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1. Bevezetés
„Hagyományos” kerámiákat, például porcelán-, és cseréptermékeket, téglákat, tetőcserepeket évezredek óta használ az emberiség. Az utóbbi néhány
évtizedben ugyanakkor jelentősen bővültek ezen anyagok alkalmazási lehetőségei. Megjelentek a “korszerű műszaki” kerámiák, és velük együtt, korábban
nem lehetséges alkalmazási területek nyíltak meg.
A korszerű műszaki kerámiák egyik legelterjedtebb és leginkább vizsgált
képviselői közé tartoznak a szilícium-nitrid (Si3N4) és szilícium-karbid (SiC)
alapú anyagi rendszerek. Népszerűségük oka kiváló tulajdonságaikban rejlik:
kemények, kopásállók, nagy szilárdságúak, kiváló a kémiai és hőállóságuk,
alkalmazási hőmérsékleteik pedig esetenként jóval magasabbak, mint a fémes
anyagoké vagy a polimereké. Számos olyan műszaki terület van, ahol a Si3N4
és SiC alapú korszerű műszaki kerámiák jó hatásfokkal, a környezetet kevésbé terhelő módon és gazdaságilag is kedvezően alkalmazhatók.
A kerámiák, köztük a Si3N4 és SiC kerámiák is alapvetően ridegek, és ez
korlátot szab szélesebb körű felhasználásuknak. A kapcsolódó anyagtudományi és anyagtechnológiai kutatások egyik legfontosabb célja ridegségük csökkentése, azaz töréssel szembeni ellenállásuk növelése. Ennek több módja ismert, amelyek közül a legfontosabbak az összetétel és a mikroszerkezet megfelelő módosításával a feszültségeket koncentráló hibahelyek számának csökkentése, továbbá újszerű, az anyagban terheléskor jelentkező belső feszültségeket kompenzáló erősítő mechanizmusok kialakítása. Utóbbi fő eszköze másodlagos fázis , vagyis erősítőanyagok bevitele a kerámia mátrixba.
Munkám során az eddig ismert anyagokhoz képest kedvezőbb mechanikai
tulajdonságú, társított Si3N4 és SiC kerámiák előállításának lehetőségeit vizsgálom. A mechanikai tulajdonságokat a kerámiák szívósabbá tételével kívántam javítani. Ennek érdekében egyrészt a szakirodalomban eddig csak kevéssé, vagy egyáltalán nem tanulmányozott erősítőanyagokat alkalmaztam a
kompozitok előállításakor, másrészt a hőkezelést az ún. szikrakisüléses
plzamaszinterelési módszerrel (spark plasma sintering, SPS) végeztem. Ez a
technika a szokásosan alkalmazott hőkezelési eljárásoknál hatékonyabb, hiszen gyorsabb szinterelést és alacsonyabb hőmérséklet alkalmazását teszi lehetővé, segítségével különleges mikroszerkezetű termékek is készíthetők.

Az SPS eljárás során a kezelendő minta belsejében pulzáló
mikrokisüléseket jönnek létre, ami által a porelegy egyes szemcsék különkülön, a megszokottnál jóval gyorsabban melegednek fel a kívánt hőmérsékletre. Ennek eredményeként az adott anyagi rendszer alacsonyabb hőmérsékleten és sokkal rövidebb idő alatt (10-25 perc) szinterelhető az elméleti értékhez közeli sűrűségre. Az SPS módszerrel a mikroszerkezet az eddigi eljárásokhoz képest pontosabban szabályozható, alkalmazásával nanoszerkezetű
kerámiák is előállíthatók.
Doktori munkámban a Si3N4 és SiC alapú társított kerámiák tulajdonságainak javítására erősítőanyagként többrétegű grafént (multilayer graphene,
MLG) és ZrO2 nanoszálat használok. A grafén, kiváló mechanikai tulajdonságainak köszönhetően, a kerámiák terhelése során kialakuló repedésekből
származó feszültségek terjedését különböző mechanizmusokkal akadályozza,
míg a saját fejlesztésű ZrO2 nanoszálak összetett módon, a repedésből származó feszültséget elnyelve, illetve annak továbbhaladását megakadályozva
növelhetik a kompozitok töréssel szembeni ellenállását.
Értekezésem első részében a Si3N4 és SiC műszaki kerámiák és az azokból
készült társított rendszerek szakirodalmát tekintem át mechanikai tulajdonságaik szempontjából. Az értekezés második, kísérleti részében pedig saját kutatási eredményeimet mutatom be, két nagyobb fejezetben. A fejezet első részében Si3N4 alapú, grafénnel és ZrO2 nanoszállal erősített társított kerámiák, míg
a másikodik részben SiC alapú, az előzővel hasonló módon erősített
kompozitok előállítását és vizsgálatát ismertetem.
Kutatásaimban arra törekedtem, hogy a minél alaposabban feltárjam a
kompozitok előállítási módja, mikroszerkezete és mechanikai tulajdonságai
közötti kapcsolatokat, szándékaim szerint hozzájárulva ezzel a Si3N4 és SiC
alapú kerámia kompozitokkal kapcsolatos ismeretek bővüléséhez.
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2. Irodalmi áttekintés
2.1. Korszerű műszaki kerámiák
A kerámiák olyan nemfémes, szervetlen anyagok, amelyek fémek és átmeneti fémek oxidjaiból, nitridjeiből, boridjaiból, karbidjaiból, illetve ezek
elegyeiből épülnek fel. Alkotó atomjaik erős, főként ionos és/vagy kovalens
kötéssel kapcsolódnak egymáshoz. Összetételükből és szerkezetükből adódóan nagy kémiai ellenállóképesség, jó hőállóság, nagy keménység, nagy nyomószilárdság, kiváló elektromos- és hőszigetelő-képesség, vagy éppen jó
elektromos- és hővezetés jellemzi őket. A kerámiákhoz ugyanakkor hagyományosan a ridegség és a kis szakítószilárdság fogalma kapcsolódik.
A hagyományos kerámiákkal szemben a korszerű műszaki kerámiák abban hoztak újat, hogy mechanikai tulajdonságaikat tekintve még nagyobb
szilárdságuk, keménységük van, amely tulajdonságokat magas hőmérsékleten
is képesek megőrizni.
A korszerű műszaki kerámiák - a fémek és polimerek mellett - a műszaki
anyagok három fő csoportjának egyikét alkotják. Szerkezeti és mérnöki célokra a fémeket és polimereket egyelőre szélesebb körben alkalmazzák, mint a
műszaki kerámiákat. Azonban a fent említett tulajdonságokat figyelembe véve
a korszerű műszaki kerámiák mára már több alkalmazási területen előnyösebbek, mint a hagyományos kerámiák illetve az említett másik két anyagcsalád.
A műszaki anyagok tulajdonságaikat összehasonlítva ez látható (1. táblázat).
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1. táblázat A fémek, polimerek és műszaki kerámiák fontosabb tulajdonságainak öszszehasonlítása [1]

Tulajdonságok

Fémek

Polimerek

Kerámiák

Sűrűség
Olvadáspont
Elektromos vezetés
Hővezetés
Kémiai ellenállóképesség
Keménység
Nyomószilárdság
Rugalmassági modulus
Hajlítószilárdság
Törési szívósság
Alkalmazási hőmérséklet
Alakíthatóság

nagy
közepes
vezető
vezető
kicsi
kicsi
kicsi
közepes/ nagy
nagy
nagy
közepes/ magas
jó

nagyon kicsi
alacsony
szigetelő
szigetelő
változó
nagyon kicsi
kicsi
kicsi
nagy
nagy
alacsony
jó

kicsi
magas
vezető/szigetelő
vezető/szigetelő
nagy
nagy
nagy
nagy
kicsi
kicsi
igen magas
korlátozott

A korszerű műszaki kerámiák két nagyobb csoportra oszthatók:
 A szerkezeti kerámiák olyan anyagok, amelyeket nagy mechanikai,
tribológiai, termikus vagy kémiai terhelés esetén használnak. Jellemzően vágószerszámok, kopásálló csapágyak, turbinalapátok, robbanómotorok alkatrészeiként alkalmazzák őket [2].
 Funkcionális kerámiáknak azokat a kerámiai anyagokat nevezzük,
amelyek valamilyen környezeti hatásra reagálva adott funkciót látnak
el; ide tartoznak például a félvezető, a piezoelektromos, a
piroelektromos, a ferroelektromos szupravezető, az optoelektronikai, a
mágneses és biokerámiák. Alkalmazásuk szerteágazó, megtalálhatjuk
őket például a napelemekben, különböző szenzorokban, üzemanyagcellákban vagy optikai szálak anyagaként [1, 2, 3].
Doktori munkámban szilícium-nitrid és szilícium-karbid alapú korszerű
szerkezeti kerámiák előállításával és vizsgálatával foglalkoztam, ezért a következőkben e két kerámiatípusra vonatkozó fontosabb ismereteket tekintem
át.
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2.2. Szilícium-nitrid kerámiák (Si3N4)
A Si3N4 „feltételezése” Deville és Wöhler nevéhez kötődik 1859-ból [4].
Ugyanakkor szintézisére vonatkozó első szabadalom csak az 1890-es években
került kidolgozásra: e szerint a Si3N4 -et SiO2 karbotermális redukciójával
állították elő [4]. A Si3N4, mint potenciális szerkezeti anyag jelentőségét a SiC
megjelenésével azonos évtizedben ismerték fel; ebben valószínűleg nagyon
hasonló kémiai tulajdonságaik és szintézisük is szerepet játszott. A szilícium
és a nitrogén 3:4 sztöchiometriáját és tulajdonságait 1910-ben Weiss és
Engelhardt [5], majd 1926-ban Wöhler vizsgálta [6].
A Si3N4 létezésére a természetben csak a közelmúltban, 1990-ben sikerült
bizonyítékot találni; egy meteorit anyagának elemzésekor α-Si3N4 tartalmat
mutattak ki [4].
A Si3N4-et tűzálló anyagként körülbelül 60 éve alkalmazzák, hőelemek
burkolóanyagaként, rakétáknál, fúvókáknál, de például SiC szinterelésénél
kötőanyagként is használták [7]. Ezt követően intenzíven kezdték tanulmányozni a Si3N4 tulajdonságait és előállítási módszereit.
Az 1960-as évek elején jelentősen felgyorsult a kereslet a Si3N4 iránt, leginkább a magas hőmérsékleten mutatott tulajdonságai és kiváló
hősokkállósága miatt. 1961-ben sikerült először nagy sűrűségű és nagy szilárdságú Si3N4 kerámiatestet előállítani meleg présseléssel (hot pressing, HP),
adalékanyagként kis mennyiségű MgO-ot használva [8]. 1974-ben már nyomásmentes szintereléssel is elő tudtak állítani nagysűrűségű Si3N4 kerámiát
[9].
Az 1970-es években Nagy-Britanniában és a tengerentúlon is jelentős fejlesztési programokat indítottak, amelyekben a Si3 N4, mint szerkezetei anyag
központi szerepet kapott. Kutatásokat folytatott többek között a Ford Motor
Company (Dearborn, MI) és a Westinghouse Electric Corporation (Pittsburgh,
PA) is. Utóbbi esetben cél a gázturbinás motorok kivitelezhetőségének bemutatása volt [4].
1980-as években kisebb alkatrészek, például izzító gyertyák, turbófeltöltők, porlasztók, szelepek és kipufogó szabályozó szelepek anyagaként használták a szilícium-nitridet.
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Az 1990-es években a kutatások fő irányát a Si3N4 előállítási módszereinek továbbfejlesztése jelentette [10, 11]. Kiemelt feladat volt minél finomabb
szemcseméretű Si3N4 por előállítása, mivel a szemcseméret csökkentésétől a
kerámiatestek mikroszerkezetének egyenletesebbé válását, ezáltal a szerkezeti
hibák számának csökkenését és kedvezőbb mechanikai jellemzőkkel bíró
Si3N4 kerámiatestek előállítását várták.
2.2.1 Kristályszerkezet
A Si3N4 kristályok alapegysége a szilícium-nitrogén tetraéder, ahol a tetraéder közepén egy szilícium atom, a csúcspontokon pedig egy-egy nitrogén
atom található. A „SiN4” tetraéderek úgy kapcsolódnak össze, hogy minden
nitrogén három tetraéderhez tartozik. Így minden szilícium atomot négy nitrogén atom vesz körül legközelebbi szomszédként, és mindegyik nitrogénnek
három szilícium atom szomszédja van, így alakul ki a 3:4-es Si:N arány [12].
A szerkezetek csonka nyolctagú Si-N gyűrűknek is tekinthetők, amelyek
egymáshoz Si-N kötésekkel kapcsolódó lemezeket formáznak (1. ábra).
A szilícium-nitridnek három kristálytani módosulatát, az α-, a β- és
a γ-Si3N4-t ismerjük. Az α és β módosulatok hexagonális kristályszerkezetűek, amelyek a c- tengely hosszában térnek el egymástól. Az α- szerkezetnél
ugyanis kétszer olyan hosszú a c- tengely, mint a β- Si3N4 esetében.
A β- Si3N4 ABAB elrendezést mutat és elemi cellája lényegében Si6N8-ból áll
(1. ábra). A c- tengely irányában az egymással fedésbe hozható ABAB rétegek csatornákat hoznak létre, amelyek meghatározó szerepet játszanak az
atomok diffúziójával járó folyamatokban. Az α-Si3N4 az AB réteg és a tükörkép CD réteg egymásra rétegződésével épül fel, így elemi cellája Si12N16 öszszetételű (1. ábra). Az α-Si3N4 ABCD szerkezete nem teszi lehetővé csatornák
létrehozását, így ennél a módosulatnál a diffúzió is nehezebben megy végbe,
mint a β- fázisnál.
A Si3N4 harmadik kristálytani módosulatát csak nemrégiben fedezték fel.
Ezt a módosulatot ultranagy nyomáson (>15 GPa) és magas hőmérsékleten
(>1800ºC) szintetizálták. A γ-Si3N4 köbös szerkezetű spinell; a szilícium körül
a nitrogének tetragonális és oktaéderes geometriával is elhelyezkedhetnek (1.
ábra).
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1. ábra Az α-, β- és γ-Si3N4 kristályszerkezete [13]

