

porozitása nem változott lényegesen nagyobb mennyiségű D alkalmazásakor (83. ábra). A 

23 m/m% és a 29 m/m% dara hozzáadásával előállított RED próbatestek mikrokeménység 

vizsgálata közben többször tapasztaltam, hogy a mintadarabok anyagszerkezetének 

viszonylag laza felépítése (struktúrája) miatt nem sikerült a gyémántgúlával megfelelő 

lenyomatot készíteni, mivel a vizsgált pontban „beszakadt” a felszíni réteg. 

A mullit tartalmú kerámia próbatestek mikrokeménységét a testsűrűségük függvényében 

ábrázolva (84. ábra) csak az OX és 14 OX módon készült mintáknál látható a keménység 

értékének csökkenése a minta testsűrűségének csökkenésével. A többi hőkezelés esetén nem 

egyértelmű a kapcsolat a két tulajdonság között. A kutatómunka során készült mullit tartalmú 

kerámia mintákhoz összehasonlításként „etalon” néven csillaggal jelöltem egy 400 MPa 

sajtolónyomással készített 1550 °C-on szinterelt 2,5 g/cm3 testsűrűségű mullit kerámiát is, 

aminek a mikrokeménysége 1048 HV 0,1 (10,28 GPa) [151 – Ilić 2020]. A diagram alapján a 

kutatás során sikeresen állítottam elő hasonló értékű vagy jobb mikrokeménységgel 

rendelkező mégis alacsonyabb sűrűségű (1,87-2,26 g/cm3) mullit tartalmú kerámia mintákat 

kisebb sajtolónyomás (142,67 MPa) és alacsonyabb szinterelési hőmérséklet (1450 °C) 

alkalmazásával. Ami egy kerámia termék gyártása során jelentősen csökkenti az termelés 

energiaigényét. 

 

 

84. ábra: A HV 0,1 mikrokeménység változása a testsűrűség függvényében 

 

4.3.2 A csiszoló hatású koptatással szembeni ellenállás 

A kopásvizsgálat során a kopásnyom, a kopott anyagveszteség a koptatási idő növelésével 

fokozatosan nőtt. A különböző összetételek és eltérő hőkezelések hatására különböző mértékű 

kopást tapasztaltam az egyes próbatestek esetén. A csiszoló hatású kopásvizsgálat során 

meghatározott átlagosan lekopott veszteséget a 25. táblázat, valamint a többi jellemző értéket 
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a Melléklet IV. (44. és 45. táblázat) foglalja össze. A keveréktípustól és az alkalmazott 

hőkezeléstől függően a koptatott próbatestek eredeti térfogata 3 360-4 670 mm3 között volt. 

A 85. ábra szemléletesen mutatja be minden keveréktípus esetén hogyan változott a lekopott 

anyag térfogata a koptatási idő növelésével (5-35 min). Az ábrán külön diagramokban 

láthatók a különböző hőkezelési módszerrel (OX, RED, OX-NIT, RED-NIT) készült minták 

vizsgálata által kapott kopási veszteségek. A 14 OX próbatestek kopási viselkedése kis 

mértékben tért el az OX módon elő-szinterelt mintákétól, ezért azt külön nem ábrázoltam. A 

86. ábrán bemutatom, hogyan függ a kopási veszteség 5 és 35 perces koptatás esetén a 

vizsgált minták jellemző porozitásától. 

 
25. táblázat: A lekopott anyag térfogatmennyisége [mm3] 

Elő-szinterelés (1250 °C) OX RED OX RED - Keverék 

jele (D) Szinterelés (1450 °C) - NIT OX 
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5 2,81 6,44 1,59 1,09 1,98 

KA  

(0 m/m%)  

15 7,52 14,47 2,36 1,91 2,66 

25 9,96 19,02 2,95 3,79 6,29 

35 20,70 47,27 4,11 5,70 11,23 

5 10,11 11,22 7,14 4,26 8,31 

KA-D-1  

(9 m/m%) 

15 2,86 25,20 8,91 7,30 17,69 

25 42,16 47,72 12,80 10,92 34,07 

35 76,38 90,63 20,04 18,09 57,73 

5 16,77 41,02 12,89 10,38 14,40 

KA-D-2  

(16 m/m%) 

15 34,27 89,48 22,94 19,78 30,80 

25 59,92 153,42 32,92 32,65 45,53 

35 115,13 290,49 51,53 54,01 76,08 

5 29,89 94,89 15,64 16,74 29,57 

KA-D-3  

(23 m/m%) 

15 69,39 207,42 31,08 37,12 63,43 

25 123,71 393,46 52,10 61,94 93,03 

35 252,98 748,49 82,55 104,90 192,58 

5 46,43 240,65 19,44 34,62 65,34 

KA-D-4  

(29 m/m%) 

15 102,14 446,21 35,80 68,52 125,32 

25 140,51 653,92 50,71 112,74 165,88 

35 285,50 1242,84 73,17 135,99 275,37 

 

A D adalék mennyiségének növelésével fokozatosan nőtt az időegység alatt kopott 

anyagtérfogat. RED elő-szinterelés alkalmazásakor a D adalék mennyiségét 16 m/m%-ról 23 

vagy 29 m/m%-ra növelve, a kerámia minták kopási anyagvesztesége ugrásszerűen megnőtt. 

Ennek oka az adalékanyag miatt létrejött új anyagszerkezet. A RED atmoszféra 

alkalmazásakor a kukoricadarából a kerámia mintában benne maradt magas karbontartalmú 

anyagrészek (pl.: koksz) lazább szerkezettel rendelkeztek, mint az alap kerámia mátrix. Ezért 

amint a kezdeti kopás következtében a felszíni réteg „megsérül” a kopott anyagtérfogatában 

hirtelen növekedést tapasztaltam, ahogy a kvarchomok szemcsék egyre nagyobb 
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anyagrészeket voltak képesek eltávolítani (kiszakítani) a koptatás során. Ezért a RED módon 

készült próbatesteknek kisebb lett a kopási ellenállásuk az OX mintákhoz képest.  

 

 

85. ábra: A csiszoló hatású koptatás utáni anyagveszteség a koptatási idő függvényében 

 

 

86. ábra: A kopott térfogat változása a próbatestek jellemző porozitása szerint 

 

A NIT szinterelések során jelentős javulást tapasztaltam. Az OX elő-szinterelt minták esetén 

keverék típustól függően 1/2-ed, 1/3-ad részére esett vissza a jellemző kopás, míg a RED 

módon elő-szinterelt 29 m/m%-os D adaléktartalmú próbatestek esetén közel 1/12-ed részére 

lecsökkent a kopott anyagveszteség a magasabb hőmérsékletű NIT szinterelés alkalmazásának 

köszönhetően. OX elő-szinterelés esetén 5 perces koptatás során annyi a tömegveszteség 

alapján számolt kikopott anyagtérfogat, mint az OX-NIT szinterelés esetén 25 perc után. A 

NIT módon szinterelt megnövelt mullit tartalmú kerámiák kopása a KA, KA-D-1 és KA-D-2 
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keveréktípusok esetén független volt az alkalmazott elő-szinterelési módtól, közel azonos volt 

a térfogatveszteség. A diagramok alapján a NIT szinterelt próbatestek jobb kopásállósága 

részben a kisebb mértékű porozitásuk miatt tapasztalható. Részben az SEM és XRD 

vizsgálatok során látott új mikroszerkezet és fázisok javították a szinterelt próbatestek 

kopással szembeni ellenállását. Az eredmények alapján a magasabb hőmérsékletű NIT 

szinterelés hatására jobb kopásállósággal rendelkező megnövelt mullit tartalmú műszaki 

kerámia mintákat sikerült előállítanom.  

 

4.3.3 A nyomószilárdság 

A nyomószilárdság vizsgálata során a próbatestek elrepedtek, majd eltörtek, néhány ilyen 

próbatest látható a 87. ábrán. A szórásokkal megadott átlag nyomószilárdság értékeket a 26. 

táblázat és a 88. ábra mutatja. Az adatok alapján látható, hogy a biológiai eredetű adalékanyag 

(D) mennyiségének növelése jelentősen lerontotta a kerámia termék mechanikai szilárdságát, 

a porozitásuk mértékének növekedése miatt.  

 

KA KA-D-2 

   

87. ábra: Az elő-szinterelt kerámiák törés után 

 

26. táblázat: Az átlagos nyomószilárdság és szórása, 𝑹𝒏𝒚 [MPa] 

Elő-szinterelés 

(1250 °C) 
OX RED OX RED - 

Szinterelés  

(1450 °C) 
- NIT OX 

K
ev

er
ék

 j
el

e 
 

(D
 t

ar
ta

lm
a,

 m
/m

%
) KA (0) 62,81 ± 1,25 197,09 ± 17,67 133,05 ± 12,33 228,21 ± 10,37 172,54 ± 19,63 

KA-D-1 (9) 55,93 ± 5,86 118,12 ± 12,01 125,66 ± 7,38 136,55 ± 17,65 124,05 ± 11,55 

KA-D-2 (16) 53,41 ± 5,48 73,42 ± 6,99 82,65 ± 11,02 77,35 ± 7,84 74,95 ± 6,58 

KA-D-3 (23) 58,19 ± 3,13 54,30 ± 6,15 58,67 ± 8,41 45,00 ± 6,72 42,16 ± 4,66 

KA-D-4 (29) 45,54 ± 2,62 46,43 ± 6,66 40,01 ± 5,14 36,73 ± 4,26 22,86 ± 2,01 

 

A szinterelési módszernek jelentős hatása van a termék mechanikai tulajdonságaira, közöttük 

a kerámia szilárdságára is. Az OX elő-szinterelési módszerrel készült minták nyomószilárdság 

értékeit kis mértékben befolyásolta a D adalék mennyisége. A szilárdság 45,54-62,81 MPa 

között változott. A RED elő-szinterelés hatására jelentősen megnőtt a készített kerámia 

minták nyomószilárdsága, valamint a D adalékanyag hozzáadásával nagyobb mértékű 

csökkenést tapasztaltam a jellemző szilárdságban. A KA típusú próbatestek esetén (OX) 

62,81 MPa-ról (RED) 197,09 MPa-ra nőtt a kerámiák átlagos nyomószilárdsága, ami 3,1-
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szeres növekedést jelent. Ez a szilárdsági javulás a redukáló atmoszféra hatására keletkezett új 

mikroszerkezet és fázis(ok) eredménye volt. A próbatestek felszínének XRD vizsgálata során 

kapott adatok alapján a RED elő-szinterelés esetén tridimit helyett a nagyobb szilárdságú 

krisztobalit jött létre, valamint más új kristályos fázisok is megjelentek (pl. hercynit). 

Valamint ezek a minták a mennyiségi fázisösszetétel elemzések alapján nagyobb 

röntgenamorf hányaddal is rendelkeztek. Az amorf anyagrész összekötötte a mullit 

kristályokat, ezzel erősítve a közöttük levő kapcsolódást és megnövelve a mechanikai 

szilárdságot. 

88. ábra: A különböző módon hőkezelt mullit kerámiák nyomószilárdsága 

 

Az elő-szinterelt kerámiákhoz képest a NIT szinterelés után a nyomószilárdság további 

javulását tapasztaltam a KA, KA-D-1 és KA-D-2 próbatestek esetén. A D adalék 

mennyiségének növelésével (KA-D-3 és KA-D-4) közel azonos vagy kisebb értékű 

szilárdságot határoztam meg, mint az elő-szinterelt kerámiák esetén. A 14 OX szinterelt 

minták nyomószilárdsága – a KA próbatestek kivételével – alacsonyabbnak bizonyult a NIT 

szinterelés után kapott adatokhoz képest. Az eredmények alapján a második hőkezelés nem 

minden esetben javította az elő-szinterelt minták szilárdságát, de más mechanikai 

tulajdonságokra pozitív hatással volt (mikrokeménység, kopásállóság).   

További összehasonlításként a 89. ábra a vizsgált kerámia minták nyomószilárdságát 

ábrázolja a testsűrűségük függvényében. A kutatás során mért adatok mellett etalonként 

látható egy műszaki kerámiaként alkalmazott 3 g/cm3 sűrűségű mullit kerámia is, aminek a 

nyomószilárdsága 200 MPa [23 – Schneider 2008]. Az előállított mullit tartalmú kerámia 

minták jelentősen kisebb sűrűséggel rendelkeznek, ezért a nyomószilárdság értékük is 

alacsonyabb, mivel a sűrűség növelésével az anyagok szilárdsága is nő. Az etalonként 

megadott kerámiához képest a kisebb sűrűségű KA (RED-NIT) típusú mullit tartalmú 

próbatestek nyomószilárdsága nagyobb volt.  