A szilícium-nitrid esetében az αβ fázisátalakulás viszonylag gyakori,
rács átrendeződéssel járó folyamat, ami általában akkor következik be, ha a
Si3N4 hőkezelés során valamilyen olvadékkal érintkezik. A kevésbé stabilis αSi3N4 oldódik a folyékony fázisban, majd a telített olvadékból kevésbé oldható, stabilabb, tű alakú β-Si3N4 kristályok kezdenek kiválni, majd növekedni.
Így egy, az eredetinél szívósabb, a repedések terjedésének jobban ellenálló
mikroszerkezet alakul ki. Mai ismereteink szerint az αβ fázisátalakulás irreverzibilis, ám a pontos átalakulási hőmérsékletet eddig még nem határozták
meg [13]. Egyes esetekben megfigyelték, hogy szilícium-nitrid kerámiák
gyártására használt, túlnyomórészt α-Si3N4 por esetében ~1400°C feletti hőmérsékleten a β módosulat lesz döntő többségben, ha az α-fázis fémszilícium-oxinitrid folyadékfázissal érintkezik [12].
2.2.2. Előállítás
Szilícium-nitrid porokat különböző módszerekkel lehet előállítani. A leggyakoribbak: a) a szilícium és nitrogén közvetlen reakciója, b) szilíciumdiimid szintézise, majd hőbontása, c) szilícium-dioxid karbotermikus redukciója és d) egyéb eljárások [4]. Az egyes eljárásokat az alábbi reakcióegyenletek szemléltetik:
a) Szilícium közvetlen nitridálása:
3 Si + 2N2  Si3N4 (1300-1400°C-on)
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(1)

b) A SiCl4-ból kiinduló diimid szintézis, majd bontás:
3 SiCl4 + 18 NH3  3 Si(NH)2 + 12 NH4Cl
3 Si(NH)2  Si3N4 + 2 NH3

(2)
(3)

Első lépésben, gázfázisban (800-1100°C) diimid intermedier képződik,
amely termikusan tovább bomlik amorf szilícium-nitriddé. Ezután
1500°C-ra való hevítéssel alakítják ki a kristályos α-módosulatot.
c) A szilícium-dioxid nitrogén atmoszférában, 1400-1450°C-on végzett
karbotermikus redukciója:
3 SiO2 + 6 C + 2 N2 → Si3N4 + 6 CO

(4)

A karbotermikus redukció az egyik legkorábban alkalmazott módszer
szilícium-nitrid előállítására. Jelenleg ez a leggazdaságosabb ipari eljárás, amellyel viszonylag nagy tisztaságú Si3N4 por állítható elő.
d) Az egyéb eljárások közül megemlítjük a kémiai gőz leválasztásos
(CVD) módszert és a plazmával segített kémiai gőz leválasztásos
(PECVD) módszert, amelyekkel elektronikai minőségű szilíciumnitrid bevonatok és rétegek alakíthatók ki.
2.2.3. A Si3N4 kerámiák alkalmazási területei
A szilícium-nitrid számos olyan előnyös tulajdonságokkal rendelkezik,
amelyek szerteágazó alkalmazást tesznek lehetővé. Elsősorban kiváló mechanikai, nagy termikus és kémiai stabilitása miatt használják különféle területeken.
A járműiparban elsősorban kisméretű gázturbina és motoralkatrészeket
készítenek Si3N4 kerámiából. Az utóbbi években széles körben kezdenek elterjedni az β- Si3N4 tűkristályokkal erősített Si3N4 csapágyak, az anyag nagy
ütőszilárdsága, kopásállósága, korrózióval szembeni ellenállása és magas hőmérsékletű alkalmazhatósága miatt.
A Si3 N4 alapú kerámiák kiválóan működnek koptató igénybevétel esetén, például olajfúró gépek alkatrészeként, vákuum-szivattyúkban, illetve fogászati
fúrókban. Egyes fém alkatrészeket Si3N4 kerámiákra cserélve növekszik az
alkatrészek élettartama, javul a teljesítmény illetve alacsonyabb üzemanyagfogyasztás érhető el.
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A szilícium-nitridet fémmegmunkáló berendezésekben, vágószerszámok
anyagaként is alkalmazzák; ily módon növelhető a vágási sebesség, ami a
gyártási költségeket is csökkenti. Fúrófejek bevonataként illetve fém-kerámia
kompozit formájában szintén alkalmazzák növelve ezáltal a fúrás sebességet
és hatékonyságot [14].
Kémiai stabilitása és oxidációval szembeni ellenállása miatt fémöntödékben öntőberendezések és kemencék bélésanyagaként használnak Si3N4 kerámiákat [13].
A Si3N4 biokompatibilitására vonatkozó vizsgálatok eredményeként a
Si3N4-et mozgásszervi és fogászati implantátumokban [15] alkalmazzák, de
mikroelektronikai kémiai érzékelőként való alkalmazására is találunk példákat
[16, 17].

2.3. Szilícium-karbid kerámiák (SiC)
A szilícium-karbidot (SiC) először Jöns Berzelius figyelte meg 1824-ben,
ám az anyag tulajdonságait és jelentőségét még nem ismerte fel [18]. Mesterségesen először 1885-ben A. H. Cowless és E. H. Cowless [18], majd 1892ben Acheson [19] állítottak elő szilícium-karbidot. Acheson szénpor (C) és
szilícium-dioxid (SiO2) keverékét izzította ívkemencében, kb. 2500°C-on; a
kapott anyagot „Carborundum”-nak nevezte el, ő adta meg képletét, a SiC-t
is. Felismerve az anyag nagy keménységét, csiszolóanyagként alkalmazható
SiC gyártás céljából céget alapított (Carborundum Abrasives), amely még
napjainkban is működik.
1905-ben a SiC-t a természetben is megtalálták. A Canyon Diablo meteoritban, Arizonában Moissan fedezte fel [18]. A hexagonális kristályszerkezetű
SiC-ot, felfedezője után, Moissanite-nek nevezték el. Ezt követően a köbös
változatot is megtalálták Oroszországban, Csehországban, valamint az USAban, Wyomingban is [13]. Röviddel ezután, 1907-ben a SiC elektronikai tulajdonságait vizsgálva felfedezték SiC elektrolumineszcens tulajdonságát
[20]. Azonban ekkor még a SiC kristályokat csak nehézkesen, és nem kellő
tisztaságban tudtak előállítani.
Áttörést jelentett, amikor Iley [21] 1947-ben, illetve Lely és munkatársai
[22] 1955-ben nagy tisztaságú a SiC kristályokat állítottak elő.
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Ezt követően több mint 50 polimorf1 SiC kristályszerkezet írtak le, és meghatározták az egyes módosulatok kristálytani jellemzőit, valamint termikus stabilitását is. A nagy tisztaságú SiC az elektronikai iparban fontos szerepet tölt
be. Az 1970-es évek végén Tairov és Tsvetkov [23] módosította a Lelymódszert, ami újabb lendületet adott a SiC alkalmazásának a félvezető iparban. Mindössze két évvel ezután sikerült epitaxiális2 SiC-t is növeszteni Sihordozóra [24]. Az 1980-es évek végén elindult az első kereskedelmi kék SiC
LED, valamint a SiC hordozólapka gyártás is [18].
Az elektronikai iparon kívül természetesen más területen is kutatták a SiC
alkalmazhatóságát, miközben folyamatosan használták kiváló kopásállóságú
és keménységű csiszolóanyagként fémek, illetve egyéb anyagok megmunkálására. Szerkezeti kerámiaként csak azután kezdték szélesebb körben alkalmazni, miután sikerült belőle nagy relatív sűrűségű, szinterelt kerámiatestet
előállítani. Ez mind a mai napig bonyolult műszaki feladat, aminek okai a
szilícium-szén kötések erős kovalens jellege és az anyag alacsony diffúziós
együtthatójára vezethető vissza.
A SiC tömbi szinterelését először egy 1938-as szabadalom írja le [25]. A
megformázott SiC nyerstestet körülbelül 2400°C-on hőkezelték, de e módszerrel az anyag nem zsugorodott teljesen, a hőkezelés után is porózus maradt.
1956-ban Alliegro és munkatársai [26] szinterelést elősegítő segédanyagok
(Al és Fe) és meleg préselés (HP) együttes alkalmazásával közel 98%-os relatív sűrűségű kerámiát állítottak elő, mind α-, mind β-SiC esetén. Billinton és
munkatársai [27] 1964-ben írták le, hogy B4C hozzáadásával a SiC szintén
közel elméleti sűrűségűre szinterelhető. Az így kapott kerámiatestek ugyanakkor még jócskán tartalmaztak pórusokat és kis szilárdságúak (~100 MPa)
voltak, viszont hősokk-állóságuk és termokémiai stabilitásuk már akkor megfelelőnek bizonyult. Az így előállított SiC kerámiákat már tudták az iparban
hasznosítani, villamos fűtőtesteket és izzító tégelyeket állítottak elő belőlük.
A SiC reaktív szinterelésével 1970-es években próbálkoztak először, amikor is durva szemcsés SiC-ot, C és Si keverékét összepréselték, majd 1450 és
1700°C-on hőkezelték. Nem sikerült azonban homogén, egyfázisú szilíciumkarbid terméket előállítani, mert hőkezelést követően el nem reagált szilícium
maradt a kerámiatestekben.
1

Azonos összetételű, de eltérő kristályszerkezetű anyag.
A növesztett réteg (epitaxiális réteg) úgy épül fel a hordozó felületén, hogy a hordozó kristályszerkezetét követi.
2
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A termékek szobahőmérsékletű szilárdsága (~300 MPa) javult ugyan, de
magasabb hőmérsékleten (1414°C-on) ez drasztikusan lecsökkent a Si olvadása miatt [28].
A SiC szinterelésében Prochazka kísérletei hoztak áttörést 1974-ben: arról
számolt be, hogy kis mennyiségű bór hatásos lehet szintereléskor [29].
1 m/m% bór hozzáadásával, 1950°C-on szinterelési hőmérsékleten és 6,8 atm
nyomáson 99% relatív sűrűségű SiC test állítható elő. Előrelépést jelentett,
hogy az így előállított test magas hőmérsékleten is megőrizte nagy szilárdságát. Prochazka arra a következtetésre jutott, hogy szilárdfázisú diffúzió okozta
az anyag tömörödését, és ezzel megalapozta a SiC szilárdfázisú
szinterelésének elméletét. 1975-ben Lange [30] és Ashcroft [31] Al2O3 hozzáadásával, meleg préseléssel (HP) hoztak létre tömör SiC kerámiát. Szinterelés
során az Al2O3 a SiC szemcsék felületét vékonyan bevonó SiO2-dal reagálva
egy olyan fázist képzett, amely felgyorsította a szemcsék közötti diffúziót. Ezt
követően Omori és munkatársainak [32], illetve Mulla és munkatársainak [33]
is sikerült hagyományos szintereléssel előállítani tömör SiC kerámiát. Az
1990-es években végzett kutatások kimutatták, hogy az Al2O3 mellett az Y2O3
is hatékony adalékanyag lehet SiC szinterelésekor. Az Al2O3 és az Y2O3 szilárd oldatot (ittrium-alumínium-gránátot Y3Al5O12, YAG) képez viszonylag
alacsony hőmérsékleten (~1400°C). Ez vékony filmként bevonja a SiC szemcsék felületét, és a pórusokat kitöltve elősegíti a diffúziós folyamatokat, ezáltal nagy relatív sűrűségű szinterelt testek készíthetők [28].
2.3.1. Kristályszerkezet
A szilícium-karbid kristályrácsában a Si és C atomok kovalens kötéssel
kapcsolódnak egymáshoz: kristályszerkezete Si központi atommal rendelkező
tetraéderekből („SiC4”) épül fel (2. ábra), akárcsak a Si3N4, azonban itt a kristályokban a tetraéderek csúcspontjai közösek a szomszédos tetraéderekkel,
így alakul ki az 1:1-es Si:C atomarány. A Si-C kötés hosssza 185 pm, energiája pedig 318 kJ/mol (gyémántban lévő C-C kötés hossza 154 pm, kötési energia: 346 kJ/mol); mindez a SiC nagy kémiai és mechanikai stabilitását eredményezi [34].
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A SiC különleges kristályszerkezetű: közel 200 politíp 3 módosulata van
[35]. Számos polimorf kristályszerkezetet tud kialakítani, attól függően, hogy
a rétegek egymáshoz képest hogyan helyezkednek el. A SiC polimorf kristályok szimmetriája alapján lehetnek köbösek (C), hexagonálisak (H) vagy
romboéderesek (R). A 6H-SiC és 3C-SiC két jellemző polimorf módosulatát
az 2. ábra szemlélteti. Az egyes politípusok jelölésében található szám a
Ramsdell-féle jelölés értelmében az elemi cellában lévő Si-C kettősrétegek
számát mutatja. A köbös kristálytani rendszerbe tartozó 3C-SiC-ot β típusú
SiC-nak nevezzük, ahol Si-C tetraéderek ABC elrendezési sorban követik
egymást, míg az anizometrikus, hexagonális és romboéder kristályszerkezetben az ABAB elrendeződés figyelhető meg, amit α-SiC-nak nevezünk.
A SiC polimorfiája döntően befolyásolhatja az anyag fizikai és kémiai tulajdonságait: az egyes politípusoknak eltérő a hővezetése, olvadáspontja és
különböző szélességű a tiltott sávjuk [36, 37], ugyanakkor a Si-C kötéstávolság és az anyag sűrűsége minden típusnál azonos.

2. ábra Az α -SiC (hexagonális) és az β-SiC (köbös) kristályszerkezete [13]

2.3.2. Előállítás
Az α-SiC-ot legrégebben és legegyszerűbben az alábbi reakcióegyenlettel
leírható, ún. Acheson által szabadalmaztatott eljárással állítják elő [28]:
SiO2 + 3 C SiC + 2 CO

3

Azonos kristályszerkezetű anyag, ahol a szerkezet egyik dimenziójában (jellemzően ctengely mentén) eltérő méretű.
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(5)

A nagytisztaságú kvarchomok (SiO2) és a szénkoksz (C) közötti reakció elektromos ívkemencében, 2000 és 2500°C között játszódik le kellő hatékonysággal. A keletkező, darabos SiC-ból töréssel és őrléssel készíthető kis szemcsés
SiC por.
A β-SiC módosított Acheson-módszerrel [38] állítható elő, 1500-1800°C
között; a finom szemcsés β-SiC kristályok szintén szilárdfázisú reakcióval
képződnek. Az így előállított, elektromos ívkemencében képződött anyag
azonban változó tisztaságú.
Nagy tisztaságú szilícium-karbidot a már említett Lely- eljárással [39] állítanak elő, amely során a SiC port 2500°C-on, argon-gázban szilíciummá,
szénné, szilícium-dikarbiddá (SiC2) és diszilícium-karbiddá (Si2 C), alakítják
át, majd gőzfázisból SiC egykristályokat választanak le. Más eljárásokkal,
például kémiai gőz leválasztással (CVD) is állítanak elő SiC-ot, ugyanakkor
ezek drága eljárások [40]. Homoepitaxiális4 és heteroepitaxiális5 SiC rétegek
folyadékfázisú és gázfázisú módszerekkel állíthatók elő [41]. További, nagy
tisztaságú SiC állítható elő szilíciumorganikus vegyületekből is, inert atmoszférában végzett, alacsony hőmérsékletű hőbontással [18].
Kutatócsoportunkban rádiófrekvenciás termikus plazmában állítottunk elő
20-30 nm-es β-SiC nanoport, nagy fajlagos felületű aktív szénből és SiO2-ból
[42].
2.3.3. A SiC kerámiák alkalmazási területei
Különleges tulajdonságai miatt a SiC-ot nagyon sok területen használják
fel. Csiszolóanyagként való alkalmazása mellett az utóbb időben a különleges
hőtechnikai és az elektronikai alkalmazások kerültek előtérbe. A félvezető
iparban a SiC két leggyakoribb politípusát (4H- és 6H-SiC) alkalmazzák, e
két típust, valamint a 3C-SiC-t is széles körben használják nagy teljesítményű,
nagyfrekvenciás tranzisztoroknál, például bipoláris tranzisztoroknál (Bipolar
Junction Transistor, BJT) [43], fém félvezető térhatás tranzisztoroknál (Metal
Semiconductor Field Effect Transistor, MESFET) [44, 45] és szigetelőréteges
(fém-oxid) térvezérlésű tranzisztoroknál (Metal-oxid Semiconductor Field
Effect Transistor, MOSFET) [46, 47].

4
5

A hordozó és a réteg azonos anyagú.
A hordozó és a növesztett réteg eltérő anyagú.
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Az SiC-ot az elektronikai ipar mellett más területeken is alkalmazzák magas olvadáspontja, kopásállósága, korrózióállósága, nagy keménysége és szilárdsága miatt, amely tulajdonságokat magas hőmérsékleten is képes megőrizni.
A szinterelt szilícium-karbid ideális anyag számos optikai alkalmazásban, például optikai tükörként (csillagászatban és űrkutatásban), mivel nagyon merev és jó hővezető, ugyanakkor kicsi a hőtágulása.
A szilícium-karbid kiváló kopásállósága és hőtűrése miatt egyik kiemelt
felhasználási terület a gépkocsi ipar, ezen beül is a nagy teljesítményű féktárcsák és fékbetétek előállítása. Mindezeken túl egyéb járműalkatrészeknél,
önmagában, (a dízel autók szűrője [48]), vagy más alkatrészek illetve azok
bevonataként (motorok és autóipari gázturbinák égéskamrái, gázturbina lapátok, gépjármű-gázturbinák) is széles körben alkalmazzák [13]. A tömörre
szinterelt, pórusmentes SiC-ot, vegyszerekkel szembeni ellenállása, és kiváló
tribológiai tulajdonságai miatt előszeretettel használják különleges körülmények között (vegyipari szivattyúkban, különböző adagoló és szabályozó szelepekben) is. Ugyanezen tulajdonságkombinációk miatt, a szinterelt szilíciumkarbidból például extrém környezeti feltételek (erősen korrózív körülmények)
mellett használható csapágyakat gyártanak.
Fémmegmunkálásban csiszoló és vágószerszámként nagy keménysége
miatt használják. Kiváló hősokk-állósága, oxidáció és korrózióállósága miatt
számos hőtechnikai alkalmazása ismert (kemencék bélésanyaga, fűtőeleme,
metallurgiai és öntészeti elemek, égőfúvókák stb.).
1982 óta kereskedelmi forgalomban is elérhetők a szilícium-organikus vegyületekből előállított szilícium-karbid szálak (Nicalon, Nippon Carbon).
Ezeket nagy szilárdságuk (szobahőmérséklettől 1000°C-ig 1-5 GPa), nagy
merevségük (190 GPa), kiváló oxidációs ellenállásuk, valamint alacsony sűrűségük miatt erősítőanyagként használják különböző kompozitokban. A
SiC/SiC-szál kompozitok ígéretes anyagok a repülés- és űrtechnikában hajtóművek bevonataként, mivel kiváló szilárdságukat magas hőmérsékleten is
megtartják. Emellett a SiC/SiC-szál kompozitok jelentős szerkezeti elemek
lehetnek a nukleáris fúziós reaktorban, mivel alacsony radioaktivitást mutatnak a neutron besugárzás esetén is [49].
A SiC biokompatibilitása és a kémiai inertsége lehetővé teszi felhasználását orvosi és biológiai eszközökben is. A SiC alkalmazható mozgásszervi
implantátumok bevonataként és fogászati eszközöknél pl. fúrófejekben [13].
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A SiC mikroelektronikai érzékelőkben, így bio- mikroeletromechanikai rendszerek (Bio-MEMS) és a nanoeletromechanikai rendszerek (NEMS) elemeként is alkalmazható [50, 51].

2.4. Szinterelés, hőkezelés
Tömbi kerámiatesteket a 3. ábrán látható folyamatséma szerint lehet előállítani. A kerámia port tömörítjük (formázzuk), majd a nyers kerámia testet
magas hőmérsékleten kezeljük (szintereljük).

3. ábra Kerámia testek szerkezetének kialakulása szinterelés során

A szinterelés termodinamikai hajtóereje a szilárd/gáz határfelületi szabadenergia csökkenése. Az érintkező szemcsék közötti nyakképződés révén a
szemcsék érintkezési felülete megnő, ami elősegíti a végső szerkezet kialakulásához vezető diffúziós és átkristályosodási folyamatokat. A szinterelés
előrehaladtával a pórustérek bezáródnak, különálló pórusok keletkeznek, a
pórus-szemcse határfelületek helyén pedig szemcsehatárok alakulnak ki.
Amennyiben az összepréselt nyers test a tulajdonságainál fogva nehezen
hőkezelhető, szinterelést elősegítő adalékanyagokat kell használni. A
szinterelési eljárásokat két csoportra oszthatjuk: az egyik csoportot a gyakrabban használt folyadékfázisú, míg a másikat a szilárdfázisú hőkezelési eljárások alkotják. A szinterelés hajtóereje mindkét esetben a felületi energia csökkenése.
Folyadékfázisú szinterelés esetén az adalékanyagok vékony olvadék/folyadékfilmet képeznek a szinterelni kívánt kerámiaszemcsék körül, ami
elősegíti a szemcsék közötti anyagátadást. E célra főként fém-oxidokból álló
adalékanyagokat használunk, melyek olvadáspontja alacsonyabb a mátrix
anyagénál. További feltétel, hogy az olvadék nedvesítse a kerámia szemcséket, illetve részleges oldódás is bekövetkezzék. Ha a kerámia részecskék közel vannak egymáshoz, nagy a kapilláris erő, így az atomok beoldódnak a
folyadékfázisba.
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Amint a folyadék túltelítetté válik, a beoldódott kerámiarészecskék az alacsony kémiai potenciálú területeken kiválnak, a folyadékfázis pedig a szemcsehatárokon, kristályos vagy üveges/amorf szerkezetben a szilárdul meg.
Szilárdfázisú szintereléskor olvadékfázis nem keletkezik, szemcsehatárokon ekkor nem található üveges/amorf fázis, ami a szinterelt anyag mechanikai tulajdonságait befolyásolná. A fő zsugorodási mechanizmus ez esetben az
atomos diffúzió.
2.4.1. Szinterelési módszerek
Hagyományos szintereléskor az előzetesen formázott nyers testet magas
hőmérsékleten, levegőn vagy védőgáz atmoszférában, hosszabb ideig
hőkezelik.
Reaktív szintereléskor a kerámiatest anyaga a szinterelés alatt végbemenő
reakcióban alakul ki. Előnye, hogy a termék utólagos megmunkálást nem igényel, és bonyolult geometriájú, nagyméretű termékek készíthetők ily módon.
A gyártott termékeket magas kúszási ellenállás és hősokkállóság jellemzi.
Hátránya, hogy az oxidációnak kedvező nyílt porozitás marad a termékben és
erősen korlátozott a felhasználható alapanyagok köre is.
Meleg préseléskor (hot pressing, HP) a porelegyet egyirányú (egytengelyű)
nyomás alatt hőkezelik. A nyomás hatására a kerámiatest zsugorodásakor
kúszás-típusú képlékeny alakváltozási folyamatok is végbemennek, melyek
folyományaként csökkenthető a szinterelési hőmérséklet és kis porozitású,
finom szemcseszerkezetű terméket lehet előállítani.
Meleg izosztatikus préseléskor (hot isostatic pressing, HIP) a magas hőmérséklet mellett minden irányból azonos nyomásnak (izosztatikus sajtolásnak) teszik ki a kezelendő szemcsehalmazt, célszerűen inert, gázállapotú
nyomásátadó közegben. Általában ez esetben is alacsonyabb lehet a
szinterelési hőmérséklet, mint a hagyományos szinterelésnél. Hasonlóan a
meleg sajtolásos szintereléshez, HIP módszerrel is pórusmentes, finomszerkezetű termék készíthető. Mind a HP, mind a HIP eljárás hátránya, hogy a hőkezelés lassú, több órás folyamat. Nanoszerkezetű kerámiák e módszerekkel
általában nem állíthatók elő, mivel a hosszú idejű hőntartás alatt jelentős lehet
szemcsedurvulás.
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A mikrohullámú szinterelés egy viszonylag új eljárás. A szintereléshez
szükséges energia ekkor nem külső hőforrásból származik, hanem magában a
szinterelendő anyagban jön létre. A mikrohullámú szinterelés előnye a gyors
felfűtés, ami adott esetben energetikai és mikroszerkezeti szempontból is kedvező hatású lehet. Hátránya, hogy csak bizonyos anyagféleségek esetén használható és a szinterelési hőmérsékletet nehéz pontosan beállítani.
2.4.2. Szikrakisüléses plazmaszinterelés
A ma, szikrakisüléses plazmaszinterelés (SPS) néven ismert eljárás az
1960-as években jelent meg, de az 1970-es évek második feléig csak kevesen
foglalkoztak e technológiával. Az SPS második generációját az 1980-as évek
közepén, illetve a 1990-es évek első felében fejlesztették ki. Az eljárás igazi
áttörése a harmadik generációs berendezések megjelenéséhez köthető, amikor
is monolit és kompozit anyagok előállítására kezdték használni. A harmadik
generációs berendezések nagyteljesítményű pulzáló egyenáramú generátorokkal, 2-20 kA közötti áramerősséggel, és 10-100 tonna nyomóerővel működnek
[52]. Az SPS berendezés vázlatos rajza, valamint működési elve a 4. ábrán
látható.

4. ábra Szikrakisüléses plazmaszinterelő (SPS) berendezés vázlatos rajza, annak
működése

A szikrakisüléses plazmaszinterelés anyagtól függő széles hőmérséklettartományban (200- 2400○C között) hajtható végre. Az SPS szinterelés során a
pulzáló egyenáram feltehetően a grafit mintatartón és a pormintán (a keresztülfolyó áram több ezer amper erősségű és néhány volt feszültségű) is áthalad.
Ennek hatására a szemcsék között, illetve a szemcsék felületén mikrokisülések jönnek létre, amelyek helyi hőforrásként működnek (Joule fűtés).
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A kerámiaszemcsék így a hagyományos, külső hőközléshez képest sokkal
gyorsabban melegednek fel (a fűtési sebesség 100-200ºC/perc is lehet). Az
anyagban kialakuló, akár néhány ezer fokos helyi hőmérsékletgócok környezetében a szemcsék megolvadnak és részben el is párolognak. Mindez felgyorsítja a szemcsék közötti nyakképződést és intenzívebbé teszi a diffúziós
folyamatokat.
Egyes kutatók szerint a kisülés által keltett „nyomásimpulzus” miatt a részecskék érintkezési pontjain esetenként ionizáció is előfordul, ami szintén
segíti az atomok intenzívebb diffúzióját [53]. Groza és munkatársai [54], úgy
gondolják, hogy a pulzáló áram a kerámia részecskék felületét is tisztítja,
ugyanis a részecskék közötti szemcsehatárt vizsgálva nem találtak másodlagos fázisra utaló jeleket.
Mindezen folyamatok eredményeként egy adott anyagi rendszer SPS
módszerrel általában jóval alacsonyabb hőmérsékleten és sokkal rövidebb idő
alatt (10- 25 perc) szinterelhető, mint egyéb technikákkal. SPS módszernél a
kialakuló mikroszerkezet is pontosabban szabályozható, mivel a rövid
szinterelési idő és a hőkezelés során alkalmazott egytengelyű nyomás miatt
lecsökken a szemcseméret növekedés valószínűsége, azaz nagyobb az esély
nanoszerkezetű kerámiák előállítására. SPS módszerrel a kerámiatest porozitása is jobban szabályozható, a nyomás és a hőmérséklet pontos szabályozásával akár a 100%-os relatív sűrűség, vagyis elméleti sűrűség is elérhető a
szinterelt testeknél.
Az SPS eljárás további előnye a többi szinterelési módszerhez képest,
hogy alkalmazásával javíthatók a kerámiák tulajdonságai és elkerülhetők a
káros mikroszerkezeti változások. Szinterelés közben akár új fázisok is létrehozhatók, ami csökkentheti az alapanyagok gyártási költségeit. Az SPS technikához nem szükséges kötőanyagot használni, ami fontos előny: a kötőanyagok ugyanis esetenként szennyezhetik a készterméket, hajlamossá teszik
azt az oxidációra és leronthatják magasabb hőmérsékleteken a kerámiák tulajdonságait.
Az SPS eljárás költségei jellemzően alacsonyabbak lehetnek az egyes
szinterelési eljárásokhoz képest, tekintve a szinterelési idő rövidségét és az
esetlegesen alacsonyabb szinterelési hőmérséklet alkalmazását [52].
Láthatjuk, hogy az SPS szinterelés számtalan előnyös tulajdonsággal rendelkezik a többi szinterelési eljárásokhoz képest, mégis meg kell jegyeznünk,
hogy a szinterelési folyamat során fellépő jelenségek bonyolultsága számtalan
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kérdést vet fel az SPS módszerrel kapcsolatban, úgymint a mikro-kisülések
kialakulása, azok hatása a diffúziós folyamatokra, határfelületi jelenségekre.
Az említett kérdések a mai napig számtalan kutatás és vita tárgyát képezik
[55, 56]. Az SPS berendezések további hátránya, hogy egyenlőre csak laboratóriumi körülmények között találhatók meg, sajnos az ipari alkalmazása még
nem megoldott.