 

 Trendvonal egyenlete 
Korrelációs 

együttható, r 

OX 𝐲 =   (62,93 ±  1,82) + (−0,51 ±  0,12) ·  𝐱 0,80913 

RED 𝐲 =   (196,63 ±  5,08) + (−10,56 ±  0,58) ·  𝐱 + (0,19 ±  0,02) ·  𝐱𝟐 0,99527 

összes szinterelt 𝐲 =   (189,47 ±  14,72) + (−8,51 ±  1,78) ·  𝐱 + (0,10 ±  0,04) ·  𝐱𝟐 0,9154 
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89. ábra: A mullit tartalmú kerámiák nyomószilárdsága a testsűrűségük szerint 

 

 

90. ábra: Az előállított mullit tartalmú kerámiák nyomószilárdsága a porozitás függvényében 

 

A nyomószilárdsági jellemzőket a minták porozitása szerint ábrázolva (90. ábra) látható, hogy 

a magasabb hőmérsékletű szintereléssel készült kisebb porozitással rendelkező kerámia 

minták 100 MPa feletti nyomószilárdsággal rendelkeznek. Ugyanakkor a porozitás 

mértékének növekedése jelentősen rontja a kerámiák szilárdságát. Vakalova és társai a 

kutatásuk során természetes nyersanyagok felhasználásával maximálisan 72-97 MPa 

nyomószilárdsággal rendelkező mullit kerámiákat tudtak előállítani [30 – Vakalova 2014], 

amivel összehasonlítva a kutatás során sikeresen készítettem nagyobb nyomószilárdságú 

mullit tartalmú kerámia próbatesteket is. 

A kutatómunka során kaolin nyersanyagból kiindulva biológiai eredetű adalékanyag (D) 

hozzáadásával többféle hőkezelési módszer alkalmazásával állítottam elő a megnövelt 

mullit tartalmú műszaki kerámia mintákat. A vizsgált és ismertetett tulajdonságok 

jellemzően azt mutatták, hogy az 1450 °C hőmérsékleten nitrogén védőgázban szinterelt 
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próbatestek tulajdonságai javultak az elő-szinterelt próbatestek jellemzőihez képest. A 

legtöbb esetben az 1450 °C-on oxidációs atmoszférában szinterelt kerámiákhoz képest is 

jobb tulajdonságokat mutattak (mikrokeménység, kopásállóság) a nitrogén gáz 

alkalmazásával hőkezelt kerámia próbatestek.  

5 ÖSSZEFOGLALÁS 

A doktori kutatómunkám célja olcsó és könnyen beszerezhető alapanyagokból újfajta, 

erősített szerkezetű, megnövelt mullit tartalmú műszaki kerámia fejlesztése és előállítása volt. 

Fő alapanyagként hagyományos Sedlecky ml típusú kaolint alkalmaztam, amelyhez 10 m/m%-

ban alumínium-oxid port kevertem, majd különböző mennyiségben megújuló, növényi 

eredetű anyagot - kukoricadarát - adagoltam.  A kutatás során tanulmányoztam a kiválasztott 

kaolin termikus viselkedését és megállapítottam, hogy a Sedlecky kaolin 1000 °C alatti 

szinterelése (égetése) során számítani kell andalúzit és szillimanit fázisok képződésére [22], 

míg 1100 °C felett már elsősorban mullit és SiO2 tartalmú kerámia lesz belőle.  

A szakirodalmi áttekintésben részletesen ismertettem a kaolinra és más alumínium-

szilikátokra jellemző karbotermikus redukciót és nitridálást (CRN). A CRN eljárás során a 

kaolin és korom vagy aktív karbon porkeverékét áramló nitrogéngáz atmoszférában 1400 °C 

feletti hőmérsékleten hőkezelik. Ilyen módon szilícium-oxinitrid (Si2ON2), szilícium-nitrid 

(Si3N4) és SiAlON tartalmú kerámia porokat állítva elő. A CRN eljárást elsősorban kerámia 

porok készítésére alkalmazzák. Ezzel szemben a CRN folyamat tanulmányozása során 

szerzett ismereteket felhasználva a kutatómunkám jelentős részében ezt a módszert, mint 

kerámia próbatestek hőkezelési eljárása hasznosítottam. Ugyanakkor szénpor vagy aktív szén 

alkalmazása helyett a megújuló, növényi eredetű adalékanyag karbontartalmával kívántam 

elősegíteni a nitridálás folyamatát és a nitrogéntartalmú fázisok képződését.  

A nyers próbatestek készítésekor fontos volt meghatározni, hogy a kukoricadara (D) adalék 

hogyan befolyásolja a kerámia porkeverék viselkedését – tömörödését és reológiai 

tulajdonságait – az alakadás során. A sajtolási folyamat alatt felvett deformáció-idő, 

deformáció-sajtoló nyomás görbék elemzésével megállapítottam, hogy a kukoricadara túlzott 

mértékben történő felhasználása a présforma „lehúzása” során a próbatest károsodásához, 

repedéséhez vezet. A kukoricadara 30 m/m%-ig való adagolása segítette a próbatestek 

sajtolószerszámból történő kivételét, mintegy „kvázi kenést” biztosítva. A kukoricadara 

mennyiségének növelésével nőtt a mechanikai feszültség relaxáció eredményeként 

végbemenő térfogatnövekedés az alakadás végén; valamint megváltozott a szinterelés (égetés) 

hatására bekövetkező zsugorodás nagysága is. Ezeket a fizikai és reológiai jellemzőket a 

késztermék pontos geometriai méreteinek biztosítása érdekében mindenképpen számításba 

kell venni, mivel a kerámiák utólagos méretre „igazítása” jelentős többletköltséget generál, a 

szinterelt termék nagy mikrokeménysége és kopásállósága miatt. 

A szinterelések megtervezéséhez, a hőgörbe megválasztásához derivatográffal és 

hevítőmikroszkóppal termoanalitikai vizsgálatokat végeztem. Munkám során a lesajtolt 

próbatesteket először alacsonyabb hőmérsékleten (1250 °C) elő-szintereltem oxidáló (OX), 

valamint redukáló (RED) atmoszférában. A RED elő-szinterelés megfelelt a szakirodalomban 

karbotermikus redukciónak nevezett hőkezeléseknek. Az elő-szinterelt próbatestek egy részét 
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magasabb hőmérsékleten (1450 °C) utó-szintereltem áramló nitrogén védőgáz 

alkalmazásával; ilyen módon OX-NIT és RED-NIT jelölésű kerámia mintákat készítve. A 

RED-NIT kerámia porok és próbatestek a CRN folyamatnak megfelelő módszerrel készültek. 

A kutatás során a vizsgált tulajdonságokban történő változások jobb kiértékelhetősége 

érdekében magas hőmérsékleten oxidáló kemence atmoszférában is végeztem utóégetést, amit 

munkámban 14 OX jelöltem.   

Az eltérő összetételű és különböző módon előállított kerámia próbatestek jellemzésére 

röntgen diffraktométerrel (XRD) feltártam a hőkezelések során keletkezett 500 nm feletti 

mérettel rendelkező kristályos fázisokat. Az elvégzett XRD vizsgálatok jól bizonyítják, hogy 

az 1250 °C-os hőkezelés során keletkező 43 m/m% mullit tartalom T = 1450 °C-on történő 

NIT szintereléssel 70 m/m% mullit tartalomra növelhető. Ugyan a nanoszemcsés nitrogén 

tartalmú fázisok jelenléte a diffraktogramok alapján nehezen állapítható meg; viszont a RED-

NIT módon készült KA-D-4 (29 m/m% D) próbatestek külső lapjának vizsgálata során 

alacsony intenzitással megjelennek a Si2ON2 és a Si3N4 fázisokra jellemző csúcsok is. Az 

elemzések során 20-40 m/m% közötti röntgenamorf tartalmat határoztam meg, amely magába 

foglalja az 500 nm-nél kisebb kristályokat is. Pásztázó elektronmikroszkópokkal (SEM) 

tanulmányoztam az általam kifejlesztett és előállított különböző kerámia porok és próbatestek 

mikroszerkezetét és elemi összetételét. A hőkezeléstől függően eltérő mikroszerkezet jött 

létre. A NIT szinterelések utáni mikroszerkezetben a tűszerű mullit kristályok között 

szabályos alakú 200 nm alatti mérettartományban levő kristályok is voltak, amelyek az elemi 

összetétel elemzése alapján szintén mullit kristályok. A nagyobb nagyítású felvételeken jól 

látható, hogy a tűkristályokat az olvadt, amorf fázis összekötötte, valamint vékony rétegben 

be is vonta azokat. A véletlenszerűen megválasztott felületen az EDAX-szal végzett elemi 

összetétel analízis mintegy 1-4 m/m% közötti nitrogén tartalmat mutatott ki a RED-NIT 

módon szinterelt kerámia minták felületén. Ugyanakkor az egyes kristályokon (szemcséken) 

nem volt kimutatható a nitrogén jelenléte, ezért az nagy valószínűséggel az üveges [61], 

amorf fázisba épült be. A fizikai tulajdonságok közül meghatároztam az elő-szinterelt és 

szinterelt mullit tartalmú kerámia próbatestek sűrűségét, porozitását, hővezető képességét. 

Megállapítottam, hogy a kukoricadara (D) adalék úgy a kerámia próbatestek elő-szinterelése, 

mint utó-szinterelése során pórusképző szerepet is betöltött, mivel a mennyiségének növelése 

a szinterelt termék porozitásának növekedéséhez vezetett. A mechanikai tulajdonságok közül 

vizsgáltam az előállított kerámia minták mikro Vickers keménységét, kopásállóságát és 

nyomószilárdságát. Az elő-szinterelt és a szinterelt próbatestek vizsgálati eredményei alapján 

a NIT szinterelés pozitív hatással volt a mullit tartalom növekedése mellett a 

mikrokeménységre és kopásállóságra; míg a nyomószilárdságot csak 9 m/m% dara (D) 

hozzáadásáig javította. 

A doktori kutatómunkám keretében viszonylag olcsó alapanyagok (Sedlecky kaolin és 

kukoricadara) felhasználásával a nitrogén védőgázban történő szinterelés által sikeresen 

állítottam elő jobb mechanikai tulajdonságokkal rendelkező megnövelt mullit tartalmú 

műszaki kerámia porokat és próbatesteket. 

  



99 

 

6 AZ ÚJ TUDOMÁNYOS EREDMÉNYEK - TÉZISEK 

A kutatómunka során Sedlecky ml kaolin (≥80% kaolinit), Nabalox No. 315 alumínium-oxid 

(≥99,6% Al2O3) és Monostori kukoricadara (EDAX: 60,77 m/m% C és 39,23 m/m% O) 

alkalmazásával az alábbi új tudományos eredményeket fogalmaztam meg.  

1. Tézis 

Közös diagramban ábrázolva a derivatográffal felvett TG, DTG, DTA görbéket és a 

hevítőmikroszkóppal mért magasságváltozásokat pontosabban meghatározhatóvá 

válnak a kerámia porkeverékek égetése – szinterelése – során lejátszódó folyamatokhoz 

tartozó hőmérsékletek és fázisátalakulások. Így például a 75 m/m% kaolint, 9 m/m% 

alumínium-oxidot és 16 m/m% kukoricadara adalékot tartalmazó (KA-D-2) porkeverék 

esetén: 1 – nedvességtartalom legintenzívebb távozása, 2 – száradás vége, 3 – növényi 

adalékanyag elgázosodásának kezdete, 4 – növényi adalék égése, 5 – metakaolin képződés 

kezdete, 6 – metakaolin képződés legintenzívebb hőmérséklete, 7 – metakaolin képződés 

vége, 8 –  kvarc-tridimit fázisátalakulás, 9 – legintenzívebb az elsőrendű mullit képződés,  

10 – elsőrendű mullit képződésének vége, 11 – megkezdődik a nyakképződés, 

szemcsenövekedés, 12 – szinterelődési hőmérséklet (42. ábra). 

 

42. ábra: Kaolin, alumínium-oxid és kukoricadara tartalmú KA-D-2 keverék termoanalitikai 

és hevítőmikroszkópos görbéi 

 
2. Tézis 

A SiO2-Al2O3 rendszerhez tartozó Sedlecky kaolin termikus bomlásának és 

fázisátalakulásainak vizsgálata során kísérleti úton meghatároztam a keletkező fázisokat, azok 

létrejöttének hőmérsékleteit és mennyiségi arányait: metakaolin (Al2O3 ∙ 2 SiO2) T ≥ 450°C, 

andalúzit (Al2O3 ∙ SiO2) T=575 °C, szillimanit (Al2O3 ∙ SiO2) T=775 °C, valamint mullit 

(3 Al2O3 ∙ 2 SiO2) T=1100 °C (11. táblázat). Ezzel sikerült kísérleti úton is igazolni a SiO2-

Al2O3 rendszer Berezhny-féle [22] fázisdiagramjában ismertetett andalúzit és szillimanit 

jelenlétét. 
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11. táblázat: A különböző hőmérsékleten szinterelt kaolin és alumínium-oxid tartamú minták 

ásványi összetétele 

Keverék jele K KA 

Hőkezelési 

hőmérséklet, °C 
- 450 575 775 870 1100 450 575 775 870 1100 

Á
sv

án
y

i 
(f

áz
is

) 
ö

ss
ze

té
te

l,
 m

/m
%

 

(röntgen)a

morf 
13,0 21,0 73,2 70,5 68,0 61,4 17,0 57,0 55,2 54,0 47,0 

kaolinit 80,0 71,0 - - - - 58,0 - - - - 

andalúzit - - 19,3 - - - - 19,6 - - - 

szillimanit - - - 26,5 26,0 - - - 25,4 26,4 - 

mullit - - - - - 35,3 - - - - 33,5 

illit 5,0 4,5 4,5 - - - 4,0 4,0 - - - 

halloysit - 1,5 - - - - 2,0 - - - - 

-kvarc 2,0 3,0 3,0 - - - 3,0 3,0 - - - 

-kvarc - - - 3,0 3,0 - - - 3,0 1,2 - 

tridimit - - - - 3,0 3,3 - - - 2,0 3,2 

korund - - - - - - 16,0 16,4 16,4 16,4 16,4 

 

3. Tézis 

A porsajtolási folyamat alatt rögzítettem a kaolin tartalmú porkeverékek reo-

mechanikai viselkedését. Reo-mechanikai szempontból a tömörödési folyamat 5 

szakaszra bontható az alábbiak szerint (38. ábra, 7. táblázat). 