2.5. Társított rendszerek, kerámia kompozitok
A monolit műszaki kerámiák általában kis sűrűségűek, kopásállók, nagy
szilárdságúak és keménységűek, továbbá kiválóan használhatók magasabb
hőmérsékleteken és agresszív kémiai környezetben, ugyanakkor húzó és ütő
igénybevétel esetén nem megfelelően működnek. Jóllehet az utóbbi időkben
az anyagtudományi és anyagtechnológiai módszerek fejlődésének és a rájuk
vonatkozó ismeretek bővülésének következtében e tulajdonságokban is jelentős javulás tapasztalható, a monolit (főként polikristályos) kerámiai termékek
általában még mindig ridegek, és adott esetben katasztrófaszerű törést mutatnak.
E hatás jelentősen csökkenthető, illetve egyéb különleges tulajdonságkombinációk (szilárdság- hőállóság, ütésállóság- szilárdság) alakíthatók ki a
társított kerámiai anyagokban, az ún. kerámia kompozitokban. A mechanikai
tulajdonságok elsősorban a töréshez vezető kritikus feszültségkoncentrációk
elkerülésével, a külső terhelést viselő és elosztó erősítőfázisok beépítésével,
valamint a kerámia szemcseméret csökkentésével (a hibahelyek számának
csökkentésével) javíthatók.
A kompozitok vagy társított anyagok olyan összetett anyagi rendszerek,
amelyek két vagy több különböző szerkezetű, makro-, mikro- vagy
nanoméretekben elkülönülő alkotókból épülnek fel. Jellemzőik eltérnek az
őket alkotó komponensek tulajdonságaitól. A kompozitok kialakításának célja
tehát az összetevők előnyös tulajdonságainak "ötvözése", miközben hátrányos
tulajdonságaik lehetőleg háttérbe szorulnak.
A kompozit anyagok alapvetően egy tömbi fázisból (mártixból), valamint
az ebben eloszlatott másodlagos fázisból (erősítőfázis) épülnek fel.
A mátrix anyaga szerint, beszélhetünk fém, polimer és kerámia mátrixú
kompozitokról. Az erősítőfázis eloszlása szerint pedig nem folytonos és folytonos (összefüggő) erősítőfázist tartalmazó kompozitokat kapunk.
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A nem folytonos erősítőfázis jellemzően szemcsés anyag lehet, míg a folytonos erősítőfázis lehet szálas, szabályos és szabálytalan elrendezésű, továbbá
réteges szerkezetű (5. a ábra) [1]. Amennyiben a második fázis nanoméretű,
úgy nanokompozitokról beszélünk [57, 58]. A nanoméretű másodlagos fázis
elhelyezkedhet a mátrix szemcséinek belsejében (intra-típus), a szemcsehatárokon (inter-típus), vagy akár vegyesen (intra-/inter-típus) (5. b ábra).

5. ábra Erősítőfázisok elhelyezkedése a kompozitokban

A kompozit tulajdonságait a mátrix és az erősítőfázis közötti határfelület
tulajdonságai alapvetően meghatározzák [1, 59]. A megfelelő erősítőfázis
kiválasztása számos megfontolást igényel: ha ugyanis a mátrix és az erősítőfázis között túl erős a kölcsönhatás ez terheléskor megakadályozza a határfelületek elválását, ami nagy merevséget eredményez, így a kompozit rideg marad. A túl gyenge kölcsönhatás ugyanakkor terheléskor túl kis energiát emészt
fel, így az erősítőfázis hatása nem érvényesül kellőképpen.
2.5.1. Az erősítőfázisok osztályozása
2.5.1.1.Szemcsés erősítés
Erősítő hatású részecske vagy szemcse hozzáadása a kerámia mátrixhoz
ismert módszer a kerámiák mechanikai tulajdonságainak javítására, a szerkezet szívósítására. A szemcsék többféle módon javíthatják a törési szilárdságot.
Szemcsés erősítéskor egyrészt megfigyelhető a képlékeny szemcsék áthidaló hatása, ami növeli a kompozit törési szívósságát. Másfelől a részecskék
eltérítik a terheléskor kialakuló repedéseket, ami a repedési energia folyamatos csökkenését, ezáltal a repedés leállását eredményezi.
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Egy harmadik mechanizmus szerint az erősítő részecskék a kerámia hőkezelésekor (szintereléskor) mikrorepedéseket hoznak létre a mátrixban a mátrix és
az erősítő anyag közötti hőtágulási együtthatók különbsége miatt. Külső terhelés hatására ezek a mikrorepedések elnyelik a nagyobb repedések által keltett energiát, megakadályozva ezáltal makro-repedések továbbterjedését [60].
A kerámia kompozitok szemcsés erősítésének egy másik példája a cirkónium-dioxid (ZrO2) szemcsével történő szívósítás. Ekkor a repedés terjedését
a ZrO2 fázisátalakulása miatti ún. fázisváltó szívósító mechanizmus akadályozza meg [61, 62].
ZrO2-nak három kristályos módosulatát ismerjük. A tiszta ZrO2 szobahőmérsékleten monoklin (m) kristályszerkezetű, ~1170°C-ra melegítve a monoklin szerkezet tetragonálissá (t) alakul át; a mt fázisátalakulás reverzibilis
folyamat. A hőmérséklet további emelésekor, ~2370°C-on a ZrO2 köbös (c)
rácsszerkezetűvé válik. A ZrO2 önmagában nem használható szerkezeti kerámiaként, mivel a tm fázisátalakulás 3-9 %-os térfogatváltozással jár, ami
könnyen töréshez vezet. A nem kívánatos tm fázisátalakulást úgy lehet kiküszöbölni, hogy a kerámia hőkezelésekor különböző szilárd ZrO2-MgO
és/vagy -CaO és/vagy -Y2O3 oldatokat alakítunk ki. Ezek révén 1170oC alatt is
stabilis marad a tetragonális szerkezet, azaz nem játszódik le tm fázisátalakulás. Kis mennyiségű, jellemzően 1-3 mol% Y2O3 hozzáadásával tehát ún.
részlegesen stabilizált t-ZrO2-ot kapunk (YZrO2). Ez egy olyan metastabil,
„előfeszített” szerkezet, amely a hőkezelést követően is megmarad. A t-ZrO2
„előfeszített” állapotát kerámia mátrix szívósítására használhatjuk: ugyanis
mechanikai igénybevétel esetén az anyagban, a repedések csúcspontjainál
vagy más belső feszültséggócokban helyi húzófeszültség alakul ki. Ha a húzófeszültség elér egy kritikus értéket, a t-ZrO2 szemcsékben tm fázisátalakulást indít el, amely nagyobb térfogatú m-ZrO2 szemcséket eredményezve „lezárja” a repedés terjedési útvonalát. A repedés körül tehát a ZrO2 monoklin
fázisúvá válik, míg a többi részecske tetragonális marad. Ezt a szívósító viselkedést ma már számos, nagy mechanikai terhelésnek kitett kerámia esetén
kihasználják.
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2.5.1.2. Szálerősítés
A mátrixba épített nagy szilárdságú, folytonos illetve nem folytonos szálak jelentősen javíthatják a kompozitok mechanikia tulajdonságait (hajlítószilárdság, tribológiai jellemzők, törési szívósság). Folytonos erősítőfázisként
hosszú szálakat, adott esetben szöveteket alkalmaznak A nem folytonos szálerősítés tipikus példái a tűkristályos (whisker), illetve rövid szállal történő
erősítés.
Az erősítőhatás szempontjából fontos a szálak architektúrája, azaz a szálak
elrendezése, geometriája és mennyisége a mátrixban. A szálak elrendeződésének változtatásával a szilárdság adott irányban növelhető. A kompozit szilárdsága szempontjából kedvező, ha a szál hosszúságának és átmérőjének aránya
(az ún. aspect ratio) minél nagyobb [63].
A mátrix és a szál közötti határfelület kialakítása ez esetben is fontos szerepet játszik a kompozit tulajdonságainak alakulásában [59]. A megfelelő
mátrix-szál kombináció csak alapos megfontolások után, nagy körültekintéssel válaszható ki, amint ezt a későbbiekben is látni fogjuk. Amennyiben a
mátrix és a szál között erős kölcsönhatás alakul ki, a kompozit szakítószilárdsága (az elszakításhoz szükséges húzóerő) jelentősen növekszik, mivel a terhelés nagy részét a szálak átveszik. Lehetséges megoldást jelenthet azonban
az is, ha a mátrixban terheléskor ébredő feszültséget a mátrix-szál határfelületen fellépő elcsúszás csökkenti, ami befolyásolja a repedés elterelését, áthidalását és a szálak kihúzódását is (6. ábra). Utóbbi esetben a szálak elválnak a
mátrixtól és a repedés kinyílása során kihúzódnak a mátrixból. A határfelületek elválása energiát igényel, ami csökkenti a repedések kialakulására és terjedésére fordított energiát. E mechanizmus gyakran együtt jár a repedések
áthidalásával, így a mátrix és a szál közötti felületi kölcsönhatásnak elég
gyengének kell lennie ahhoz, hogy megkönnyítse a fenti folyamatokat, ugyanakkor mégis elég erősnek ahhoz, hogy lehetővé tegye a terhelés átvitelét a
szálakra. Amint a repedések elérik a mátrix-szál határfelületet, a gyenge határfelületi kötések elősegítik az energia eloszlását, ám a repedések a szál mentén tovább terjednek. Eközben viszont ténylegesen lelassul a repedések terjedése a mátrixon keresztül, ami növeli a kompozit szívósságát.
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A szívósító mechanizmusok tehát lényegében a mátrix pszeudo-képlékeny6
viselkedését eredményezik, és így a katasztrófaszerű törés elkerülhető (6. ábra).

6. ábra Monolit és szálerősített kerámiák szakítószilárdsága a hosszúság relatív változásának függvényében [1]

A szálerősítést sikeresen alkalmazzák fém, polimer [64, 65] és kerámia
mátrixok esetében is [1, 66, 67]. Ami a kerámia mátrixú társított rendszereket
illeti, korábban láthattuk, hogy a SiC/SiC-szál kompozitok repülés és űrtechnikában bevonatként és különböző alkatrészekben potenciális jelöltek lehetnek kiváló szilárdságúk miatt. Lang és társai [68] pedig arról számoltak be,
hogy az Al2O3 szálak hatékonyan növelték az Y2O3-dal stabilizált ZrO2 kerámiák mechanikai tulajdonságait. Az adott kompozit törőszilárdsága például
140%-kal javult Al2O3 szálerősítés esetén.
Elektrosztatikus szálképzés
Az elektrosztatikus szálképzés (electrospinning) alapvetően a nanotechnológia eszköztárához tartozik, jóllehet Cooley és Morton 1902-ben megjelent
szabadalmaik [69, 70], tekinthetők az eljárás legelső ismert megjelenéseinek.
A technikát az 1930-as években Formhals találmányai [71, 72] tökéletesítették, ugyanakkor a korszerű vizsgálati módszerek és potenciális alkalmazások
hiánya miatt az elektrosztatikus módszerrel kialakított nanoszálakat szélesebb
körben csak az elmúlt 15-20 évben kezdték megismerni és használni.
A szálképzés során az alapanyagot, ami rendszerint elektromosan jól vezető polimer/szol rendszer, nagyfeszültségű (néhány kV) tűelektródán áramoltatunk keresztül egy földelt lemez (szálgyűjtő) felé (7. ábra).
6

látszólagos képlékenység
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A tű és a földelt alumínium lemez közötti potenciálkülönbség által kialakított
elektrosztatikus tér kölcsönhatásba lép az elektromosan vezető folyadékkal.
Ennek hatására a folyadék felszíne kúp alakot vesz fel (ún. Taylor kúp),
melynek csúcsából folyadéksugár lép ki a gyűjtő felé. A kilépett folyadékoszlop a szálgyűjtő felé haladva elvékonyodik, miközben az oldószer elpárolog
belőle. A gyűjtőlemezre különböző átmérőjű szálak rakódnak le rendezetlen
módon.
A szálak átmérője - a kísérleti paraméterektől függően - széles tartományban, néhány nm-től néhány μm-ig változhat. Elektromos szálhúzáskor számtalan kísérleti paraméter, így az alkalmazott polimer molekulatömege, viszkozitása, felületi feszültsége, az oldat áramlási sebessége, az alkalmazott feszültség, a tű átmérője és a tű és a gyűjtő közötti távolság mind-mind befolyásolhatja a szálhúzás menetét, illetve a kialakuló szálak tulajdonságait.

7. ábra Az elektrosztatikus szálhúzás vázlatos rajza

Az elektrosztatikus szálképzés jelenleg az egyetlen olyan technika, amely
lehetővé teszi nanométer átmérőjű szálak folyamatos gyártását, nagyobb
mennyiségben. Az eljárás alkalmazható szintetikus és természetes polimerekre, polimer ötvözetekre, különböző hatóanyagokat tartalmazó polimerekre és
olyan polimer tartalmú oldatokra, amelyek fém vagy kerámia nanoszemcséket
is tartalmaznak. Komplex szerkezetű szálak, például a mag-héj rendszerek
[73], vagy az üreges szálak előállításra is van lehetőség [74]. E módszerrel
létre lehet hozni egyedi vagy rendezett szálas kötegeket és szerkezeteket is.
Az elektromos fonás nem csak laboratóriumi, hanem ma már ipari méretben is
alkalmazható gyártási módszer [75].
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Napjainkban kerámia nanoszálak előállítására ez az egyik legegyszerűbb
módszer, mivel segítségével egyszerűen és olcsón lehet nanoméretű szálakat
nagy mennyiségben gyártani. A szakirodalomban sok példát találunk kerámia
nanoszálak előállítására [76, 77, 78, 79].
Nagy fajlagos felületük, magas hőmérsékleten is megőrzött tulajdonságaik,
kémiai ellenállóképességük miatt pedig több területen, az elektronikai iparban, a vegyiparban (katalizátorhordozóként), optikai vagy gyógyászati célra is
fel lehet használni őket [80, 81, 82].
ZrO2 szállal történő erősítés
Korábbiakban olvasható volt, hogy a szemcsés és szálerősítés hatásos
módja a kompozitok töréssel szembeni ellenállásának javítására. Ezek kombinációja (például ZrO2 szálak fázisátalakulásos szívósítása, szállal történő szívósítása együtt) pedig egy merőben újfajta szívósítási módszert jelenthet. Az
erre vonatkozó irodalom azonban nagyon csekély, azok is csak az utóbbi egykét évben kerültek publikálásra.
Wang és társai [83] mikroméretű ZrO2 szálakkal sikeresen javították
ZrB2-SiC kompozit mechanikai tulajdonságait: 15 m/m % ZrO2 száltartalom
mellett 25%-os törési szívósság javulást értek el. Lin és munkatársai szerint
[84] 30 m/m% Y2O3-dal stabilizált néhány mikrométer átmérőjű ZrO2 szálak
hozzáadása javította a szikrakisüléses plazmaszintereléssel 1750°C-on
szinterelt ZrB2 mátrixú kompozit hajlítószilárdságát és törési szilárdságát.
Hua és munkatársai [85] rövid ZrO2 szállal próbálták növelni a NiFe2O4 mechanikai tulajdonságait, amely publikációban megállapították, hogy a monolit
kerámiákhoz képest 3 m/m% ZrO2 szálakat tartalmazó kompozitok hajlítószilárdsága közel 30%-kal, törőszilárdsága pedig mindegy 80%-kal volt nagyobb
az erősítőfázist nem tartalmazó kerámiánál. Az irodalmi adatok alapján feltételezhető, hogy az erősítőszálak átmérőjének további csökkentésével, azaz
nanoszálak alkalmazásával a kerámia mátrixú társított rendszerek mechanikai
tulajdonságai még tovább javíthatók.
2.5.1.3.Grafén
Amióta 2004-ben Geim-nek és Novoselo-nak [86] sikerült egyetlen szénrétegből álló grafént előállítani, azóta világszerte széles körben kutatják tulajdonságait és alkalmazási lehetőségeit.
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A grafén figyelemre méltó mechanikai és elektromos tulajdonságai miatt a
korábban igen népszerű szén nanocsövek (carbon nanotube, CNT) helyét is
átveheti számos esetben.
A grafén egyetlen sík szénatom rétegből álló, kétdimenziós (2D) méhsejt
rácsba rendeződött anyag, amely alapeleme az összes többi grafitszerű anyagnak [87]. A grafén tehát egyike a szén allotróp módosulatainak, amelyek közé
a fullerének, a szén nanocsövek, a grafit és a gyémánt is tartoznak.
A grafénben a síkbeli szén-szén kötéshossz körülbelül 0,142 nm, míg a
gyémántban található kötéshossz körülbelül 0,154 nm, összehasonlítva látható, hogy a grafén az egyik legerősebb anyag, amit valaha vizsgáltak. A grafén
felfedezését követően a kutatók ezért nagy figyelmet szenteltek mechanikai
tulajdonságainak meghatározására, többek között rugalmasságának, szakítószilárdságának meghatározására. Kezdetben az egyrétegű grafén tulajdonságait numerikus szimulációval vizsgálták [88]. Van Lier és munkatársai [89] például megállapították, hogy a grafén rugalmassági modulusa körülbelül
1,11 TPa lehet. Az utóbbi években már kísérletileg is, elsősorban az atomi
erőmikroszkópos (AFM) mérésekkel, próbálták meghatározni a grafén rugalmassági modulusát. A mérések eredményeként a monorétegű grafén rugalmassági modulusa 1 TPa-nak, a törési szilárdsága 130 GPa-nak és szakítószilárdsága 42 Nm-1-nek adódott [90]. Többrétegű, 2-8 nm vastag grafén esetében pedig 0,5 TPa értékű rugalmas modulust mértek [91].
A grafén kiváló mechanikai tulajdonságain kívül elektromos és optikai tulajdonságai is figyelemre méltóak. A grafén kiváló elektromos vezető. Amíg a
hagyományos félvezetőknek véges a sávszélességük, addig a grafént Geim és
Novoselo nulla tiltott sávú félvezetőnek definiálták [86, 92]. A grafén optikailag átlátszó, és negatív törésmutatója van [93]. Kiváló hővezető, a hővezetési
tényezője elérheti az 5000 Wm-1K-1-t [94]. A grafén egyedülálló tulajdonságai
miatt az egyik legígéretesebb anyag lehet különböző érzékelőkben és kondenzátorokban [95], folyadékkristályos kijelzőkben [96], szerves fénykibocsátó
diódákban [97] vagy napelemekben [93].
Kiemelkedő mechanikai tulajdonságai (rugalmassági modulus, szakító szilárdság, törés szilárdság) indokolják a grafén erősítőanyagként való felhasználását is. Ennek lehetőségét már vizsgálták polimer, fém, illetve kerámia mátrixú társított rendszerekben egyaránt.
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A legjellemzőbb a grafén polimer alapú kompozitokban való felhasználása, ahol rendkívül jelentős javulásokat értek el nem csak a mechanikai, de az
elektromos és a termikus jellemzőkben is [98, 99]. Ezen túlmenően az elmúlt
néhány évben a kutatások egyik fő iránya a grafénnel erősített üveg- és a kerámia mátrixú kompozitok tanulmányozása is.
Az eddigi közlemények azt valószínűsítik, hogy a kerámia mátrixú, grafén
erősítésű kompozitok (GCMC) esetében a fő erősítő mechanizmusok rétegkihúzódás, a repedés áthidalás és a repedés eltérítés lehetnek [100]. Meg kell
azonban jegyeznünk, hogy erősítőfázisként legtöbb esetben nem egyrétegű,
hanem többrétegű, esetenként akár 100 nm vastag grafén nanolemezeket
(graphene nanoplatelets, GNP) használnak.
A grafén előállítás módszerei
Az egyrétegű grafént leginkább különböző felületekre történő epitaxiális
növesztéssel, (SiC-ra vagy átmeneti fémekre például Ru-ra [101]) , vagy fém
felületre, CVD technikával történő leválasztással (pl. etilén bontásával
Ni felületre vagy metán bontásával Cu felületre [102]) állítanak elő. Ezen
felül több kémiai eljárást is kidolgoztak a grafén szintézisére [87]. Nagyobb
mennyiség előállítására egyik ígéretes módszer a grafit kémiai exfóliációja
szerves oldatokban (N-metil-pirrolidon [103] vagy dimetil-formaamid [104]).
Ebben az esetben azonban nem egyrétegű, hanem 5-10 rétegű grafént állítanak elő, és emellett, az oldószer sem távolítható el teljes mértékben az anyagból. Új módszerként grafit-oxidból (GO) kiindulva különböző
redukálószerekkel (hidrazin [105]), vagy mikrohullámú hőkezeléssel [106]
választanak le grafén rétegeket. Ezen kívül járható útnak tűnik a szén
nanocsövek „lefejtése” grafén lemezzé [107].
Nagy mennyiségű, egy- illetve többrétegű grafén előállítására alkalmas
egyszerű eljárást Knieke és munkatársai fejlesztettek ki [108]. Nanoszemcsés
grafitból mechanikai őrléssel hasítottak le egy- illetve többrétegű (multilayer
graphene, MLG) grafént. Az említett kutatásra alapozva az MTA Energiatudományi Kutatóközpont, Műszaki Fizikai és Anyagtudományi Intézetének,
Vékonyréteg-fizika Osztályán nagy teljesítményű őrlőberendezésben sikeresen állítottak elő többrétegű grafén nanoszemcséket [109].
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2.5.2. Si3N4 alapú társított rendszerek
A Si3N4 törési szívóssága és szilárdsága egyes műszaki kerámiákhoz képest (pl.: SiC) jobbnak mondható, mégis intenzív kutatások folynak Si3N4
alapú társított rendszerek mechanikai (töréssel szembeni ellenállás, kopásállóság) és egyéb (elektromos vezetőképesség, hőtechnikai jellemzők) tulajdonságainak javítása céljából.
A tulajdonságok javításának egyik módja megfelelő mikroszerkezet kialakítása, különböző segédanyagok (pl. Lu2Si2O7) és szinterelési eljárások révén.
Ez esetben az alapvető cél az α β- Si3N4 fázisátalakulás célszerű irányítása
volt [110], miközben az alkalmazott segédanyag a szemcsehatárokon koncentrálódva javították a törési szívósságot.
Egy másik módszerre, szemcsével történő erősítésre számtalan példát találunk az irodalomban. A kopásállóságot javítandó Si3N4/gyémánt kompozitot
készítettek [111]. SiC [112] TiN [113] MoSi2 [114] kerámiaszemcséket különböző mennyiségben adva a Si3N4-hez javult a törési szívósság és a szilárdság (MoSi2 esetében) is.
BN szemcsékkel erősített Si3N4 kompozit esetén ugyanakkor a hajlítószilárdság romlását tapasztalták, jóllehet a kompozit termikus tulajdonságai javultak [115]. Szénszáltartalmú Si3N4 kompozit esetén, 1% szénszál a kompozit 4,2 MPa·m1/2 törési szívósságát eredményezte és ugyanakkor a kompozit
hajlítószilárdsága romlott [116].
A ZrO2 által kifejtett szívósító hatást több munkában is megfigyelték.
Si3N4/ZrO2 társított rendszerek mechanikai tulajdonságainak alakulását Dutta
és társai [117] tanulmányozták. Meleg izosztatikus préseléssel (HIP) előállított, 10 m/m% ZrO2 szemcséket tartalmazó kompozit esetén a törési szívósság
és a hajlítószilárdság is növekedett szobahőmérsékleten és 1300ºC-on is.
Eström és társai [118] az Y2O3-mal stabilizált ZrO2 hatását vizsgálták a Si3N4
mechanikai tulajdonságaira. HIP szinterelést követően megállapították, hogy a
ZrO2 tartalommal a kompozit törési szívóssága javul. Chockalingram és társai
[119] mikrohullámú szinterelést követően vizsgálták a Si3N4/ZrO2 kompozit
tulajdonságait. Azt találták, hogy míg a keménység csökkent a ZrO2 mennyiség növekedésével, addig a kompozit törési szívóssága nőtt.
Különböző szén nanoszerkezetek (CNT, GO és GNP) Si3N4 mátrixhoz
adása szintén kedvezően befolyásolják a törési szívósságot, míg a Si3 N4/CNT
társított rendszernél az elektromos vezetőképesség is javul.
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Balázsi és munkatársai [120] Si3N4/ többfalú szén nanocső (MWCNT)
kompozitokat állítottak elő meleg izosztatikus préseléssel (HIP). 1 m/m%
MWCNT hozzáadásakor, 2 MPa nyomáson, 1700ºC-on végzett szinterelés
után 37%-kal nőtt a kompozit hajlítószilárdsága, teljes αβ- Si3N4 fázisátalakulás mellett. A szinterelési hőmérséklet és nyomás további emelésekor,
ugyanakkor az adalékanyag jelentős része oxidálódott, illetve reakcióba lépett
a Si3N4-del.
A közelmúltban jelent meg néhány közlemény grafén nanolemezzel
(GNP) adalékolt szilícium-nitrid kerámiákról [121, 122, 123, 124]. Dusza és
munkatársai [125] és Kvetková és munkatársai [126] tanulmányozták különböző grafén hatását a Si3N4 alapú kompozitok tulajdonságaira. Mindkét munkában a kompozit mechanikai tulajdonságainak (jellemzően törési szívósságának) lényeges javulásáról számolnak be függetlenül a grafén típusától. Tapasztó és munkatársai [127] különböző szén nano-szerkezetek hatását vizsgálták Si3N4 mátrixú társított kerámiákban, egységesen 3 m/m% adalékanyagot
használva; az adott körülmények között azonban mégsem tapasztak egyértelmű tulajdonságjavulást. Ramirez és munkatársai [128] kereskedelmi forgalomban kapható grafén hozzáadásakor tanulmányozták Si3N4 alapú
kompozitok töréssel szembeni ellenállásának alakulását. Azt tapasztalták,
hogy 4,3 v/v% GNP bevitele ~40%-kal javította a törési szívósságot. Marosné
és társai [129] többrétegű grafén (MLG) hatását vizsgálták Si3N4 mátrixú
kompozitok mechanikai és tribológiai tulajdonságaira, kétféle szinterelési
eljárást (HIP, SPS) alkalmazva.
Azt találták, hogy grafén hozzáadásakor a törési szívósság egyik szinterelési
módszernél sem változott számottevően, ugyanakkor az SPS technikával előállított minták tribológiai tulajdonságai javultak.
2.5.3. SiC alapú társított rendszerek
A SiC alapú társított kerámiák előállításának széleskörű alkalmazási lehetőségek miatt, nagy az elméleti és gyakorlati jelentősége.
Ultranagy keménységű, nagy kopásállóságú, ugyanakkor kis sűrűségű kerámia kompozitot állítottak elő úgy, hogy SiC mátrixba gyémánt szemcséket
építettek be [130]. A SiC alapú kompozitok magas hőmérsékleti tulajdonságai
javíthatók voltak ZrB2 [131] vagy HfB2 szemcsék beépítésével [132].