 

38. ábra: Kerámia porkeverék tömörítése és annak szakaszai (I-V.) 
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I. szakasz: a lazán elhelyezkedő, „kvázi-folyadékként” viselkedő szemcsék könnyedén 

elmozdulnak és kitöltik a rendelkezésre álló teret (szemcsehézagokat).  

II. szakasz: a „viszkózus folyás” mellett megjelenik a por szemcsék és agglomerátumok 

egymáson történő megcsúszása, súrlódása.  

III. szakasz: a keverékben jelenlévő szemcse-agglomerátumok aprózódnak, roncsolódnak és 

tovább töltik fel a keverékben rendelkezésre álló hézagokat, üregeket. Ezáltal relatíve kis 

tömörödés mellett ugrásszerűen megnő a sajtoló nyomás.  

IV. szakasz: a maximális sajtoló erő tartása során a sajtoló nyomás kis mértékben csökken, 

megkezdődik a préselt termékben a feszültség relaxációja.   

V. szakasz: a leterhelés a Voigt-Kelvin anyagmodellel jellemezhető. Ekkor a sajtolás után a 

termékben visszamaradó mechanikai feszültségek relaxációjának következtében magasság- és 

térfogatnövekedés figyelhető meg, ami csökkenti a maximális sajtolónyomáson elért 

tömörödés mértékét.   

 

7. táblázat: A tömörítés különböző szakaszaiban jellemző reológiai anyagmodellek 

Szakasz I. II. III. IV. V. 

A
n
y
ag

m
o
d
el

l 

 
Newton  

  
 

Voigt-Kelvin 

 

4. Tézis 

Oxigénhiányos, redukáló hőkezelés során a növényi eredetű adalékanyag nem távozik el 

teljes mértékben CO, CO2 gáz formájában a kerámia termék anyagszerkezetéből, 

hanem a vázszerkezetének egy része karbonizálódva a termékben marad (91. ábra), 

magas karbontartalmú amorf karbon (koksz) formájában. A karbonizálódott anyagrész 

az alkalmazott növényi adalékanyagra jellemző mikrostruktúrát mutat. 

 

  
a) b) 

91. ábra: A karbonizálódott kukoricadara (a) és fűrészpor (b) a kerámia mátrixban 
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5. Tézis 

A hozzáadott növényi adalék (0, 9, 16, 23, 29 m/m% kukoricadara) mennyiségétől 

függetlenül a Sedlecky kaolin és 10 m/m% alumínium-oxid felhasználásával 1250 °C-on 

készített kerámiák 43 m/m% mullitot tartalmaznak. Ugyanakkor áramló nitrogén 

atmoszférában 1450 °C-on történő szinterelés után a mullit tartalom minden esetben 

70 m/m%-ra növekedett, ami mellett a röntgenamorf tartalom elérheti a 30 m/m%-ot. A 

PFIB-SEM vizsgálatok alapján kijelenthető, hogy a mullit tartalom még ennél is 

nagyobb, mivel a 200 nm alatti mérettartományban is megfigyelhetők a mullit 

kristályok.  

 

17. táblázat: KA, KA-D-4 és KA-D-23 típusú porminták mennyiségi fázisösszetétele 

Keverék jele  

(m/m% D) 
KA (0) KA-D-4 (29) KA-D-23 (70) 

Hőkezelés módja OX RED 
OX-

NIT 

RED

-NIT 
OX RED 

OX-

NIT 

RED-

NIT 
RED 

RED-

NIT 

K
im

u
ta

to
tt

 

fá
zi

so
k
 

m
en

n
y
is

ég
e,

 

m
/m

%
 

röntgenamorf 20 22 22 24 20 37 29 30 44 30 

mullit 43 43 70 70 43 43 70 70 40 70 

korund 14 9 - - 14 14 - - 14 - 

krisztobalit 22 25 7,5 5,5 22 4 1 - - - 

kvarc 1 1 0,5 0,5 1 2 - - 2 - 

 

 

92. ábra: PFIB-SEM felvétel egy RED-NIT módon szinterelt KA-D-4 mintáról 

 

6. Tézis 

A keverékeinkhez használt, Na, Ca, K, Fe oxidokkal szennyezett Sedlecky kaolin nitrogén 

atmoszférában 1450 °C hőmérsékleten történő szinterelése során a mullit képződése mellett 

jelentős amorf fázis is keletkezik, amely megakadályozza a nitrogén behatolását a keletkezett 

kristályos anyag belső szerkezetébe. Ugyanakkor az EDAX felvételek azt mutatják, hogy a 

29 m/m% kukoricadara hozzáadásával készült porkeverékből előállított próbatestek felületén 
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a nitrogén tartalom elérheti akár a 4,60 m/m%-ot is. Ezzel a megnövelt mullit tartalmú 

műszaki kerámiák esetére kísérletileg sikerült igazolnom Mazzoni [61] állítását; 

miszerint a nitrogén beépül az üveges és röntgenamorf fázisba is.  

 

  
a) b) 

93. ábra: RED-NIT módon szinterelt KA-D-4 minta mikroszerkezete (SEM) és elemi 

összetétele (EDAX)  

 

7. Tézis 

Kísérleti eredményekkel igazoltam, hogy nitridálással a Sedlecky kaolin, Nabalox 315 

alumínium-oxid és Monostori kukoricadara felhasználásával készített, megnövelt mullit 

tartalmú műszaki kerámiák mechanikai tulajdonságai jelentősen javulnak a 

hagyományos oxidációs atmoszférában szinterelt próbatestekhez képest. A nitrogén 

atmoszférában 1450 °C-on történő szintereléssel jelentősen megnőtt a kerámia 

próbatestek mikro Vickers keménysége és bizonyos esetekben elérte az (1313 ± 91) 

HV 0,1 értéket is, miközben a kopásállóságuk is jelentősen javult.  

 

 

82. ábra: A különböző módon szinterelt mullit tartalmú kerámiák HV 0,1 mikrokeménysége  
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7 SUMMARY 

In my doctoral dissertation, I carried out research work in connection with the production of a 

new type of reinforced increased mullite-containing technical ceramics. I used conventional 

Sedlecky ml kaolin as the main raw material, to which I mixed 10 m/m% alumina powder, 

then I added various amounts of renewable, vegetable additive, corn grits. During my 

research, I studied the thermal behaviour of kaolin and I found that in the case of firing 

Sedlecky kaolin below 1000 °C, the formation of andalusite and sillimanite phases should be 

calculated [22] and above 1100 °C, mullite-containing ceramics can be produced. 

In the literature review, I described in detail the carbothermal reduction and nitridation 

process (CRN) of kaolin and other aluminosilicates. In the CRN process, a powder mixture of 

kaolin and carbon black or activated carbon is heat treated at a temperature above 1400 °C in 

a flowing nitrogen gas. In this way, ceramic powders containing silicon oxynitride (Si2ON2), 

silicon nitride (Si3N4) and SiAlON were prepared. In contrast, using the knowledge I gathered 

during the studying of the CRN process, in major part of my research work I used it as 

sintering process for the ceramic specimens. In addition, instead of using carbon powder, I 

wanted to promote the formation of nitrogen-containing phases with the carbon content of the 

vegetable additive. 

When preparing the green samples, it was important to determine that what influence the corn 

grits additive will have on the compaction and the rheological properties on the ceramic 

powder mixture during the shaping process. By analysing the deformation time and 

deformation-pressure curves recorded during the pressing process, I found that the excessive 

use of corn grits leads to damage to the specimen (cracks). The addition of up to 30 m/m% of 

corn grits helps to push the specimen out of the slightly worn (scratched) form as it provides 

lubrication. The addition of corn grits results in greater stress relaxation at the end of the 

formation, as well as changes in heat treatment shrinkage. These physical and rheological 

properties must be considered to achieve the exact geometric dimensions of the finished 

product, because trying to resize the ceramic product can generate a higher cost on account of 

the sintered product’s hardness and wear resistance.  

To design the sintering processes and to choose the heat curve, I performed thermoanalytical 

studies using derivatograph and heating microscope. During my work, the specimens were 

first pre-sintered at a lower temperature (1250 °C) using an oxidation (OX) and reduction 

(RED) atmosphere. RED pre-sintering corresponds to heat treatments called carbothermal 

reduction reaction in the literature review. Some of the pre-sintered specimens were sintered a 

second time at elevated temperatures (1450 °C) using flowing nitrogen gas to produce OX-

NIT and RED-NIT ceramic samples. RED-NIT ceramic powders and samples were prepared 

using a method close to the CRN process. During the research, sintering was also performed 

in a high temperature oxidation furnace atmosphere to better evaluate the changes in the 

investigated properties, these samples were marked as 14 OX. 

I used an X-ray diffractometer (XRD) to reveal the crystalline phases with a size above 500 

nm formed during the heat treatments in the ceramic samples made from different mixtures 

and with different methods. The performed XRD studies proves that the 43 m/m% mullite 
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formed during the sintering at 1250 °C can be improved to 70 m/m% using NIT sintering at 

1450 °C. The presence of nanoparticle nitrogen-containing phases is difficult to determine 

from the diffractograms, but the peaks of Si2ON2 and Si3N4 phases can be detected with low 

intensity during the examination of the outer plate of KA-D-4 (29 m/m% D) specimens 

prepared by RED-NIT. The analyses show an X-ray amorphous content of 20-40 m/m%, 

which includes crystals smaller than 500 nm. I studied the microstructure and elemental 

composition of the different types of produced ceramic samples by scanning electron 

microscopes (SEM). Depending on the method of the heat treatment different type of 

microstructures were achieved. In the microstructure after NIT sintering, the needle-like 

mullite crystals also include crystals in the regular shape size range below 200 nm, which are 

also mullite crystals based on the analysis of the elemental composition. At higher 

magnification images, the needle crystals (whiskers) are also connected and coated by a 

molten, amorphous phase. On a surface chosen randomly using EDAX to analyse the 

elemental composition showed around 1-4 m/m% nitrogen in the RED-NIT sintered ceramic 

samples. At the same time, the presence of nitrogen cannot be detected on the crystals 

(particles), therefor it is possible that it incorporated in the glassy [61] amorphous phase. 

Among the physical properties in case of the pre-sintered and sintered mullite containing 

ceramic samples, I determined the density, porosity, and thermal conductivity. I came to the 

conclusion, that the corn grits (D) additive act as pore forming role in case of both pre-

sintering and the second sintering of the ceramic samples, because in case of increasing its 

volume leads to the increasing of the sintered product’s porosity. Among the mechanical 

properties, I investigated the micro-Vickers hardness, abrasion resistance and compressive 

strength of the produced ceramic samples. Based on the results of the studies of the pre-

sintered and sintered samples the NIT sintering had a positive effect on the microhardness and 

the wear resistance beside the increase of mullite containment, while the compressive strength 

was only increased when only up to 9 m/m% grit (D) was added.  

In the framework of my doctoral research, I successfully produced increased mullite-

containing technical ceramic powders and samples with better mechanical properties by 

sintering in nitrogen gas and using relatively inexpensive (Sedlecky kaolin and corn grits) raw 

materials. 
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MELLÉKLET I. – Termoanalitika 

A derivatográffal és a hevítőmikroszkóppal rögzített jellemzők 

Az alábbi ábrákon a vizsgálatok során rögzített jellemző görbék láthatók a főbb változások 

jelölésével. 