29

Korábban kimutatták, hogy TiC [133] illetve TiB2 [134] hozzáadása
nagymértékben növelte a SiC- alapú kompozitok szilárdságát és törési szívósságát. Ezen felül a kompozit mikroszerkezetének módosításával is számottevően javították a mechanikai tulajdonságokat. Utólagos hőkezeléssel, vagy
Al, B és C adalékolással hőkezeléskor hosszúkás, tűszerű SiC kristályok képződnek, ami kedvező a társított kerámia törési szívóssága szempontjából [28].
SiC/SiC-tűkristály, SiC/SiC-szál, illetve SiC/C-szál [1] kompozitok esetén
is a törési szívósság és magas hőmérsékletű szilárdság növekedését tapasztalták. A szénszáltartalmú szilícium-karbid mátrixú (SiC/C-szál) kompozitokat
potenciális szerkezeti anyagoknak tekintik korszerű gáz turbinákban a magas
hőmérsékleten működő alkatrészeknél (turbina forgórész és belső égésű részek). A SiC/SiC-nanoszál mátrixú kompozitokat szintén lehetséges anyagként tartják számon magfúziós reaktorok tervezésekor [49].
Szén nanocsövek kerámiamátrixhoz való adalékolása szintén új lehetőségeket jelenthet, mivel egyidejűleg javíthatók a társított termékek mechanikai
(törési szívósság, hajlítószilárdság) és egyéb tulajdonságai (hővezető képesség, elektromos vezetőképesség) is. A CNT erősítőfázist ugyanakkor nehezen
lehet homogénen eloszlatni a mátrixban, ami mikroszerkezeti inhomogenitásokat eredményezhet.
A szén nanocsövek, mint erősítőfázisok mellett elkezdődtek a grafén erősítőfázisú társított kerámiák kutatásai is. Eddig azonban csak néhány közlemény jelent meg e területen. Miranzo és munkatársai [135] SiC/grafén
kompozitokat állítottak elő folyadékfázisú szintereléssel. Szikrakisüléses
plazmaszinterelés (SPS) során SiC mátrixban in-situ növesztettek kb ~4%
grafént. Ily módon a törési szívósságot ~55%-kal tudták növelni. Belmonte és
munkatársai [136] szintén SPS technikával vizsgálták a SiC mechanikai tulajdonságainak alakulását különböző típusú és térfogatú grafén adalékok (GNP
és a redukált grafénoxid (rGO)) jelenlétében. 5 v/v% rGO-k hozzáadásakor a
SiC kompozit törési szívóssága másfélszeresére nőtt, eközben hajlítószilárdsága 600 MPa volt. GNP adalék (10 v/v% GNP tartalom) esetében a törési
szilárdság 5,9 MPa·m1/2 volt, míg a hajlítószilárdság 600 MPa maradt. Li és
munkatársai [137] SiC/grafén kompozit nyomásmentes, szilárdfázisú
szinterelését tanulmányozta 2130°C-on, 1 órás hőntartási idővel, Ar atmoszférában. A legmagasabb törési szilárdságot (5,65 MPa·m1/2) 1 m/m% grafén
tartalomnál érték el, ami 22%-os javulást jelentett az adalék nélküli mintához
képest.
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Összefoglalva a fentieket megállapítható, hogy az utóbbi években kiterjedt
kutatások kezdődtek kerámia kompozitok törési szívósság növelésére, különféle adalékanyagok alkalmazásával. Az eredmények vegyesek: egyes esetekben az adalékanyagok jelentősen javították a szinterelt kompozitok mechanikai tulajdonságait, más esetekben viszont nem tapasztaltak számottevő javulást. Ezzel összefüggésben a különböző erősítő anyagok alkalmazása, azoknak
a kompozitok mechanikai tulajdonságokra gyakorolt hatása, továbbá a
szintereléskor lejátszódó folyamatok és azok mikroszerkezetre gyakorolt hatásának tanulmányozása a mai napig a korszerű műszaki kerámiák kutatásának
központi témái közé tartoznak.
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3. A dolgozat célkitűzése
A vonatkozó szakirodalom áttanulmányozásából megállapítható, hogy egyre nagyobb az igény az eddigi kerámiákon túlmutató, újszerű, társított szerkezeti anyagok iránt, amelyek kedvező fizikai, kémiai, mechanikai és termikus
tulajdonságaik révén újabb és újabb felhasználásokat tesznek lehetővé.
Doktori munkám célja Si3N4 és SiC alapú korszerű műszaki kerámia
kompozitok előállítása, azok mikroszerkezetének és mechanikai tulajdonságainak átható vizsgálata, az említett jellemzők közötti kapcsolatok egyes részleteinek felderítése. Vizsgálni kívánom, hogy az általam használt kétféle, különféle morfológiájú erősítőanyagok, nevezetesen a többrétegű grafén és ZrO2
nanoszál, valamint a kompozitok hőkezelésekor alkalmazott újszerű szikrakisüléses plazmaszinterelés miként befolyásolják a kialakuló termékek szerkezetét és egyes mechanikai tulajdonságait, különös tekintettel a mikroszerkezet
és a tulajdonságok közötti kapcsolatokra.
Munkámmal szeretnék hozzájárulni újszerű, kerámia nanokompozitok előállításának megalapozásához. Reményeim szerint ezen ismeretek hozzájárulnak a jövőben kifejlesztendő társított kerámiák összetett, egyidejű mechanikai
és termikus igénybevételek esetén is alkalmazható anyagszerkezetének kialakításához.
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4. Kísérleti rész
A következő fejezet első részében a kísérleti munkám során használt
anyagvizsgálatai módszereket ismertetem. Azt követően a Si3N4 és SiC kiindulási kerámia porok, erősítőanyagok (MLG, ZrO2 szál, ZrO2 szemcse), azokból készült kerámia kompozitok előállítását mutatom be, amelynek folyamatát
az alábbi, 8. ábra szemlélteti.

8. ábra Kerámia kompozitok előállításának sematikus ábrája

4.1. Anyagvizsgálati módszerek
4.1.1. Szerkezeti tulajdonságok vizsgálata
4.1.1.1.Röntgen fotoelektron spektroszkópiai vizsgálat (XPS)
A kiindulási SiC és Si3N4 kerámia porok felületének jellemzésére röntgen
fotoelektron spektroszkópia, (XPS) vagy más néven ESCA (Electron
Spectroscopy for Chemical Analysis) vizsgálatot alkalmaztam.
XPS mérés során a mintából ismert energiájú röntgensugárzással kiváltott
fotoelektron csúcsok energiáinak és intenzitásainak mérésével a mintában
előforduló elemek, azok kémiai állapotai valamint azok koncentrációi mérhetőek, azonosíthatók. Tekintve, hogy XPS mérés során a minta kb. 5nm vastag
felületét vizsgáljuk, így a felületi réteg összetételének és vastagságának meghatározására van lehetőség. A fotoelektron vonalak energiáinak eltolódásából
az adott elem kémiai állapotára következtethetünk.
Az XPS méréseket Kratos XSAM 800 spektrométerrel, MgKα1,2
(1253,6 eV) gerjesztő sugárzással végeztük, Fixed Analyser Transmission
felvételi módban (pass energy 40 eV). A kvantitatív összetétel és a kémiai
állapotok vizsgálatához az alkotók nagyfelbontású régióspektrumai 0,1 eV
lépésközzel készülnek.
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A spektrumok felvétele és értékelése a Kratos Vision 2, mennyiségi értékelése és a modellszámítások az XPS MultiQuant 7.7 programokkal [138]
történtek. A mennyiségi értékeléshez szükséges hatáskeresztmetszet és
aszimmetria-paraméter adatok a [139] és a [140] irodalmakból származnak. A
kémiai állapotok meghatározásánál döntően Wagner munkájára [141] támaszkodtunk. A felületi összetételt a végtelen vastag homogén minta modell alapján számítottuk ki, amely feltételezi a minta sík és homogén voltát. Az esetlegesen megjelenő oxidréteg vastagságát a Layers-on-Sphere-modell [142] segítségével számítottuk.
4.1.1.2. Lézeres szemcseméret meghatározás
A kiindulási kerámia porok átlagos részecskeméret meghatározása diffrakciós vizsgálaton alapul. A vizsgálandó részecskéket egy alkalmas közegben diszpergálva monokromatikus sugárnyaláb, általában lézersugár hatásának teszünk ki. A részecskék által többféle szögben szórt fényt egy többelemű
detektor érzékeli. A kapott diffrakciós adatokat megfelelő optikai és matematikai modell alkalmazásával a vizsgált minta térfogat részeit diszkrét számú
méretosztályba sorolja, térfogati részecskeméret eloszlást eredményezve. A
kiindulási kerámia porok részecskeméret eloszlásának meghatározása
HORIBA LA 950 A2 típusú szemcseméret analizátoron készült. Az egyes
mérések víz közegben készültek, 3 perces ultrahangos kezelést követően.
4.1.1.3.Sűrűségmérés
A szinterelt kerámiák egyik fontos tulajdonsága a relatív sűrűség, hiszen
ennek alapján következtetni lehet szinterelés hatékonyságára is. A szinterelt
testek porozitását, illetve relatív sűrűségét Archimédesz elven alapuló módszerrel vizsgáltam.
A szinterelt kerámiák sűrűséget három mérésből határoztam meg: (1) a
száraz mintákból, amikor a pórusokban levegő van, (2) több napi vizes áztatás
után, amikor a pórusok már vízzel telítettek és (3) vízből kivéve, a minta felületét gondosan megtörölve. A mért tömegekből, figyelembe véve a víz sűrűségét, az Archimédesz-féle súlytörvénnyel kétféle sűrűség számítható ki: a
szilárd vázanyag sűrűsége, illetve a látszólagos sűrűség, amely a tömeg és a
nyílt pórusokat is tartalmazó teljes térfogat hányadosából adódik.
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A látszólagos sűrűség ismeretében az egyes kompozitok nyílt pórusokra vonatkozó relatív sűrűsége könnyen meghatározható, figyelembe véve az egyes
kompozitok pontos összetétele alapján számolt elméleti sűrűség értéket.
4.1.1.4.Röntgendiffrakciós szerkezetvizsgálat (XRD)
A kristályos kerámiák mikroszerkezetét leggyakrabban röntgendiffrakciós
(XRD) fáziselemzéssel vizsgálják. A módszerrel nyomon követhetők egyrészt
a szinterelés során lejátszódó fázisátalakulások, másrészt meghatározhatók a
szinterelt kerámiák fontosabb kristályszerkezeti jellemzői. Az egyes mintákban lévő fázisok mennyiségi összetételét teljes profilillesztési technikával
[143] határoztam meg.
Az általam előállított társított kerámiák fázisösszetételét Philips PW 1830
röntgendiffrakciós készülékkel vizsgáltam, jellemzően 15-70o 2θ szögtartományban, 0,04o/s lépésközzel. A polikristályos minták krisztallitjainak jellemző méretét (D) a Scherrer-egyenlettel határoztam meg:
𝑘λ

D = βcos(θ)

(6)

, ahol k a Scherrer állandó, λ a röntgensugár hullámhossza, β a csúcs
félértékszélessége (FWHM) radiánban és θ a Bragg-szög.
4.1.1.5. Elektronmikroszkópos vizsgálat
A pásztázó elektronmikroszkópos (SEM) vizsgálatok során egy, mágneses lencsékkel fókuszált keskeny elektronnyalábbal pásztázzuk végig a vizsgálandó anyag felületét, és a szekunder és visszaszórt elektronokat detektáljuk. A visszaszórt elektronok mennyisége függ a vizsgált anyagok tömegszámától, így a visszaszórt elektronok detektálásakor a minták kémia összetételére is következtethetünk.
A SEM felvételek betekintést nyújtanak a vizsgált anyagi rendszerek
mikroszerkezetébe, a porozitás és az erősítőfázisok eloszlásába. Az általam
készített mintákat, pontosabban azok töretfelületét Zeiss EVO40 típusú berendezésben tanulmányoztam. A vizsgálatokat 20 kV gyorsítófeszültséggel,
különböző nagyítások mellett, szekunder és visszaszórt elektronok detektálásával végeztem el.
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A transzmissziós elektronmikroszkópia (TEM) a mintán áthatoló, illetve
azzal rugalmas kölcsönhatásokban résztvevő elektronok detektálásán alapul.
A TEM lehetővé tesz atomi szintű megfigyeléseket, képet kaphatunk a vizsgált anyagok szerkezetéről és adott esetben tanulmányozhatjuk a szinterelés
során, a szemcsehatárokon végbement folyamatokat. A vizsgálatokat
200 keV-on működő CM-20 (pontfelbontása 0,3 nm) és a 300 keV-on működő JEOL-3010 (pontfelbontása 0,17 nm) elektronmikroszkópokkal végeztem.
TEM módszerrel csak néhányszor tíz nanométer vastag anyagot lehet
vizsgálni. Ehhez a mintát vékonyítással kellett előkészíteni, melynek első lépései a tömbi minta vágása, beragasztása egy titán gyűrűbe, lecsiszolása
50 μm vastagságig, majd ezt követi az ionsugaras vékonyítás 1 keV-tól 10
keV-ig gyorsított Ar+ ionsugárral, a minta kilyukadásáig.
4.1.1.6. Raman spektroszkópiai vizsgálat
A Raman spektroszkópia monokromatikus fénysugárzás (lézersugár) szóródásán alapuló rezgési spektroszkópia. Működésének alapja, hogy a lézernyaláb rugalmatlanul szóródik a vizsgált anyagon [89]. Eközben kölcsönhatásba lép molekularezgésekkel, fononokkal és egyéb gerjesztésekkel, emiatt
eltolódik a lézer fotonok energiája. A gerjesztő forrás és a szórt fény frekvenciájának különbségét Raman eltolódásnak nevezzük, és általában hullámszámokban fejezzük ki. A Raman eltolódás a rendszer rezgési módjairól ad információt. A Raman spektroszkópia tehát olyan roncsolásmentes módszer,
amellyel a molekulákban levő kötések jellegzetes rezgéseiről és a kristályos
anyagok rácsrezgéseiről kapunk információt. A technika érzékeny a szimmetrikus kötésű molekulákra, valamint a kötésszög és kötéserősség igen kis változásaira is.
A Raman spektroszkópia a grafént tartalmazó rendszerek elengedhetetlen
vizsgálatai módszere, mivel a Raman szórás a grafén „ujjlenyomataként”
funkcionál [144]. A megfelelő csúcsok jelenlétéből és intenzitásából következtetni lehet a grafénben lévő hibák koncentrációjára, a csúcsok eltolódásából pedig az anyagban megjelenő mechanikai felszültségről kaphatunk információt. Dolgozatomban a kiindulási többrétegű grafén minta és a hőkezelést
követően, a kompozitokban található MLG szerkezetét vizsgálom Ramanspektroszkópiával.
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Ezen túlmenően módszerrel meg lehet határozni különböző kristály módosulatokat is, így alkalmas külső hatásoknak kitett t-ZrO2 minták helyi kristályszerkezeti változásainak vizsgálatára is.
A dolgozatban szereplő Raman méréseket Leica DM/LM mikroszkóppal
összeépített Renishaw 1000 típusú Raman-spektrométerrel (488 nm hullámhosszú DPSS (Diode-Pumped Solid State) lézer) végeztem el.
4.1.2. Mechanikai tulajdonságok vizsgálata
4.1.2.1.Műszerezett keménységmérés
Műszerezett keménységméréskor a terhelés közben felvett erőbenyomódás görbét határozzuk meg. Egy erőmérő cellával folyamatosan mérjük a terhelő erőt (F) és az anyagba behatoló szúrószerszám elmozdulását (h)
és a kapott adatokat számítógépes adatgyűjtő és feldolgozó rendszer értékeli.
Ily módon nemcsak a vizsgált anyagok keménysége, hanem egyéb jellemzői,
például Young-modulusa is meghatározhatók.
A műszerezett keménységet, vagy „lenyomat keménységet” az alábbi
egyenletekkel határozzuk meg:
F