 

94. ábra: KA keverék  

 

 

95. ábra: KA-D-1 keverék 
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96. ábra: KA-D-3 keverék 

 

 

97. ábra: KA-D4 keverék 
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27. táblázat: A termoanalitikai görbéken jelölt pontok 

Keverék Jelölt pont T, °C TG, mg DTG, mg/min DTA, °C h, % 
K

A
 

1 90,79 -0,45 -0,10 -1,13 100,0 

2 138,50 -0,82 -0,05 -0,94 100,0 

5 442,19 -1,96 -0,01 -1,97 102,0 

6 560,89 -5,72 -0,86 -6,10 100,0 

7 783,36 -9,35 -0,02 -1,31 100,0 

8 870,41 -9,49 -0,04 -0,42 100,0 

9 1 000,37 -9,61 -0,01 1,35 99,0 

10 1 042,34 -9,64 0,05 0,57 99,0 

11 1 116,94 -9,68 0,04 0,48 98,0 

12 1 185,00 -9,72 0,01 -0,38 95,0 

K
A

-D
-1

 

1 83,71 -0,55 -0,19 -1,72 100,0 

2 141,28 -1,29 -1,25 -0,08 100,0 

3 247,09 -1,78 -0,05 -1,53 106,0 

4 316,41 -4,70 -1,13 2,09 104,0 

5 422,18 -6,88 -0,20 -0,53 104,0 

6 562,23 -11,76 -0,96 -6,33 104,0 

7 695,42 -14,96 -0,03 -2,83 104,0 

8 866,20 -15,37 0,01 -0,78 103,0 

9 1 001,75 -15,53 -0,06 1,16 100,0 

10 1 043,53 -15,46 0,03 0,41 100,0 

11 1 107,05 -15,62 0,40 0,55 100,0 

12 1 195,71 -15,54 0,10 -0,20 95,0 

K
A

-D
-3

 

1 78,84 -0,66 -0,29 -1,79 100,0 

2 141,89 -1,55 -0,04 -1,26 100,0 

3 260,42 -2,36 -0,07 -1,55 103,0 

4 332,11 -7,78 -0,11 2,40 104,0 

5 430,92 -9,50 -0,15 0,33 102,0 

6 550,73 -12,84 -0,52 -3,31 100,0 

7 685,18 -14,53 -0,03 -1,60 100,0 

8 861,06 -14,79 -0,03 0,28 100,0 

9 1 004,19 -14,86 -0,03 1,51 98,0 

10 1 031,18 -14,86 0,01 1,18 98,0 

11 1 107,56 -14,88 0,00 1,43 98,0 

12 1 182,63 -14,91 -0,01 0,80 95,0 

K
A

-D
-4

 

1 84,76 -0,97 -0,33 -2,24 100,0 

2 155,92 -2,25 -0,07 -1,52 100,0 

3 233,11 -2,75 -0,06 -1,53 101,0 

4 325,19 -11,40 -0,65 3,54 120,0 

5 441,87 -14,81 -0,23 1,90 111,0 

6 550,12 -19,12 -0,71 -2,42 109,0 

7 680,65 -21,43 -0,02 -1,00 109,0 

8 878,18 -21,79 -0,14 1,27 109,0 

9 999,02 -21,82 -0,02 2,65 106,0 

10 1 024,57 -21,83 -0,03 2,15 106,0 

11 1 109,14 -21,86 -0,05 2,52 106,0 

12 1 273,00 - - - 95,0 
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Pirolízis vizsgálat 

 

         
 Kukoricadara (D) pellet D szilárd koksz KA-D-4 minta  

98. ábra: Mintadarabok a pirolízis vizsgálat előtt és után 

 

28. táblázat: A pirolízis vizsgálat során mért és számított tömeg adatok 

Jellemzők 
Kukoricadara (D) KA-D-4 porkeverék 

1 2 3 átl. 1 2 3 átl. 

Alapanyag tömege [g] 14,5 14,8 17,2 15,5 26,8 26,8 25,1 26,2 

Nedvességtartalom [%] 12,5 15,9 14,8 14,4 3,1 3,0 2,6 2,9 

Száraz alapanyag [g] 12,7 12,4 14,7 13,3 26,0 26,0 24,4 25,5 
 

P
ir

o
lí

zi
s 

k
o
k

sz
 tömege [g] 3,2 3,4 3,8 - 18,9 18,4 17,2 - 

%_nedves 22,1 23,0 22,1 22,4 70,5 68,7 68,5 69,2 

%_száraz 25,2 27,3 25,9 26,2 72,8 70,8 70,4 71,3 

 

P
ir

o
lí

zi
s 

o
la

j 
ö
ss

ze
s tömege [g] 7,1 7,0 8,6 - 3,8 3,9 3,2 - 

%_nedves 49,0 47,3 50,0 48,8 14,2 14,6 12,7 13,8 

%_száraz 56,0 56,2 58,7 57,0 14,6 15,0 13,1 14,2 
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MELLÉKLET II. - SEM 
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99. ábra: Elő-szinterelt próbatestek töretfelületének mikroszerkezete 
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100. ábra: A különböző módon elő-szinterelt próbatestek külső felszíne és belső töretfelülete a nitrogén védőgázban való szinterelés után I.  
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101. ábra: A különböző módon elő-szinterelt próbatestek külső felszíne és belső töretfelülete a nitrogén védőgázban való szinterelés után II. 
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PFIB-SEM 
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102. ábra: RED-NIT porminták PFIB-SEM felvétele 
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Alapanyagok felületének elemi összetétele (EDAX) 

   
Sedlecky kaolin átlagos Monostori kukoricadara Nabalox No. 315 alumínium-oxid 

103. ábra: A felhasznált alapanyagok jellemző elemi és oxidos összetétele (EDAX) 

 

Az elő-szinterelt és szinterelt minták elemi összetétele a disszertáció tartalmi részében található. 
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MELLÉKLET III. – XRD 

Kaolin fázisátalakulásának vizsgálata 

 

104. ábra: A kaolin (K) minták fázisösszetétele különböző hőmérsékleten 

 

 

105. ábra: A kaolin és 10 m/m% alumínium-oxid (KA) minták fázisösszetétele különböző 

hőmérsékleten 
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Elő-szinterelt és szinterelt minták fázisösszetétele 

 

106. ábra: KA-D-1 próbatestek külső felszíni fázisösszetétele 

 

 

107. ábra: KA-D-2 próbatestek külső felszíni fázisösszetétele 
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108. ábra: KA-D-3 próbatestek külső felszíni fázisösszetétele 

 

 
109. ábra: KA-D-4 próbatestek külső felszíni fázisösszetétele 
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A következőkben néhány RED és RED-NIT hőkezelt por röntgendiffraktogramja látható. A 

RED-NIT módon hőkezelt porok esetén a nitrogéntartalmú fázisok a kimutatási határ 

közelében vannak.  

 

 
110. ábra: KA-D-4 RED por röntgendiffraktogramja 

 

 

111. ábra: KA-D-23 RED-NIT por röntgendiffraktogramja 

 

 

112. ábra: KA-D-23 RED-NIT por röntgendiffraktogramja 
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MELLÉKLET IV. – A próbatestek mért és számított jellemzői 

A kutatómunka során keverékenként 100 db próbatestet készítettem, amelyekből 40-40 db-ot OX vagy RED módon elő-szintereltem és 20 db-ot 

14-OX módon szintereltem. Az elő-szinterelt mintákból 20-20 db-ot magas hőmérsékleten NIT szintereltem. A következő táblázatok a 

próbatestek jellemző geometriai és tömeg adatainak átlagát (X̅), szórását (S) és a relatív szórását (S𝑟𝑒𝑙. [%]) tartalmazzák. 

 

29. táblázat: Az oxidáló atmoszférában elő-szinterelt (OX) és nitridált (OX-NIT) próbatestek átlagos mérete és szórása  
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K
A

 

�̅� 25,52 9,53 9,64 4,87 1,98 22,96 8,33 8,4 3,45 2,43 25,53 9,59 8,41 3,36 2,50 

𝐒 0,03 0,12 0,06 0,06 0,02 0,04 0,1 0,07 0,03 0,02 0,07 0,08 0,05 0,04 0,03 

𝐒𝐫𝐞𝐥. [%] 0,12 1,26 0,62 1,23 1,01 0,17 1,2 0,83 0,87 0,82 0,27 0,83 0,59 1,19 1,20 

K
A

-D
-1

 �̅� 25,52 9,84 9,66 5,03 1,92 23 8,62 7,71 3,58 2,15 25,52 9,89 7,84 3,59 2,18 

𝐒 0,03 0,13 0,05 0,07 0,02 0,04 0,13 0,07 0,05 0,01 0,03 0,11 0,1 0,04 0,01 

𝐒𝐫𝐞𝐥. [%] 0,12 1,32 0,52 1,39 1,04 0,17 1,51 0,91 1,4 0,46 0,12 1,11 1,28 1,11 0,46 

K
A

-D
-2

 �̅� 25,5 10,17 9,65 5,19 1,86 23,02 9,08 7,06 3,78 1,87 25,48 10,27 7,07 3,72 1,90 

𝐒 0,03 0,11 0,04 0,05 0,03 0,03 0,13 0,03 0,06 0,02 0,03 0,1 0,08 0,03 0,02 

𝐒𝐫𝐞𝐥. [%] 0,12 1,08 0,41 0,96 1,61 0,13 1,43 0,42 1,59 1,07 0,12 0,97 1,13 0,81 1,05 

K
A

-D
-3

 �̅� 25,46 10,53 9,65 5,36 1,80 23,04 9,36 6,54 3,9 1,68 25,52 10,51 6,58 3,82 1,72 

𝐒 0,03 0,07 0,06 0,03 0,02 0,04 0,07 0,03 0,04 0,02 0,04 0,09 0,05 0,02 0,02 

𝐒𝐫𝐞𝐥. [%] 0,12 0,66 0,62 0,56 1,11 0,17 0,75 0,46 1,03 1,19 0,16 0,86 0,76 0,52 1,16 

K
A

-D
-4

 �̅� 25,51 10,72 9,66 5,48 1,76 23,19 9,68 6,28 4,09 1,54 25,51 10,7 6,09 4,16 1,46 

𝐒 0,06 0,12 0,05 0,06 0,01 0,11 0,16 0,23 0,09 0,02 0,03 0,1 0,05 0,04 0,02 

𝐒𝐫𝐞𝐥. [%] 0,24 1,12 0,52 1,09 0,57 0,47 1,65 3,66 2,2 1,30 0,12 0,93 0,82 0,96 1,37 
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30. táblázat: A redukáló atmoszférában elő-szinterelt (RED) és nitridált (RED-NIT) próbatestek átlagos mérete és szórása 
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�̅� 25,53 9,59 9,63 4,91 1,96 22,89 8,35 8,4 3,44 2,44 22,78 8,32 8,44 3,39 2,49 

𝐒 0,07 0,08 0,05 0,04 0,03 0,03 0,09 0,04 0,04 0,02 0,04 0,11 0,05 0,05 0,01 

𝐒𝐫𝐞𝐥. [%] 0,27 0,83 0,52 0,81 1,53 0,13 1,08 0,48 1,16 0,82 0,18 1,32 0,59 1,47 0,40 

K
A

-D
-1

 �̅� 25,52 9,89 9,65 5,05 1,91 23,45 9,07 7,77 3,91 1,99 23,06 8,63 7,6 3,6 2,11 

𝐒 0,03 0,11 0,06 0,06 0,02 0,09 0,18 0,05 0,07 0,01 0,04 0,11 0,1 0,04 0,01 

𝐒𝐫𝐞𝐥. [%] 0,12 1,11 0,62 1,19 1,05 0,38 1,98 0,64 1,79 0,50 0,17 1,27 1,32 1,11 0,47 

K
A

-D
-2

 �̅� 25,48 10,27 9,63 5,23 1,84 23,95 9,7 7,36 4,37 1,68 23,26 8,98 7,06 3,82 1,85 

𝐒 0,03 0,1 0,08 0,05 0,05 0,08 0,15 0,05 0,06 0,03 0,04 0,06 0,03 0,03 0,02 

𝐒𝐫𝐞𝐥. [%] 0,12 0,97 0,83 0,96 2,72 0,33 1,55 0,68 1,37 1,78 0,17 0,67 0,42 0,79 1,08 

K
A

-D
-3

 �̅� 25,52 10,51 9,66 5,38 1,80 24,19 9,98 6,95 4,58 1,52 23,38 9,33 6,53 4 1,63 

𝐒 0,04 0,09 0,03 0,05 0,02 0,04 0,08 0,02 0,04 0,02 0,06 0,07 0,03 0,04 0,03 

𝐒𝐫𝐞𝐥. [%] 0,16 0,86 0,31 0,93 1,11 0,17 0,8 0,29 0,87 1,32 0,26 0,75 0,46 1 1,84 

K
A

-D
-4

 �̅� 25,51 10,7 9,66 5,47 1,77 24,21 10,14 6,63 4,67 1,42 23,17 9,43 6,03 3,97 1,52 

𝐒 0,03 0,1 0,05 0,05 0,03 0,04 0,09 0,03 0,04 0,03 0,07 0,11 0,03 0,06 0,02 

𝐒𝐫𝐞𝐥. [%] 0,12 0,93 0,52 0,91 1,70 0,17 0,89 0,45 0,86 2,11 0,3 1,17 0,5 1,51 1,32 

 

 

 

 

 

 



MELLÉKLET 

133 

 

31. táblázat: Az oxidáló atmoszférában szinterelt (14 OX) próbatestek átlagos mérete és szórása 
K

ev
er

ék
 

J
el

le
m

ző
 NYERS ADATOK 1250 °C RED 

Átmérő, d 

[mm] 

Magasság, h 

[mm] 

Tömeg, 

m [g] 

Térfogat, V 

[cm3] 
Sűrűség,  

[g/cm3] 

Átmérő, d 

[mm] 

Magasság, h 

[mm] 

Tömeg, 

m [g] 

Térfogat, V 

[cm3] 
Sűrűség,  

[g/cm3] 

K
A

 

�̅� 25,53 9,58 9,65 4,94 1,95 22,76 7,97 8,47 3,24 2,61 

𝐒 0,03 0,17 0,04 0,06 0,02 0,05 0,02 0,05 0,01 0,02 

𝐒𝐫𝐞𝐥. [%] 0,12 1,77 0,41 1,22 1,02 0,22 0,25 0,63 0,31 0,77 

K
A

-D
-1

 �̅� 25,51 9,83 9,65 5,02 1,92 22,76 8,04 7,71 3,27 2,36 

𝐒 0,03 0,09 0,03 0,04 0,02 0,04 0,06 0,04 0,03 0,01 

𝐒𝐫𝐞𝐥. [%] 0,12 0,92 0,31 0,8 1,04 0,18 23,91 0,51 0,92 0,42 

K
A

-D
-2

 �̅� 25,51 10,21 9,63 5,22 1,84 22,77 8,76 6,8 3,56 1,91 

𝐒 0,02 0,12 0,03 0,06 0,03 0,03 0,06 0,03 0,03 0,02 

𝐒𝐫𝐞𝐥. [%] 0,08 1,18 0,31 1,15 1,63 0,13 0,68 0,51 0,84 1,05 

K
A

-D
-3

 �̅� 25,44 10,55 9,66 5,36 1,80 22,75 9,07 6,06 3,69 1,64 

𝐒 0,03 0,07 0,07 0,04 0,02 0,02 0,01 0,05 0,01 0,02 

𝐒𝐫𝐞𝐥. [%] 0,12 0,66 0,72 0,75 1,11 0,09 0,11 0,77 0,27 1,22 

K
A

-D
-4

 �̅� 25,5 10,73 9,67 5,48 1,76 22,75 9,09 5,44 3,7 1,47 

𝐒 0,04 0,08 0,03 0,04 0,01 0,02 0,01 0,03 0,01 0,02 

𝐒𝐫𝐞𝐥. [%] 0,16 0,75 0,31 0,73 0,57 0,09 0,11 0,51 0,27 1,36 
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32. táblázat: Az oxidáló atmoszférában (OX) elő-szinterelt próbatestek vízfelvétel vizsgálati adatai, eredményei I. 

Keverék KA KA-D-1 KA-D-2 

Tulajdonság msz mv mhidr Vk
absz Pv t msz mv mhidr Vk

absz Pv t msz mv mhidr Vk
absz Pv t 

1 8,40 8,66 5,3 3,10 7,74 2,70 7,71 8,08 4,6 4,81 10,66 2,47 7,06 7,60 3,9 7,62 14,55 2,23 

2 8,41 8,65 5,3 2,82 7,08 2,70 7,77 8,16 4,6 4,98 10,88 2,44 7,04 7,53 3,8 7,00 13,21 2,17 

3 8,35 8,58 5,1 2,73 6,56 2,56 7,67 8,06 4,6 5,11 11,32 2,49 7,10 7,64 3,9 7,66 14,53 2,21 

4 8,44 8,69 5,3 2,95 7,35 2,68 7,64 7,97 4,5 4,29 9,46 2,43 7,04 7,62 3,8 8,27 15,23 2,17 

5 8,46 8,71 5,3 2,96 7,33 2,67 7,67 8,08 4,5 5,29 11,35 2,41 7,05 7,58 3,9 7,49 14,35 2,23 

6 8,48 8,73 5,1 2,96 6,91 2,50 7,64 8,05 4,5 5,31 11,45 2,43 7,09 7,60 3,9 7,25 13,88 2,22 

7 8,43 8,69 5,2 3,08 7,45 2,60 7,69 8,05 4,5 4,71 10,19 2,40 7,06 7,61 3,9 7,85 14,92 2,23 

8 8,19 8,39 5,3 2,44 6,47 2,83 7,66 8,02 4,4 4,73 10,01 2,34 7,07 7,59 3,9 7,36 14,09 2,22 

9 8,37 8,61 5,3 2,87 7,25 2,72 7,64 8,04 4,5 5,20 11,22 2,43 7,12 7,57 3,9 6,38 12,36 2,20 

10 8,39 8,63 5,2 2,86 7,00 2,62 7,63 7,99 4,5 4,74 10,37 2,43 7,08 7,67 3,9 8,31 15,61 2,22 

11 8,39 8,62 5,3 2,74 6,93 2,71 7,67 8,05 4,5 4,95 10,70 2,41 7,07 7,59 3,9 7,36 14,09 2,22 

12 8,43 8,69 5,3 3,06 7,62 2,69 7,69 8,12 4,5 5,59 11,88 2,40 7,03 7,55 3,9 7,40 14,25 2,24 

13 8,39 8,65 5,3 3,11 7,80 2,71 7,95 8,32 4,5 4,65 9,69 2,30 7,04 7,52 3,9 6,82 13,26 2,24 

14 8,42 8,66 5,3 2,85 7,14 2,69 7,66 8,08 4,4 5,48 11,41 2,34 7,08 7,60 3,9 7,34 14,05 2,22 

15 8,47 8,74 5,3 3,23 7,96 2,66 7,65 8,05 4,4 5,23 10,96 2,35 7,09 7,65 3,9 7,90 14,93 2,22 

16 8,48 8,73 5,3 2,97 7,34 2,66 7,65 8,06 4,4 5,36 11,20 2,35 7,04 7,66 3,9 8,81 16,49 2,24 

17 8,35 8,59 5,3 2,81 7,15 2,73 7,73 8,14 4,5 5,30 11,26 2,39 7,10 7,70 3,9 8,45 15,79 2,21 

18 8,32 8,58 5,2 3,13 7,69 2,66 7,73 8,16 4,5 5,56 11,75 2,39 7,01 7,52 3,9 7,28 14,09 2,25 

19 8,47 8,72 5,2 2,95 7,10 2,58 7,72 8,12 4,5 5,18 11,05 2,39 7,01 7,56 3,9 7,85 15,03 2,25 

20 8,41 8,66 5,3 2,97 7,44 2,70 7,69 8,11 4,5 5,46 11,63 2,40 7,10 7,60 3,9 7,04 13,51 2,21 

Átlag, �̅� 8,40 8,65 5,3 2,93 7,27 2,67 7,69 8,09 4,5 5,10 10,92 2,40 7,06 7,60 3,9 7,57 14,41 2,22 

Szórás, 𝐒 0,07 0,08 0,1 0,18 0,39 0,07 0,07 0,08 0,1 0,35 0,68 0,05 0,03 0,05 0,1 0,59 0,97 0,02 

𝐒𝐫𝐞𝐥. [%] 0,83 0,92 1,89 6,14 5,36 2,62 0,91 0,99 2,22 6,86 6,23 2,08 0,42 0,66 2,56 7,79 6,73 0,90 
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33. táblázat: Az oxidáló atmoszférában (OX) elő-szinterelt próbatestek vízfelvétel vizsgálati adatai, eredményei II. 

Keverék KA-D-3 KA-D-4 

Tulajdonság msz mv mhidr Vk
absz Pv t msz mv mhidr Vk

absz Pv t 

1 6,56 7,27 3,4 10,78 18,28 2,07 6,07 7,11 2,9 17,15 24,72 1,91 

2 6,55 7,30 3,3 11,45 18,75 2,01 6,07 7,04 3,0 16,05 24,09 1,97 

3 6,52 7,32 3,3 12,24 19,86 2,02 6,06 7,05 3,0 16,31 24,41 1,97 

4 6,57 7,31 3,4 11,22 18,86 2,07 6,06 7,17 3,0 18,29 26,59 1,97 

5 6,49 7,24 3,3 11,57 19,06 2,03 6,12 7,19 3,0 17,53 25,59 1,96 

6 6,52 7,23 3,3 10,92 18,11 2,02 6,08 7,14 3,1 17,36 26,15 2,03 

7 6,54 7,30 3,4 11,54 19,38 2,08 6,11 7,07 3,0 15,68 23,56 1,96 

8 6,52 7,24 3,3 11,10 18,36 2,02 6,07 7,09 3,0 16,74 24,87 1,97 

9 6,57 7,29 3,3 10,94 18,02 2,00 6,05 7,06 3,1 16,64 25,44 2,04 

10 6,53 7,31 3,3 11,91 19,41 2,02 6,05 7,06 3,0 16,71 24,89 1,98 

11 6,54 7,31 3,3 11,77 19,20 2,01 6,07 7,09 3,1 16,82 25,58 2,04 

12 6,51 7,30 3,3 12,08 19,67 2,02 6,09 7,06 3,1 15,99 24,57 2,03 

13 6,57 7,32 3,3 11,44 18,69 2,00 6,05 7,06 3,1 16,69 25,51 2,04 

14 6,53 7,29 3,3 11,69 19,12 2,02 6,02 7,00 3,0 16,28 24,50 1,99 

15 6,59 7,28 3,3 10,50 17,38 2,00 6,08 7,01 3,0 15,30 23,19 1,97 

16 6,56 7,30 3,3 11,28 18,51 2,01 6,10 7,12 3,0 16,72 24,76 1,96 

17 6,59 7,32 3,3 11,04 18,11 2,00 6,10 7,06 3,0 15,74 23,65 1,96 

18 6,53 7,31 3,3 11,95 19,46 2,02 6,13 7,19 3,0 17,29 25,30 1,95 

19 6,57 7,34 3,3 11,70 19,03 2,00 6,12 7,20 3,0 17,65 25,71 1,96 

20 6,52 7,25 3,3 11,28 18,60 2,02 6,05 7,02 3,1 16,03 24,74 2,04 

Átlag, �̅� 6,54 7,29 3,3 11,42 18,79 2,02 6,08 7,09 3,0 16,65 24,89 1,99 

Szórás, 𝐒 0,03 0,03 0,1 0,46 0,63 0,02 0,03 0,06 0,1 0,75 0,87 0,04 

𝐒𝐫𝐞𝐥. [%] 0,46 0,41 3,03 4,03 3,35 0,99 0,49 0,85 3,33 4,50 3,50 2,01 
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34. táblázat: A redukáló atmoszférában (RED) elő-szinterelt próbatestek vízfelvétel vizsgálati adatai, eredményei I. 

Keverék KA KA-D-1 KA-D-2 

Tulajdonság msz mv mhidr Vk
absz Pv t msz mv mhidr Vk

absz Pv t msz mv mhidr Vk
absz Pv t 

1 8,40 8,60 5,2 2,37 5,86 2,62 7,70 8,18 4,5 6,26 13,09 2,40 7,31 7,98 3,8 9,14 15,98 2,08 

2 8,48 8,75 5,3 3,15 7,75 2,66 7,75 8,23 4,5 6,10 12,70 2,38 7,20 7,85 3,8 9,03 16,06 2,11 

3 8,42 8,63 5,3 2,55 6,44 2,69 7,82 8,28 4,6 5,85 12,44 2,42 7,31 8,00 3,8 9,45 16,45 2,08 

4 8,39 8,65 5,3 3,11 7,79 2,71 7,78 8,27 4,5 6,29 12,99 2,36 7,36 8,05 3,9 9,32 16,53 2,12 

5 8,36 8,62 5,3 3,15 7,92 2,73 7,80 8,38 4,5 7,47 15,02 2,36 7,32 8,00 3,8 9,23 16,09 2,07 

6 8,41 8,59 5,3 2,20 5,61 2,70 7,75 8,25 4,5 6,48 13,40 2,38 7,31 7,98 3,8 9,17 16,04 2,08 

7 8,35 8,57 5,2 2,62 6,51 2,64 7,78 8,32 4,5 6,98 14,20 2,36 7,36 8,05 3,8 9,48 16,39 2,06 

8 8,33 8,55 5,2 2,58 6,42 2,65 7,81 8,27 4,6 5,93 12,61 2,43 7,42 8,13 3,8 9,58 16,42 2,04 

9 8,37 8,60 5,3 2,73 6,93 2,72 7,78 8,31 4,5 6,76 13,82 2,36 7,33 7,97 3,9 8,74 15,74 2,13 

10 8,49 8,67 5,3 2,19 5,52 2,66 7,75 8,27 4,5 6,78 13,91 2,38 7,37 8,07 3,8 9,46 16,34 2,06 

11 8,36 8,58 5,3 2,66 6,78 2,72 7,76 8,25 4,5 6,25 12,95 2,37 7,37 8,01 3,8 8,70 15,23 2,06 

12 8,40 8,66 5,3 3,06 7,65 2,70 7,82 8,28 4,5 5,89 12,19 2,35 7,33 8,00 3,9 9,15 16,36 2,13 

13 8,41 8,68 5,3 3,18 7,91 2,69 7,71 8,19 4,5 6,18 12,93 2,39 7,34 8,02 3,9 9,33 16,60 2,13 

14 8,36 8,56 5,3 2,42 6,21 2,73 7,76 8,24 4,5 6,16 12,79 2,37 7,34 7,99 3,9 8,87 15,91 2,13 

15 8,42 8,66 5,3 2,81 7,05 2,69 7,77 8,25 4,5 6,18 12,80 2,37 7,33 8,00 3,9 9,21 16,46 2,13 

16 8,39 8,61 5,3 2,57 6,53 2,70 7,75 8,25 4,5 6,46 13,35 2,38 7,39 8,06 3,9 9,01 16,02 2,11 

17 8,41 8,63 5,3 2,62 6,61 2,70 7,72 8,22 4,5 6,42 13,34 2,39 7,43 8,10 3,9 9,02 15,95 2,10 

18 8,39 8,62 5,3 2,80 7,08 2,71 7,77 8,28 4,5 6,50 13,37 2,37 7,37 8,01 3,9 8,75 15,69 2,12 

19 8,39 8,64 5,3 2,96 7,43 2,71 7,81 8,26 4,5 5,78 12,00 2,35 7,40 8,09 3,9 9,33 16,48 2,11 

20 8,44 8,68 5,3 2,82 7,04 2,68 7,73 8,20 4,5 6,13 12,79 2,39 7,37 8,04 3,9 9,13 16,25 2,12 

Átlag, �̅� 8,40 8,63 5,3 2,73 6,85 2,69 7,77 8,26 4,5 6,34 13,13 2,38 7,35 8,02 3,86 9,16 16,15 2,10 

Szórás, 𝐒 0,04 0,05 0,1 0,31 0,74 0,03 0,04 0,05 0,1 0,41 0,71 0,02 0,05 0,06 0,05 0,25 0,34 0,03 

𝐒𝐫𝐞𝐥. [%] 0,48 0,58 1,89 11,36 10,80 1,12 0,51 0,61 2,22 6,47 5,41 0,84 0,68 0,75 1,30 2,73 2,11 1,43 
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35. táblázat: A redukáló atmoszférában (RED) elő-szinterelt próbatestek vízfelvétel vizsgálati adatai, eredményei II. 