H = A max

(7)

As(hp)=26,43∙hp2

(8)

s(hp )

, ahol Fmax a maximális terhelés, As a maximális terheléshez tartozó érintkezési felület vetülete (lenyomat felülete), h a benyomódás mélysége.
A műszerezett rugalmassági modulust (E) a terhelési görbe leterhelési
szakasz kezdeti részének meredekségéből lehet meghatározni, az alábbi
egyenlettel:
E=

1−v2s

2
1 1−vi
−
Er
Ei

(9)

, ahol ν s a próbatest Poisson tényezője, νi a behatolótest Poisson tényezője, Ei
a behatoló test rugalmassági modulusa, Er pedig a redukált rugalmassági modulus. A redukált rugalmassági modulus (Er) meghatározásakor a műszer figyelembe veszi a mérés során az erő-benyomódás görbe leterhelési szakaszát,
amely során az érintkezési merevséget matematikai közelítéssel meghatározza.
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Ehhez az ún. Oliver- Pharr modellt [145] használja, amely a műszerezett keménységmérés kulcsfontosságú eleme; segítségével az erő és benyomódás
értékekből közvetlenül meghatározható az érintkezési mélység, valamint az
érintkezési terület is [146].
A doktori munkám során előállított kerámia kompozitok Vickers mikrokeménységét és a Young modulusát CSM2008 típusú készülékkel mértem,
amely során a nyomószerszám sebessége benyomódásakor és visszahúzásakor
4 N/perc volt. A minden kompozit esetén egységes maximális terhelő erő
9,8 N volt, amelyet a készülék konstans 15 s-ig tartott.
4.1.2.2.Törési szívósság meghatározása
A kerámiák töréssel szembeni ellenállása, vagyis a törési szívósság mérésére többféle eljárást dolgoztak ki [147]. Az egyik módszer a Vickers lenyomat sarkaiból induló repedések hosszát, valamint az anyag egyéb tulajdonságait figyelembe vevő közelítő formula. Segítségével az úgynevezett bemélyedési (indentációs) törési szívósság (KIC) számolható.
A benyomódás hatására a mintában rugalmas nyújtófeszültségek alakulnak ki, amelyek a rideg anyagban a Vickers-nyom környezetében repedéseket
hoznak létre. E repedésekből viszonylag egyszerűen meghatározható a vizsgált anyag törési szívóssága.
Keménységméréskor kétféle modellel lehet jellemezni a létrejövő repedésrendszert [148] A 9. a ábra szerint létrejöhet az úgynevezett „félpenny” repedéstípus, amelynél a repedés a képlékeny deformációs zóna alatt alakul ki és
sugárirányban is kiterjed. A „Palmqvist” típusú repedés (9. b ábra) esetén a
repedés síkja a felületre merőleges és a repedés csak kis mélységben hatol be
az anyagba.

9. ábra Vickers lenyomatok a) félpenny repedés; b) „Palmqvist” típusú repedés
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Munkám során a törési szívósságot (KIC) a Niihara- összefüggéssel számoltam, ami Palmqvist-repedések esetén jó közelítéssel alkalmazható Si3N4 és
SiC kerámiákra is [149].
E

c

K IC = 0,067(H )0,4 Hv α0,5 (a)−0,5 [MPa·m1/2]
v

(10)

, ahol c a repedés hossza, a lenyomat átlójának fele, Hv a mért Vickerskeménység, E a Young modulus, α pedig egy anyagi állandó.
4.1.2.3. Hárompontos hajlítószilárdság vizsgálat
A hajlítószilárdság a törést okozó maximális hajlítófeszültségként definiálható. A fémekkel ellentétben a kerámiák szilárdságát különböző hajlítószilárdság értékekkel jellemezzük. Ennek oka, hogy a műszaki kerámiák szerkezeti anyagként történő alkalmazásakor elsősorban azok nagy nyomószilárdságát, illetve keménységét használják ki.
A hajlítószilárdság a terhelő erő mérésével határozható meg, úgy, hogy
keresztfejet lassan, állandó sebességgel mozgatjuk. A hajlítószilárdságot a
töréskor mért erő és a névleges keresztmetszet hányadosa szolgáltatja. Töréskor a hajlítószilárdság (σ) az alábbi képlettel számítható:
3FL

σ = 2bh2 [MPa]

(11)

, ahol F a töréshez tartozó erő, L az alátámasztási távolság, b a próbatest szélessége, h pedig a próbatest vastagsága. A hajlítószilárdságot az AMMRC 8521 szabvány szerint, Instron 5566 mérőberendezéssel 28 mm x 5mm x 3mm
méretű hasábokon mértem.
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4.2. Kiindulási anyagok előállítása és jellemezése
4.2.1. Si3N4 porminta jellemzése
A kiindulási Si3N4 kerámiapor az UBE cég által, SiCl4-ból kiinduló diimid
szintézissel, majd annak bontásával előállított termék [150], amelynek átlagos
szemcsemérete, a lézeres szemcseméret meghatározás és SEM mérések alapján kb. 500 nm (10. a, b ábra), amely a gyártó által megadott szemcseméret
eloszlással jó egyezést mutat. XRD vizsgálataink szerint a minta túlnyomórészt (~95%-ban) α- Si3N4 -et tartalmaz, emellett ~5% β-Si3N4 is kimutatható
(10. c ábra).

10. ábra Kiindulási Si3N4 (a) SEM felvétele;(b) szemcseméret eloszlása; (c)
röntgendiffrakciós görbéje

A szemcsék felületének kémiai állapotát bemutató XPS eredmények a 11.
ábrán láthatók.
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11. ábra Si3N4 minta XPS Si2p és N1s csúcsai

Megfigyelhető, hogy a Si3N4 minta Si 2p csúcsa két komponensre bontható: 101.7 eV-nál Si-N, illetve 103,1 eV-nál pedig a Si-O kötésekre jellemző
komponensek találhatók. N 1s csúcs ugyanakkor csak N-Si komponenst tartalmaz. A Si3N4 felületi rétegében az oxigén 18,2 at%-ban van jelen, amiből a
számítások szerint kb. 0,4 nm vastag a szemcséket borító SiO2 réteg.
4.2.2. SiC porminta jellemzése
A SiC alapú rendszerek tanulmányozásához kiindulási anyagként a Washington Mills cég által gyártott pormintát használtuk, amely Achesoneljárással, SiO2 karbotermikus szintézissel lett előállítva [151].
Lézeres szemcseméret meghatározás illetve SEM vizsgálatok alapján a
minta átlagos szemcsemérete 3 µm (12. a, b ábra), ami a gyártó által megadott
szemcseméret eloszlással megegyezik.
XRD vizsgálatok alapján a kiindulási minta csak α-(hexagonális) SiC-ot
tartalmaz, és ennek két politípusa, a 4H- és a 6H-SiC van jelen (12. c ábra).
Az XPS eredményekre támaszkodva (13. ábra) látható, hogy a SiC minta
Si 2p csúcsa ismét két komponensre bontható. 100,4 eV-nál a Si-C, míg 102,8
eV-nál megjelenő csúcs az Si- O kötésekre jellemző. C 1s csúcs C- Si (282,5
eV) és C-C (284,7 eV) komponensekre bontható. A SiC minták oxigén tartalma 25,7 at%, amelyből 0,7 nm rétegvastagságú SiO2 borítottság számítható.
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12. ábra Kiindulási SiC (a) SEM felvétele;(b) szemcseméret eloszlása; (c)
röntgendiffrakciós görbéje

13. ábra SiC minta XPS mérésből származó Si 2p és C 1s csúcsai
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4.2.3. Erősítőfázisok előállítása és jellemzése
4.2.3.1. ZrO2 nanoszemcsék jellemzése
A felhasznált, Sigma Aldrich által gyártott 3 mol% Y2O3-dal stabilizált
ZrO2 szemcsék morfológiáját és mikroszerkezetét SEM és XRD módszerekkel vizsgáltam.
A ZrO2 szemcsék, a gyártó által megadott, átlagos 500 nm-es szemcseméretűek, amely a mikroszkópos felvételeken (14. a ábra) is látható. A lézeres
szemcseméret meghatározás esetén ugyanakkor nagyobb átlagos szemcseméret (~2,1 µm) adódott, amelyet a por agglomerációja okozhatott (14. b ábra).

14. ábra 3 mol% Y2O3 stabilizált ZrO2 szemcsék (a) SEM felvétele;(b) szemcseméret
eloszlása; (c) röntgendiffrakciós görbéje

Az XRD vizsgálatok alapján (14. c ábra) a kiindulási ZrO2 por kristályszerkezete kb. 50% monoklin és kb. 50%, 3 mol% Y2O3-dal stabilizált tetragonális
ZrO2 fázist tartalmaz.
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4.2.3.2. ZrO2 nanoszálak előállítása és jellemzése
ZrO2 nanoszálak a kereskedelmi forgalomban nem kaphatók, ezért
3 mol% Y2O3-mal részlegesen stabilizált ZrO2 nanoszálakat (YZrO2), laboratóriumi körülmények között készítettem elektromos szálhúzással. A kiindulási
anyagok cirkónium(IV)-oxynitrát-hidrát (ZrO(N03)2·H20, Sigma Aldrich) és
ittrium(III)-nitrát-hexahidrát (Y(N03)·6H20, Sigma Aldrich) voltak. Desztillált
vízben 0,1 M ZrO(N03)2·H20-ot és 1:0,03 Zr:Y mól aránynak megfelelő
Y(N03)·6H20-ot oldottam fel, majd az elegyet 2 órán át kevertettem mágneses
keverővel. Az oldat megfelelő viszkozitását 1,3·106 molekulatömegű
polivinil-pirrolidon (PVP, Sigma Aldrich) segítségével állítottam be. Etanolban (99%, Molar Chemical) 11 m/m% koncentrációnak megfelelő PVP-t oldottam fel. Ezt követően a 0,1 M-os Zr-Y-nitrát oldatot a PVP oldathoz öntöttem, majd 4 órán keresztül mágneses keverővel kevertettem. Az így kapott
szol/gél oldatot egy 50 ml-es orvosi fecskendőből, Aitecs SEP-10s típusú
adagoló pumpa, egy 1 mm belső átmérőjű rozsdamentes acél tűn keresztül
adagoltam a szálhúzó rendszerbe. Az oldat adagolási sebessége 5 cm3·h-1 volt.
A tűre 35 kV feszültséget kapcsoltam. A gyűjtő lemez és a tű közötti távolság
30 cm volt. A húzott szálakat laboratóriumi kemencében 850°C-on 3 órán
keresztül, levegő áramban kalcináltam. A ZrO2 nanoszálakról készített röntgen diffraktogram (16. ábra) alapján csak tetragonális ZrO2 fázist tartalmaznak. A diffrakciós adatok megegyeznek a JCPDF2 adatbázisban található,
3 mol% Y2O3 stabilizált tetragonális ZrO2 adataival (JCPDF2 83-113).
Az előállított szálak morfológiáját és mikroszerkezetét SEM és TEM
módszerekkel vizsgáltam. A szálakról készült SEM felvételek a 15. ábrán
láthatók.

15. ábra (a-b) Kiindulási ZrO2 szálak SEM felvételei
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A ZrO2 szálak átlagos átmérője kb. 500 nm (15. b ábra), hosszúságuk pedig több nagyságrenddel volt nagyobb (15. a ábra). Erősítőfázisként való felhasználáshoz a szálakat etanolos közegben, laboratóriumi ultrahangos készülékben 30 percig kezeltem. Ekkor a szálak mikrométeres hosszúságúra töredeztek, így már homogénen el lehetett azokat oszlatni a kerámia mátrixban.
A TEM felvételeken (16. ábra) jól látható, hogy a kalcinált ZrO2 szálak
egymáshoz szorosan kapcsolódó, kb. 50 nm-es kristályokból épülnek fel. A
szálak átmérője ~500 nm, ami megegyezik a SEM módszerrel kapott értékekkel.

16. ábra Kalcinált ZrO2 nanoszálak TEM felvételei

Az XRD vizsgálatok alapján (17. ábra) a kalcinált ZrO2 nanoszálak tetragonális kristályszerkezetűek. A Scherrer-egyenletből számolt kristályméret jó
egyezést mutat a TEM megfigyelésekkel, miszerint a szálakat alkotó átlagos
krisztallitméret 50 nm.