Keverék KA-D-3 KA-D-4 

Tulajdonság msz mv mhidr Vk
absz Pv t msz mv mhidr Vk

absz Pv t 

1 6,96 7,69 3,3 10,57 16,74 1,90 6,61 7,45 2,8 12,74 18,10 1,73 

2 6,93 7,65 3,3 10,41 16,58 1,90 6,55 7,40 2,8 12,94 18,43 1,74 

3 6,96 7,68 3,2 10,25 15,94 1,84 6,65 7,42 2,8 11,50 16,57 1,72 

4 6,95 7,67 3,2 10,48 16,27 1,85 6,66 7,45 2,8 11,88 17,01 1,72 

5 6,93 7,67 3,2 10,71 16,60 1,85 6,57 7,42 2,8 12,89 18,34 1,74 

6 6,96 7,73 3,2 11,05 16,98 1,85 6,62 7,37 2,8 11,40 16,50 1,73 

7 6,94 7,68 3,1 10,67 16,17 1,80 6,67 7,48 2,8 12,18 17,35 1,72 

8 6,95 7,71 3,3 10,99 17,31 1,90 6,62 7,48 2,8 12,93 18,30 1,73 

9 6,94 7,72 3,3 11,18 17,57 1,90 6,65 7,44 2,8 12,02 17,20 1,72 

10 6,96 7,70 3,3 10,69 16,90 1,90 6,67 7,46 2,8 11,88 17,00 1,72 

11 6,92 7,72 3,2 11,55 17,69 1,85 6,67 7,48 2,8 12,14 17,30 1,72 

12 6,95 7,75 3,3 11,66 18,18 1,90 6,60 7,45 2,8 12,87 18,27 1,73 

13 6,97 7,71 3,3 10,58 16,73 1,89 6,69 7,46 2,8 11,57 16,60 1,72 

14 6,98 7,70 3,3 10,31 16,36 1,89 6,66 7,44 2,8 11,73 16,83 1,72 

15 6,94 7,69 3,3 10,84 17,13 1,90 6,57 7,32 2,8 11,40 16,57 1,74 

16 6,98 7,70 3,3 10,26 16,29 1,89 6,62 7,42 2,8 12,03 17,25 1,73 

17 6,95 7,68 3,3 10,52 16,69 1,90 6,63 7,48 2,8 12,74 18,06 1,72 

18 7,01 7,73 3,3 10,26 16,23 1,88 6,68 7,48 2,8 11,95 17,06 1,72 

19 6,93 7,63 3,3 10,07 16,12 1,90 6,64 7,49 2,8 12,88 18,22 1,72 

20 6,91 7,60 3,3 9,96 16,01 1,91 6,63 7,39 2,8 11,46 16,56 1,73 

Átlag, �̅� 6,95 7,69 3,3 10,65 16,72 1,88 6,63 7,44 2,80 12,16 17,37 1,73 

Szórás, 𝐒 0,02 0,04 0,1 0,46 0,61 0,03 0,04 0,04 0,00 0,57 0,71 0,01 

𝐒𝐫𝐞𝐥. [%] 0,29 0,52 3,03 4,32 3,65 1,60 0,60 0,54 0,00 4,69 4,09 0,58 
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36. táblázat: Az OX-NIT módon hőkezelt próbatestek vízfelvétel vizsgálati adatai, eredményei I. 

Keverék KA KA-D-1 KA-D-2 

Tulajdonság msz mv mhidr Vk
absz Pv t msz mv mhidr Vk

absz Pv t msz mv mhidr Vk
absz Pv t 

1 8,43 8,49 5,3 0,70 1,82 2,65 7,86 7,96 4,4 1,31 2,87 2,25 7,02 7,31 3,7 4,08 7,97 2,12 

2 8,39 8,45 5,2 0,66 1,72 2,62 7,92 8,07 4,4 1,88 4,00 2,21 7,04 7,35 3,7 4,33 8,41 2,11 

3 8,42 8,50 5,3 0,95 2,49 2,68 7,88 8,00 4,4 1,52 3,29 2,23 6,99 7,27 3,7 3,94 7,77 2,13 

4 8,48 8,52 5,3 0,47 1,23 2,63 7,68 7,89 4,3 2,72 5,88 2,29 7,00 7,39 3,8 5,52 10,63 2,15 

5 8,49 8,55 5,3 0,71 1,82 2,62 8,00 8,12 4,3 1,50 3,17 2,18 7,15 7,45 3,7 4,20 8,00 2,07 

6 8,35 8,45 5,3 1,20 3,13 2,69 7,98 8,11 4,3 1,63 3,44 2,18 7,12 7,52 3,7 5,62 10,47 2,08 

7 8,42 8,48 5,3 0,71 1,86 2,66 7,96 8,16 4,3 2,51 5,23 2,19 7,21 7,56 3,7 4,85 9,07 2,05 

8 8,40 8,48 5,3 0,95 2,48 2,67 7,90 8,10 4,3 2,53 5,31 2,21 7,09 7,54 3,7 6,35 11,72 2,09 

9 8,46 8,52 5,3 0,71 1,84 2,64 7,92 8,02 4,3 1,26 2,71 2,20 7,02 7,34 3,7 4,56 8,79 2,11 

Átlag, �̅� 8,42 8,49 5,3 0,77 2,00 2,65 7,89 8,03 4,3 1,84 3,93 2,22 7,07 7,40 3,7 4,76 9,08 2,10 

Szórás, 𝐒 0,04 0,04 0,1 0,21 0,55 0,03 0,10 0,10 0,1 0,54 1,13 0,04 0,07 0,11 0,1 0,81 1,38 0,03 
 

37. táblázat: Az OX-NIT módon hőkezelt próbatestek vízfelvétel vizsgálati adatai, eredményei II. 

Keverék KA-D-3 KA-D-4 

Tulajdonság msz mv mhidr Vk
absz Pv t msz mv mhidr Vk

absz Pv t 

1 6,53 6,99 3,3 7,05 12,32 1,99 6,10 7,02 3,0 15,16 23,06 1,97 

2 6,59 7,03 3,3 6,66 11,70 1,98 6,06 6,87 3,0 13,26 20,60 1,95 

3 6,54 7,03 3,3 7,50 12,97 1,98 6,02 6,83 3,0 13,38 20,83 1,96 

4 6,60 7,04 3,3 6,69 11,93 2,02 6,09 6,94 3,0 13,87 21,20 1,93 

5 6,58 7,03 3,3 6,90 12,30 2,03 6,13 7,02 3,0 14,60 22,00 1,93 

6 6,61 7,02 3,3 6,23 11,19 2,02 6,14 7,00 3,0 14,04 21,30 1,92 

7 6,54 6,98 3,3 6,75 12,12 2,04 6,09 7,01 3,0 15,11 22,68 1,94 

8 6,53 6,90 3,3 5,66 10,39 2,04 6,14 7,03 3,0 14,50 21,83 1,92 

9 6,56 6,99 3,3 6,55 11,79 2,03 6,11 7,10 3,0 16,20 23,88 1,93 

Átlag, �̅� 6,57 7,01 3,3 6,64 11,82 2,01 6,10 6,99 3,0 14,67 22,17 1,94 

Szórás, 𝐒 0,04 0,05 0,1 0,49 0,71 0,02 0,04 0,09 0,1 1,11 1,29 0,02 
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38. táblázat: A RED-NIT módon hőkezelt próbatestek vízfelvétel vizsgálati adatai, eredményei I. 

Keverék K-A KA-D-1 KA-D-2 

Tulajdonság msz mv mhidr Vk
absz Pv t msz mv mhidr Vk

absz Pv t msz mv mhidr Vk
absz Pv t 

1 8,38 8,47 5,2 1,13 2,89 2,64 7,65 7,83 4,2 2,33 4,98 2,24 7,08 7,40 3,7 4,53 8,55 2,06 

2 8,42 8,50 5,3 0,89 2,32 2,66 7,71 7,86 4,3 2,01 4,35 2,25 7,02 7,34 3,6 4,56 8,61 2,06 

3 8,44 8,54 5,2 1,16 2,98 2,64 7,59 7,80 4,2 2,76 5,86 2,25 7,03 7,34 3,6 4,36 8,29 2,07 

4 8,38 8,48 5,2 1,21 3,11 2,64 7,32 7,58 4,3 3,55 7,82 2,38 7,04 7,34 3,6 4,25 8,08 2,06 

5 8,44 8,54 5,2 1,18 3,01 2,61 7,64 7,82 4,3 2,36 5,05 2,25 7,03 7,33 3,6 4,27 8,12 2,06 

6 8,41 8,50 5,2 1,07 2,74 2,62 7,62 7,80 4,3 2,36 5,08 2,26 7,09 7,40 3,6 4,37 8,23 2,05 

7 8,43 8,55 5,2 1,42 3,60 2,61 7,57 7,78 4,3 2,77 5,96 2,28 7,11 7,41 3,6 4,22 7,94 2,04 

8 8,41 8,52 5,2 1,31 3,33 2,62 7,63 7,79 4,3 2,10 4,52 2,25 7,06 7,35 3,6 4,11 7,80 2,05 

9 8,41 8,50 5,2 1,07 2,74 2,62 7,66 7,81 4,3 1,96 4,22 2,24 7,09 7,36 3,6 3,81 7,25 2,05 

Átlag, �̅� 8,43 8,53 5,2 1,16 2,96 2,62 7,60 7,79 4,3 2,46 5,29 2,26 7,06 7,37 3,6 4,34 8,22 2,06 

Szórás, 𝐒 0,05 0,05 0,1 0,14 0,35 0,03 0,11 0,08 0,0 0,47 1,06 0,04 0,03 0,03 0,1 0,31 0,54 0,01 
 

39. táblázat: A RED-NIT módon hőkezelt próbatestek vízfelvétel vizsgálati adatai, eredményei II. 

Keverék KA-D-3 KA-D-4 

Tulajdonság msz mv mhidr Vk
absz Pv t msz mv mhidr Vk

absz Pv t 

1 6,52 7,05 3,2 8,14 13,61 1,93 6,07 6,81 2,8 12,17 18,32 1,84 

2 6,54 7,14 3,2 9,21 15,11 1,93 6,01 6,72 2,8 11,76 18,14 1,88 

3 6,55 7,13 3,2 8,81 14,62 1,94 6,08 6,79 2,8 11,63 17,87 1,87 

4 6,56 7,09 3,2 8,01 13,44 1,93 6,05 6,76 2,8 11,78 18,04 1,86 

5 6,53 7,06 3,2 8,12 13,64 1,94 5,98 6,68 2,8 11,71 18,09 1,88 

6 6,56 7,05 3,2 7,47 12,64 1,93 6,01 6,70 2,8 11,48 17,74 1,87 

7 6,49 7,02 3,2 8,17 13,78 1,95 6,00 6,71 2,8 11,83 18,21 1,88 

8 6,55 7,02 3,2 7,18 12,22 1,93 6,03 6,72 2,8 11,44 17,65 1,87 

9 6,48 7,00 3,2 8,02 13,59 1,95 6,03 6,75 2,8 11,94 18,28 1,87 

Átlag, �̅� 6,53 7,06 3,2 8,16 13,70 1,94 6,03 6,74 2,8 11,69 17,96 1,87 

Szórás, 𝐒 0,03 0,05 0,1 0,59 0,86 0,01 0,03 0,04 0,1 0,27 0,33 0,01 
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40. táblázat: Az 1450 °C-on oxidáló atmoszférában (14 OX) szinterelt próbatestek vízfelvétel vizsgálati adatai, eredményei I. 

Keverék KA KA-D-1 KA-D-2 

Tulajdonság msz mv mhidr Vk
absz Pv t msz mv mhidr Vk

absz Pv t msz mv mhidr Vk
absz Pv t 

1 8,36 8,46 5,3 1,20 3,14 2,71 7,74 7,99 4,5 3,23 7,16 2,38 6,85 7,21 3,9 5,26 11,01 2,35 

2 8,45 8,49 5,3 0,47 1,25 2,66 7,77 7,95 4,5 2,32 5,22 2,37 6,79 7,22 4,0 6,33 13,35 2,43 

3 8,56 8,61 5,3 0,58 1,50 2,60 7,76 7,96 4,6 2,58 5,95 2,45 6,82 7,21 3,9 5,72 11,93 2,36 

4 8,49 8,59 5,3 1,18 3,02 2,64 7,69 7,95 4,5 3,38 7,54 2,40 6,77 7,19 3,9 6,20 12,92 2,39 

5 8,51 8,62 5,4 1,29 3,42 2,73 7,70 7,85 4,5 1,95 4,48 2,40 6,78 7,17 4,0 5,75 12,30 2,43 

6 8,48 8,57 5,3 1,06 2,74 2,64 7,68 7,88 4,5 2,60 5,92 2,41 6,85 7,2 3,9 5,11 10,74 2,35 

7 8,49 8,58 5,3 1,06 2,73 2,64 7,70 7,91 4,5 2,73 6,16 2,40 6,80 7,12 3,9 4,71 10,06 2,37 

8 8,48 8,56 5,3 0,94 2,44 2,64 7,72 7,9 4,6 2,33 5,45 2,47 6,74 7,1 3,9 5,34 11,39 2,40 

9 8,46 8,56 5,3 1,18 3,05 2,65 7,65 7,85 4,5 2,61 5,97 2,42 6,82 7,12 3,9 4,40 9,43 2,36 

Átlag, �̅� 8,47 8,56 5,3 1,00 2,61 2,66 7,71 7,91 4,5 2,62 5,95 2,41 6,80 7,17 3,9 5,46 11,51 2,38 

Szórás, 𝐒 0,05 0,05 0,1 0,27 0,71 0,04 0,04 0,05 0,1 0,42 0,89 0,03 0,03 0,04 0,1 0,62 1,23 0,03 
 

41. táblázat: Az 1450 °C-on oxidáló atmoszférában szinterelt (14 OX) próbatestek vízfelvétel vizsgálati adatai, eredményei II. 

Keverék KA-D-3 KA-D-4 

Tulajdonság msz mv mhidr Vk
absz Pv t msz mv mhidr Vk

absz Pv t 

1 6,00 6,73 3,2 12,17 20,68 2,14 5,48 6,707 1,9 22,39 25,53 1,53 

2 5,98 6,68 3,2 11,71 20,11 2,14 5,42 6,7 1,8 23,62 26,12 1,49 

3 6,05 6,69 3,2 10,58 18,34 2,12 5,45 6,72 1,9 23,30 26,35 1,53 

4 6,06 6,72 3,2 10,89 18,75 2,11 5,44 6,6 1,9 21,32 24,68 1,53 

5 6,11 6,89 3,2 12,77 21,14 2,09 5,42 6,7 1,8 23,62 26,12 1,49 

6 6,08 6,82 3,2 12,17 20,44 2,10 5,43 6,68 1,9 23,02 26,15 1,53 

7 6,10 6,84 3,2 12,13 20,33 2,10 5,40 6,65 1,9 23,15 26,32 1,54 

8 6,09 6,80 3,2 11,66 19,72 2,10 5,48 6,63 1,8 20,99 23,81 1,48 

9 6,04 6,75 3,2 11,75 20,00 2,12 5,42 6,65 1,9 22,69 25,89 1,54 

Átlag, �̅� 6,06 6,77 3,2 11,76 19,95 2,11 5,44 6,67 1,87 22,68 25,66 1,52 

Szórás, 𝐒 0,05 0,07 0,0 0,68 0,90 0,02 0,03 0,04 0,05 0,95 0,87 0,02 
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42. táblázat: Az elő-szinterelt és a szinterelt próbatestek hővezetési tényezője 

Szinterelés OX RED OX-NIT RED-NIT 14-OX 

Keverék K
A
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K
A
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K
A

-D
-3

 

K
A

-D
-4

 

1 0,6 1,11 0,7 0,09 0,12 0,41 0,33 0,19 0,39 0,28 0,39 0,49 0,68 0,19 0,33 0,18 0,98 0,46 0,28 0,31 1,1 1,1 0,8 0,34 0,1 

2 0,6 1,12 0,7 0,09 0,12 0,42 0,33 0,19 0,39 0,29 0,4 0,49 0,68 0,19 0,33 0,18 0,97 0,46 0,28 0,31 1,1 1,11 0,8 0,33 0,11 

3 0,6 1,11 0,7 0,09 0,12 0,42 0,34 0,19 0,4 0,29 0,4 0,49 0,69 0,19 0,33 0,18 0,97 0,46 0,48 0,31 1,1 1,11 0,8 0,33 0,11 

4 0,75 1,1 0,71 0,09 0,05 0,42 0,34 0,2 0,4 0,31 0,4 0,5 0,69 0,19 0,33 0,61 0,41 0,73 0,48 0,3 0,92 0,8 0,62 0,33 0,22 

5 0,75 1,1 0,71 0,09 0,05 0,43 0,43 0,2 0,39 0,31 0,41 0,5 0,69 0,19 0,33 0,62 0,41 0,73 0,49 0,3 0,92 0,8 0,62 0,43 0,23 

6 1,23 0,79 0,71 0,22 0,05 0,29 0,43 0,2 0,29 0,31 0,39 0,9 0,75 0,17 0,08 0,63 0,41 0,74 0,26 0,3 0,92 0,8 0,62 0,43 0,23 

7 1,25 0,8 0,72 0,22 0,06 0,29 0,43 0,04 0,29 0,19 0,45 0,93 0,75 0,17 0,08 0,4 0,68 0,59 0,26 0,3 1,25 0,98 0,62 0,43 0,23 

8 1,25 0,79 0,73 0,22 0,06 0,29 0,28 0,04 0,3 0,19 1,4 0,93 0,75 0,17 0,29 0,41 0,68 0,59 0,26 0,25 1,25 0,98 0,79 0,5 0,19 

9 1,26 0,81 0,73 0,22 0,06 0,29 0,28 0,18 0,3 0,2 1,42 0,93 0,7 0,3 0,29 0,41 0,68 0,59 0,2 0,25 1,25 0,98 0,78 0,5 0,19 

10 1,26 0,81 0,73 0,22 0,1 0,63 0,28 0,18 0,3 0,18 1,41 0,93 0,7 0,3 0,29 0,41 0,65 0,66 0,2 0,25 1,13 0,96 0,78 0,5 0,19 

11 1,2 0,53 0,58 0,51 0,1 0,63 0,27 0,18 0,11 0,18 1,45 0,82 0,6 0,48 0,47 0,35 0,65 0,66 0,2 0,25 1,13 0,96 0,78 0,12 0,31 

12 1,2 0,54 0,59 0,51 0,1 0,64 0,26 0,1 0,11 0,18 1,43 0,81 0,6 0,48 0,47 0,35 0,65 0,66 0,18 0,32 1,13 0,96 0,7 0,12 0,31 

13 1,21 0,54 0,58 0,51 0,09 0,64 0,27 0,1 0,4 0,24 0,78 0,81 0,61 0,49 0,46 0,35 0,72 0,66 0,18 0,32 1,15 0,98 0,7 0,12 0,31 

14 0,68 0,54 0,58 0,51 0,09 0,27 0,16 0,1 0,41 0,24 0,78 0,3 0,61 0,48 0,3 0,38 0,72 0,75 0,18 0,32 1,15 0,99 0,7 0,34 0,28 

15 0,68 0,55 0,59 0,51 0,09 0,27 0,15 0,22 0,41 0,24 0,78 0,37 0,61 0,35 0,3 0,38 0,72 0,75 0,2 0,32 1,15 0,99 0,85 0,34 0,28 

16 0,68 0,67 0,62 0,33 0,05 0,27 0,16 0,21 0,16 0,3 0,69 0,43 0,41 0,35 0,3 0,38 0,6 0,75 0,2 0,4 1,2 0,99 0,85 0,34 0,28 

17 0,7 0,66 0,62 0,33 0,05 0,35 0,29 0,21 0,16 0,3 0,69 0,49 0,45 0,35 0,28 0,46 0,6 0,62 0,2 0,4 1,2 1,12 0,85 0,4 0,09 

18 0,7 0,67 0,61 0,33 0,05 0,35 0,29 0,16 0,15 0,3 0,69 0,54 0,47 0,1 0,28 0,46 0,6 0,62 0,36 0,4 1,2 1,12 0,9 0,4 0,09 

19 1,2 0,68 0,62 0,33 0,04 0,35 0,29 0,16 0,41 0,22 0,59 0,65 0,7 0,3 0,28 0,46 0,6 0,62 0,36 0,18 1,2 1,12 0,9 0,4 0,09 

20 1,21 0,68 0,61 0,33 0,04 0,35 0,29 0,16 0,42 0,22 0,59 0,65 0,7 0,3 0,19 0,46 0,77 0,55 0,36 0,18 1,3 1,1 0,9 0,26 0,11 

21 1,21 0,78 0,74 0,2 0,04 0,67 0,36 0,18 0,43 0,22 0,55 0,65 0,7 0,3 0,19 0,55 0,77 0,55 0,4 0,18 1,3 1,1 0,68 0,26 0,11 

22 1,21 0,78 0,74 0,2 0,06 0,67 0,36 0,18 0,29 0,18 0,55 0,8 0,55 0,26 0,19 0,55 0,77 0,55 0,4 0,35 1,3 1,1 0,68 0,26 0,11 

23 0,94 0,78 0,74 0,2 0,06 0,67 0,36 0,18 0,28 0,18 0,55 0,8 0,55 0,26 0,35 0,55 0,8 0,48 0,4 0,35 1,1 0,8 0,68 0,28 0,18 

24 0,95 0,91 0,74 0,2 0,06 0,48 0,36 0,1 0,28 0,18 0,63 0,8 0,55 0,19 0,35 0,39 0,8 0,48 0,25 0,35 1,1 0,8 0,82 0,28 0,18 

25 0,96 0,91 0,74 0,2 0,06 0,48 0,23 0,1 0,28 0,26 0,63 0,55 0,63 0,19 0,35 0,38 0,8 0,48 0,25 0,3 1,1 0,8 0,82 0,28 0,18 

Átlag, �̅� 0,97 0,79 0,67 0,27 0,07 0,44 0,30 0,16 0,31 0,24 0,74 0,66 0,63 0,28 0,30 0,42 0,70 0,61 0,29 0,30 1,15 0,98 0,76 0,33 0,19 

Szórás, 𝐒 0,27 0,20 0,06 0,15 0,03 0,15 0,08 0,05 0,10 0,05 0,37 0,20 0,09 0,11 0,10 0,12 0,15 0,10 0,10 0,06 0,11 0,12 0,09 0,11 0,08 
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Az alábbi táblázat összefoglalja a mért mikro-Vickers keménység (HV 0,1) mérőszámokat, azok átlagát (X̅), szórását (S) és relatív szórását 

(Srel.), ami százalékban adja meg a szórást az átlaghoz viszonyítva. 

 

43. táblázat: Az elő-szinterelt és szinterelt próbatestek mikro Vickers keménysége (HV 0,1) 

  OX RED OX-NIT RED-NIT 14-OX 
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1 653 579 512 457 568 502 722 921 612 415 1 052 1 185 1 006 768 1 148 1 175 1 225 1 148 1 048 1 440 900 869 784 698 612 

2 722 559 430 367 581 547 707 911 662 314 903 1 247 956 866 1 208 1 058 1 236 1 093 986 1 129 856 952 798 674 586 

3 802 555 389 370 416 584 695 800 597 404 960 1 246 1 096 745 1 415 1 247 1 242 1 077 1 170 1 387 925 736 763 658 568 

4 614 499 449 415 486 592 649 825 668 434 849 1 189 1 103 764 1 158 1 202 1 180 1 052 1 123 1 328 878 936 865 702 531 

5 627 572 423 393 458 548 762 836 712 420 887 1 081 1 062 729 1 268 1 311 1 348 1 183 987 1 269 936 867 837 642 602 

6 614 619 512 456 403 546 645 758 610 386 912 1 122 1 190 789 1 440 1 192 1 157 1 341 1 155 1 269 912 799 692 598 565 

7 604 422 444 335 532 560 680 792 547 501 968 1 202 1 291 798 1 242 1 276 1 098 1 107 1 062 1 428 958 815 723 582 589 

8 518 533 456 448 481 613 686 775 498 432 945 1 163 1 043 843 1 105 1 239 1 239 1 268 995 1 302 820 722 758 693 542 

9 538 497 411 384 628 710 666 703 702 350 1 015 1 242 922 888 1 103 1 151 1 502 1 215 1 029 1 264 828 751 797 682 537 

10 604 577 458 401 401 691 682 828 515 412 1 044 1 236 1 162 911 1 331 1 241 1 301 1 094 1 028 1 314 998 772 815 702 535 

�̅� 630 541 448 403 495 589 689 815 612 407 954 1 191 1 083 810 1 242 1 209 1 253 1 158 1 058 1 313 901 822 783 663 567 

S 83 56 40 41 80 66 35 66 75 50 68 56 111 63 122 71 112 93 68 91 57 81 52 43 30 

Srel. 
 [%] 

13 10 9 10 16 11 5 8 12 12 7 5 10 8 10 6 9 8 6 7 6 10 7 7 5 
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A kopásállóság vizsgálat során a keveréktípustól és az alkalmazott hőkezeléstől függően a koptatott próbatestek eredeti térfogata  

3 360-4 670 mm3 között volt. 

 

44. táblázat: A kopásállóság vizsgálat során az 5, 15, 25 és 35 perces koptatást követően a számolt kikopott anyagtérfogatok [mm3] I. 

Keverék KA KA-D-1 KA-D-2 

Szint. OX RED 
OX-

NIT 

RED-

NIT 
14-OX OX RED 

OX-

NIT 

RED-

NIT 
14-OX OX RED 

OX-

NIT 

RED-

NIT 
14-OX 

5
 m

in
 

1 3,12 2,64 1,15 1,05 1,95 13,34 10,98 4,35 4,41 8,05 15,07 34,98 8,47 10,48 15,69 

2 2,54 13,41 1,35 1,02 1,82 10,88 10,16 5,94 3,28 9,36 17,56 45,91 11,78 8,52 14,22 

3 2,78 3,28 2,27 1,19 2,18 6,12 12,52 11,13 5,08 7,52 17,67 42,18 18,42 12,13 13,29 

X̅1 2,81 6,44 1,59 1,09 1,98 10,11 11,22 7,14 4,26 8,31 16,77 41,02 12,89 10,38 14,40 

S1 0,29 6,04 0,60 0,09 0,18 3,67 1,20 3,55 0,91 0,95 1,47 5,56 5,07 1,81 1,21 

1
5
 m

in
 

1 8,34 9,08 1,98 1,85 2,76 31,60 23,28 5,39 6,00 17,55 30,82 74,16 14,31 18,34 34,20 

2 6,48 23,50 2,12 1,79 2,25 25,68 23,27 8,08 6,49 18,53 34,72 96,41 20,97 16,87 28,16 

3 7,73 11,12 2,99 2,08 2,97 14,28 29,05 13,24 9,40 17,00 37,27 97,86 33,52 24,14 30,04 

X̅1 7,52 14,57 2,36 1,91 2,66 23,86 25,20 8,91 7,30 17,69 34,27 89,48 22,94 19,78 30,80 

S1 0,95 7,80 0,55 0,15 0,37 8,80 3,33 3,99 1,84 0,78 3,25 13,29 9,75 3,84 3,10 

2
5

 m
in

 

1 12,18 8,25 2,54 3,99 6,29 49,94 47,02 7,34 9,12 30,82 52,74 122,36 19,47 31,54 47,54 

2 8,69 36,25 2,96 3,85 4,77 43,40 44,44 10,02 9,16 37,27 51,73 175,47 26,00 26,82 42,80 

3 9,02 12,55 3,34 3,54 7,81 33,14 51,70 21,06 14,47 34,12 75,28 162,44 53,30 39,59 46,25 

X̅1 9,96 19,02 2,95 3,79 6,29 42,16 47,72 12,80 10,92 34,07 59,92 153,42 32,92 32,65 45,53 

S1 1,93 15,08 0,40 0,23 1,52 8,47 3,68 7,27 3,08 3,23 13,31 27,68 17,95 6,45 2,45 

3
5

 m
in

 

1 25,82 21,04 3,86 6,03 11,89 78,90 94,98 12,10 13,86 46,85 83,33 247,17 32,12 47,95 72,27 

2 18,42 87,15 4,16 5,85 9,78 73,34 84,88 14,52 18,13 73,79 87,42 335,14 37,70 53,11 84,74 

3 17,86 33,63 4,31 5,21 12,19 76,89 92,03 33,48 22,29 52,54 174,65 289,15 84,75 60,96 71,23 

X̅1 20,70 47,27 4,11 5,70 11,29 76,38 90,63 20,04 18,09 57,73 115,13 290,49 51,53 54,01 76,08 

S1 4,44 35,10 0,23 0,43 1,31 2,81 5,20 11,71 4,22 14,20 51,58 44,00 28,91 6,55 7,52 
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45. táblázat: A kopásállóság vizsgálat során az 5, 15, 25 és 35 perces koptatást követően a számolt kikopott anyagtérfogatok [mm3] II. 

Keverék KA-D-3 KA-D-4 

Szinterelés OX RED OX-NIT RED-NIT 14-OX OX RED OX-NIT RED-NIT 14-OX 

5
 m

in
 

1 28,20 97,26 20,36 14,63 39,58 47,02 238,15 14,75 30,25 76,52 

2 23,45 85,25 12,13 18,26 25,12 45,84 233,19 19,22 32,52 56,22 

3 38,02 102,17 14,44 17,32 24,01 46,43 250,61 24,36 41,09 63,27 

X̅1 29,89 94,89 15,64 16,74 29,57 46,43 240,65 19,44 34,62 65,34 

S1 7,43 8,70 4,24 1,88 8,69 0,59 8,98 4,81 5,72 10,31 

1
5
 m

in
 

1 69,39 206,19 39,91 28,53 86,28 100,80 440,58 26,40 54,15 143,86 

2 42,93 179,03 24,02 41,45 49,74 87,81 424,41 35,94 64,71 106,82 

3 95,86 237,03 29,31 41,39 54,26 117,80 473,65 45,07 86,70 125,27 

X̅1 69,39 207,42 31,08 37,12 63,43 102,14 446,21 35,80 68,52 125,32 

S1 26,47 29,02 8,09 7,44 19,92 15,04 25,10 9,33 16,60 18,52 

2
5
 m

in
 

1 76,18 416,51 65,05 50,78 119,94 52,74 638,84 35,90 93,14 185,58 

2 72,55 341,94 34,10 67,15 75,60 130,84 640,85 44,57 102,90 144,20 

3 222,40 421,92 57,16 67,89 83,56 237,96 682,06 71,65 142,19 167,87 

X̅1 123,71 393,46 52,10 61,94 93,03 140,51 653,92 50,71 112,74 165,88 

S1 85,48 44,70 16,08 9,67 23,64 92,99 24,39 18,65 25,96 20,76 

3
5

 m
in

 

1 120,36 841,34 107,33 77,19 230,28 83,33 1290,45 54,21 116,43 282,08 

2 122,61 653,10 49,45 132,96 160,27 221,11 1224,03 62,84 115,24 285,52 

3 515,96 751,02 90,89 104,55 187,18 552,06 1214,07 102,47 176,31 258,52 

X̅1 252,98 748,49 82,55 104,90 192,58 285,50 1242,85 73,17 135,99 275,37 

S1 227,75 94,15 29,82 27,89 35,31 240,91 41,52 25,73 34,92 14,70 

 

A nyomószilárdság esetén az átlagolt eredmények a disszertáció tartalmi részében láthatók, a 25. táblázatban. 
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46. táblázat: Az elő-szinterelt és szinterelt próbatestek nyomószilárdsága és annak meghatározásához használt adatok I. 

Keverék KA KA-D-1 KA-D-2 

Jellemző d, mm 𝑨𝟎, mm2 𝑭𝒏𝒚, N 𝑹𝒏𝒚, MPa d, mm 𝑨𝟎, mm2 𝑭𝒏𝒚, N 𝑹𝒏𝒚, MPa d, mm 𝑨𝟎, mm2 𝑭𝒏𝒚, N 𝑹𝒏𝒚, MPa 

O
X

 

1 22,99 414,9 25997 62,66 23,06 417,4 25016 59,93 23,04 416,7 23544 56,50 

2 22,96 413,8 25506 61,64 22,97 414,2 25506 61,58 23,05 417,1 25016 59,98 

3 23,14 420,3 26978 64,18 22,99 414,9 19522 47,05 23,06 417,4 22563 54,05 

4 23,19 422,2 25997 61,58 23,01 415,6 24035 57,83 23,11 419,2 19130 45,63 

5 23,17 421,4 26978 64,01 22,98 414,5 22073 53,25 22,98 414,5 21092 50,88 

R
E

D
 

1 22,88 410,9 89271 217,23 23,5 431,7 57879 134,08 23,91 448,8 34335 76,51 

2 22,96 413,8 83385 201,50 23,57 436,1 54936 125,97 23,89 448,0 31392 70,07 

3 22,91 412,0 80933 196,43 23,59 436,8 47088 107,79 23,92 449,2 36788 81,90 

4 22,85 409,9 69161 168,74 23,57 436,1 51012 116,97 23,9 448,4 28449 63,45 

5 22,89 411,3 82895 201,54 23,44 431,3 45617 105,76 23,95 450,3 33845 75,16 

O
X

-N
IT

 

1 22,82 408,8 57389 140,39 22,96 413,8 53955 130,38 22,90 411,7 34335 83,41 

2 22,86 410,2 57879 141,09 22,95 413,5 54936 132,87 22,95 413,5 34826 84,23 

3 22,84 409,5 45617 111,39 22,94 413,1 47579 115,17 22,95 413,5 41202 99,65 

4 22,82 408,8 55917 136,79 22,98 414,5 53465 128,97 22,93 412,7 30902 74,87 

5 22,82 408,8 55427 135,59 22,96 413,8 50031 120,90 22,96 413,8 29430 71,12 

R
E

D
-N

IT
 

1 22,79 407,7 98100 240,61 23,15 420,7 58860 139,91 23,17 421,4 32373 76,82 

2 22,8 408,1 93195 228,38 23,15 420,7 63765 151,57 23,15 420,7 34335 81,61 

3 22,78 407,4 90743 222,76 23,11 419,2 44636 106,47 23,16 421,1 36788 87,37 

4 22,82 408,8 96138 235,18 23,1 418,9 57879 138,17 23,17 421,4 31392 74,49 

5 22,79 407,7 87309 214,14 23,08 418,2 61313 146,62 23,15 420,7 27959 66,46 

1
4
-O

X
 

1 22,82 408,8 80933 197,98 22,96 413,8 61313 148,16 22,90 411,7 33845 82,21 

2 22,84 409,5 74556 182,06 22,96 413,8 64746 156,46 22,90 411,7 35316 85,79 

3 22,86 410,2 77009 187,72 22,95 413,5 51993 125,75 22,95 413,5 30902 74,74 

4 22,82 408,8 63765 155,98 22,92 412,4 56898 137,97 22,92 412,4 33354 80,88 

5 22,84 409,5 61313 149,72 22,98 414,5 58860 141,99 22,92 412,4 34335 83,26 
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47. táblázat: Az elő-szinterelt és szinterelt próbatestek nyomószilárdsága és annak meghatározásához használt adatok II. 

Keverék KA-D-3 KA-D-4 

Jellemző d, mm 𝑨𝟎, mm2 𝑭𝒏𝒚, N 𝑹𝒏𝒚, MPa d, mm 𝑨𝟎, mm2 𝑭𝒏𝒚, N 𝑹𝒏𝒚, MPa 

O
X

 

1 22,99 414,9 24034,50 57,93 23,13 420,0 19620 46,72 

2 22,96 413,8 24525 59,26 23,12 419,6 18639 44,42 

3 22,98 414,5 25997 62,71 23,12 419,6 19130 45,59 

4 23,02 416,0 22563 54,24 23,14 420,3 20601 49,01 

5 22,98 414,5 23544 56,80 23,15 420,7 17658 41,97 

R
E

D
 

1 24,22 460,5 24525 53,26 24,21 460,1 19620 42,64 

2 24,23 460,9 23544 51,09 24,22 460,5 21582 46,87 

3 24,24 461,2 21582 46,79 24,25 461,6 24035 52,06 

4 24,22 460,5 26487 57,52 24,22 460,5 17168 37,28 

5 24,22 460,5 28940 62,85 24,21 460,1 24525 53,30 

O
X

-N
IT

 

1 23,03 416,4 24525 58,90 23,45 431,7 14715 34,09 

2 23,02 416,0 24525 58,96 23,46 432,0 19130 44,28 

3 23,02 416,0 27468 66,03 23,45 431,7 19620 45,45 

4 23,05 417,1 26978 64,68 23,42 430,6 15206 35,31 

5 23,024 416,1 18639 44,79 23,44 431,3 17658 40,94 

R
E

D
-N

IT
 

1 23,33 427,3 19620 45,92 23,12 419,6 14715 35,07 

2 23,33 427,3 20601 48,22 23,12 419,6 18149 43,25 

3 23,32 426,9 17168 40,21 23,11 419,2 15696 37,44 

4 23,32 426,9 15696 36,77 23,12 419,6 13244 31,56 

5 23,35 428,0 23054 53,86 23,09 418,5 15206 36,33 

1
4
-O

X
 

1 22,90 411,7 20111 48,85 22,90 411,7 9810 23,83 

2 22,88 410,9 18639 45,36 22,96 413,8 8829 21,34 

3 22,92 412,4 17168 41,63 22,92 412,4 8339 20,22 

4 22,92 412,4 19130 46,39 22,89 411,3 12263 29,81 

5 22,90 411,7 14225 34,55 22,88 410,9 10301 25,07 
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MELLÉKLET V. – Egyéb 

Az alábbi ábrák a disszertáció kiegészítéseként láthatók a mellékletben. 

 

  
A bemért por alapanyagok az 

őrlő tégelyben az őrlés előtt 

A porkeverék a 20 perces őrlés 

után 

113. ábra: A porok az együtt-őrlés előtt és után 

 

A különböző módon elő-szinterelt és szinterelt próbatestek alsó és felső lapja 

1250 °C OX RED OX RED — 

 1450 °C — — NIT NIT OX 

 

 

Felső lap 

 

 

 

 

Alsó lap 

114. ábra: KA próbatestek – kukoricadara nélkül készült kerámia próbatestek 

 

1250 °C OX RED OX RED — 

 1450 °C — — NIT NIT OX 

 

 

Felső lap 

 

 

 

 

Alsó lap 

115. ábra: KA-D-4 próbatestek – 29 m/m% kukoricadara hozzáadásával készült kerámia 

próbatestek 
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a) b) c) 

116. ábra: KA-D-23 RED por a NIT szinterelés előtt (a) és után (b, c) 

 

 5 perc koptatás után 25 perc koptatás után 

KA KA-D-1 KA-D-2 KA-D-3 KA-D-4 KA KA-D-1 KA-D-2 KA-D-3 KA-D-4 

O
X

 

  

R
E

D
 

O
X

-N
IT

 
R

E
D

-N
IT

 

117. ábra: A próbatestek a csiszoló hatású koptatóval való 5 és 25 perces koptatás után 

 

 

 