17. ábra 3 mol% Y2O3 stabilizált ZrO2 szálak röntgendiffrakciós görbéje
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4.2.3.3. Többrétegű grafén előállítása és jellemzése
Doktori munkámban a SiC és Si3N4 alapú kompozitok mechanikai tulajdonságainak javítására többrétegű grafént használtam, amelyet MTA Energiatudományi Kutatóközpont, Műszaki Fizikai és Anyagtudományi Intézetének
Vékonyréteg-fizika Osztályán állítottak elő őrléses módszerrel. Nanoméretű
grafitból kiindulva, etanolos közegben, 10 órás intenzív őrléssel
(4000 fordulat/perc), kb. 40 rétegszámú grafént sikerült szintetizálni [109].
Az MLG erősítőfázis szerkezetének jellemzése Raman spektroszkópiával
a 18. ábrán látható. A kiindulási MLG Raman spektruma három tipikus sávot
tartalmaz: az 1567 cm-1-es G-sáv a nyújtó rezgéseket reprezentálja, az
1345 cm-1-es D-sáv a grafén szerkezet hibáinak karakterisztikus jele, míg a
2693 cm-1-es 2D-sáv a grafén „ujjlenyomata”. Utóbbi erősen függ a grafén
rétegek számától különösen 1-5 réteg esetén. Egyrétegű grafénnél egy diszkrét, szimmetrikus Lorentz csúcsot, míg a többrétegű grafénnél és grafitnál, a
kötések komplex csoportja miatt, egy széles profilú csúcsot látunk.

18. ábra Kiindulási MLG Raman spektruma

A D/G sávok intenzitás arányából meg lehet határozni a grafén struktúrában jelen lévő hibák mértékét. Ugyanis a G-sáv az sp2 kötésű szénatomok sík
rezgéseinek eredménye, míg a D sáv a strukturális hibák jelenlétének tulajdonítható [152, 153, 154]. Tehát, ha a D sáv magasabb, akkor az sp2 kötések
sérültek, ami viszont azt jelenti, hogy több sp3 kötés lesz jelen a szerkezetben.
A D/G arány növekedése arra utal, hogy a hibák megnövekedtek, azaz a
grafén eredeti szerkezete valamilyen hatás miatt sérült.
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Az általam használt MLG-ben a D/G csúcsok intenzitásaránya kb. ~0,21, vagyis a szerkezetét tekintve hibákat tartalmaz, amely az előállítás során alkalmazott nagy intenzitású őrlésből származhat.
A 2D/G sávok intenzitás arányából a grafén rétegek számának változását
követhetjük nyomon, hiszen a 2D csúcs erősen függ a rétegek számtól. A
2D/G arány változása, jellemzően csökkenése, a grafén rétegek számának
növekedését jelenti [155, 156]. A kiindulási MLG-ben mért 2D/G csúcsok
intenzitásaránya 1,34, amely az irodalmi adatok alapján több 10 rétegű
grafénnek felel meg [157].
A többrétegű grafén XRD vizsgálataiból a 2H és 6H hexagonális grafit
csúcsok figyelhetők meg (19. ábra).

19. ábra Kiindulási MLG röntgendiffrakciós görbéje

Az MLG rétegek számát a nanografit krisztallitok méretéből, a legintenzívebb (002) Miller indexű csúcs alapján (2θ =26,4°) Sherrer-egyenlet segítségével határoztam meg. Az átlagos krisztallitméret 25,5 nm, így a MLG rétegeinek száma kb. 75, ha két réteg közötti 0,335 nm-es távolsággal számolunk. A
TEM megfigyelések az XRD vizsgálatból származó adatokat szintén alátámasztják, amely a 20. ábrán is látható. Valóban nanografitról beszélhetünk,
amelynek vastagsága a bal oldali képen látható felgyűrődés alapján is megfigyelhető.
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20. ábra Kiindulási MLG TEM felvételei

4.3. Kompozitok előállítása, hőkezelése
Doktori munkám során Si3N4 és SiC alapú társított kerámiák előállításakor
különböző erősítőfázisokat alkalmaztam, amelyek: különböző mennyiségben
adagolt többrétegű grafén (MLG), illetve általam előállított, 3 mol% Y2O3-dal
részlegesen stabilizált ZrO2 nanoszálak voltak. A nanoszálak mellett, a minél
pontosabb összehasonlítás érdekében, 3 mol% Y2O3-dal részlegesen stabilizált ZrO2 nanoszemcséket tartalmazó kompozitokat is előállítottam.
A kerámia kompozitokat minden esetben az intézetünkben működő, a
FCT GmbH által gyártott szikrakisüléses plazmaszinterelő berendezést használtam. Kísérleteim során alkalmazott hőkezelési paraméterek az egyes kompozit-sorozatok esetén eltérőek voltak, így azokat a következőkben mutatom
be részletesen.
4.3.1. Si3N4 mátrixú, többrétegű grafénnel erősített kompozitok
előállítása
A referencia mintának tekintett monolit kerámiát a következő kiindulási
anyagokból állítottam elő: 90m/m% Si3N4 (Ube, SN-ESP) és a folyadékfázisú
szinterelést elősegítő adalékanyagként: 4 m/m % Al2O3 (Alcoa, A16) és
6 m/m % Y2O3 (H.C. Starck, grade C). Az 1, 3, illetve 5 m/m% többrétegű
grafént (MLG) tartalmazó porkeverékeket attritor malomban (Union Process,
01-HD/HDDM) intenzív őrléssel (4000 fordulat/perc) homogenizáltam.
A porkeveréket SPS berendezésben, meghatározott hőmérséklet programok szerint hőkezeltem. A Si3N4 kerámiákat hagyományos módszerrel
1700ºC felett zsugorítják, több órás hőntartással [158].
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SPS módszernél ugyanakkor mind a hőmérséklet, mind pedig a hőntartási
idő jelentősen csökkenthető, így saját SPS kísérleteimben a Si3N4/MLG
kompozitokat 1500 és 1600ºC-on, 3 illetve 10 percig 50 MPa egytengelyű
nyomás mellett szintereltem. A felfűtést és a hűtést 1 mbar vákuumban,
100ºC/perc sebességgel végeztem.
A szinterelt próbatestek átmérője 2 cm volt. A pontos összetételt és az alkalmazott szinterelési paramétereket a 2. táblázat foglalja össze.
2. táblázat A Si3N4/MLG kompozitok összetétele és a szinterelési paraméterek
Összetétel (m/m%)
SPS beállítások
MLG
Si3N4
Al2O3
Y2O3
T (ºC)
t (perc)
P (MPa)
0
90,0
1,0
89,0
1500;
4,0
6,0
3; 10
50
1600
3,0
87,0
5,0
85,0

A 21. ábrán a Si3N4/3 m/m% MLG tartalmú kompozit 1500ºC-on, 3 perces hőntartási idővel hőkezelt SPS folyamata látható. A berendezés másodpercenként méri és rögzíti a rendszer állapotát, nevezetesen a hőmérsékletet, a
nyomást és a minta zsugorodását.

21. ábra 1500ºC-on, 3 perces hőntartási idővel hőkezelt Si3N4/ 3 m/m% MLG tartalmú minta SPS paraméterváltozások
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4.3.2. Si3N4 mátrixú, ZrO2 nanoszállal erősített kompozitok
előállítása
A referencia mintának tekintett monolit kerámiát a következő kiindulási
anyagokból állítottam elő: 97 m/m% Si3N4 (Ube, SN-ESP) és 3 m/m% Al2O3
(Alcoa, A16), mint folyadékfázisú szinterelést elősegítő adalék. A társított
kerámiák előállítására alkalmas nyerskeverékeket a következő módon készítettem: a ZrO2 nanoszálakat előzetesen 30 percen keresztül ultrahangos készülékben kezeltem a kötegek szétbontása és a Si3N4 mátrixban való homogén
eloszlás elősegítése céljából. A 0 (referencia), 5, 10 és 15 m/m%-nyi ZrO2
nanoszálat tartalmazó Si3N4-Al2O3 porkeverékeket etanolban (99%, Molar
Chemical) homogenizáltam, 1 órán keresztül. Ezzel párhuzamosan, az előzőekhez hasonló módon készítettem szemcsés ZrO2 adalékot tartalmazó nyerskeverékeket is. A Si3N4/ZrO2 keverékeket SPS módszerrel hőkezeltem, adott
szinterelési program szerint. A pontos hőkezelési programot előkísérletekre
alapozva határoztam meg. Előkísérleteimkor igyekeztem a legoptimálisabb
hőkezelést megtalálni, amely során különböző hőkezelési programokat alkalmazva vizsgáltam a minták zsugorodását, relatív sűrűségét illetve fázisösszetételét is. A Si3N4/ZrO2 porkeverékek szinterelését végül 1600ºC-on, 5 perces
hőntartási idővel argon atmoszférában, 50 MPa egytengelyű nyomással végeztem. A fűtési és hűtési sebesség 100ºC/perc volt. A kiindulási összetételeket és a szinterelési paramétereket a 3. táblázatban foglaltam össze.
3. táblázat A Si3N4/ZrO2 kompozitok összetétele és a szinterelési paraméterek
Összetétel (m/m%)
Összetétel (m/m%)
SPS paraméterek
ZrO2
ZrO2
T
t
P
Si3N4 Al2O3
Si3N4 Al2O3
nanoszál
nanoszemcse
(ºC) (perc) (MPa)
0,0
97,0
0,0
97,0
5,0
92,0
5,0
92,0
3,0
3,0
1600
5
50
10,0
87,0
10,0
87,0
15,0
82,0
15,0
82,0
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4.3.3. SiC mátrixú, többrétegű grafénnel erősített kompozitok
előállítása
SiC/MLG kerámia kompozitok előállításához mátrixként 97 m/m% αSiC-ot (Washington Mills) és 3 m/m% bórt (B) (H. C. Starck) tartalmazó porelegyet használtam; a bór elősegíti a szilárdfázisú szinterelést. A kiindulási
porelegyet Frisch malomban (Pulverisette 6) 300 fordulat/perc sebességgel,
1 órán keresztül intenzíven őröltem. Az erősítőanyagként használt többrétegű
grafént 1, illetve 3 m/m%-ban tartalmazó SiC-B-MLG elegyet etanolban,
30 percig ultrahangos kezelésnek vetettem alá. Ezt követően az etanolos
szuszpenziót további 60 percig kevertettem. A sorozat előállításakor referenciaként szolgáló, MLG-t nem tartalmazó kiindulási port a kompozit
poreleggyel megegyező módon készítettem.
A kiindulási porelegyeket SPS technikával hőkezeltem, szintén előzetes
kísérleteim alapján meghatározott hőkezelési programmal. A mintatartó 3 cm
átmérőjű volt. A szinterelési hőmérsékleteket irodalmi adatok alapján választottam ki: Vákuumban, 1700, 1750, 1800, 1850ºC-on, 5 perces izoterm
hőntartással, 50 MPa-ig fokozatosan növekvő, egytengelyű nyomás mellett
szintereltem a mintáimat. A fűtési és hűtési sebesség 100ºC/perc volt.
A minták összetételét és a szinterelési körülményeket az 4. táblázatban
foglaltam össze.
4. táblázat A SiC/MLG kompozitok összetétele és a szinterelési körülmények
Összetétel (m/m%)
SPS körülmények
SiC
B
SiC
T (ºC)
t (perc)
P (MPa)
1700
0
97,0
1750
1,0
96,0
3,0
5
50
1800
3,0
94,0
1850
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4.3.4. SiC mátrixú, ZrO2 nanoszállal erősített kompozitok
előállítása
Kísérleteimben a mátrixanyag 97 m/m% SiC-t (Washington Mills) és
3 m/m% Al2O3-t (Alcoa, A16) tartalmazott; utóbbi a folyadékfázisú
szinterelést elősegítő adalék volt. A referenciaként szolgáló monolit (0
m/m%) minták mellett 5, 10 és 15 m/m% ZrO2 nanoszálat tartalmazó porkeverékeket készítettem, amelyeket etanolban (99%, Molar Chemical) 1 órás
kevertetéssel homogenizáltam. A ZrO2 szálakat előzetesen 30 percen keresztül ultrahangos készülékkel kezeltem, a mátrixban való homogén eloszlás
elősegítésére. A fentiekkel egyező módon ZrO2 szemcséket tartalmazó porkeveréket is készítettem.
A porkeverékeket SPS technikával hőkezeltem, meghatározott szinterelési
program alapján. A SiC/ZrO2 kompozitokat Ar atmoszférában, 1700ºC-on,
4 perces hőntartási idővel készítettem, 50 MPa egytengelyű nyomás mellett.
A fűtési sebesség 200ºC/perc, a hűtési sebesség pedig 150ºC/perc volt. A minták összetételét és a szinterelési körülményeket az 5. táblázatban foglaltam
össze.
5. táblázat A vizsgált minták összetétele és a szinterelési paraméterek
Összetétel (m/m%)
ZrO2
nanoszál

SiC

0,0
5,0
10,0
15,0

97,0
92,0
87,0
82,0

Összetétel (m/m%)

SPS paraméterek

Al2O3

ZrO2
nanoszemcse

SiC

Al2O3

T
(ºC)

t
(perc)

P
(MPa)

3,0

0,0
5,0
10,0
15,0

97,0
92,0
87,0
82,0

3,0

1700

4
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5. Si3N4 és SiC alapú kompozitok előállításának és
vizsgálatának eredményei
E fejezetben Si3N4 és SiC alapú kompozitok vizsgálatát mutatom be.
Mindkét társított kerámiánál két erősítőfázist alkalmaztam és vizsgáltam azok
hatását a mikroszerkezetre, majd összefüggést kerestem a kompozitok szerkezete és mechanikai tulajdonságai között.
A fejezet első részében a Si3N4 mátrixú társított rendszerekkel kapcsolatos
eredményeimet mutatom be, a már említett erősítőfázisként különböző menynyiségben adagolt többrétegű grafént (MLG), valamint általam előállított,
3 mol% Y2O3-dal részlegesen stabilizált ZrO2 nanoszálakat használtam. A
szállal történő erősítés mellett, a minél pontosabb összehasonlítás érdekében,
3 mol% Y2O3-dal részlegesen stabilizált ZrO2 nanoszemcsék hatását szintén
vizsgáltam a kompozit mechanikai és mikroszerkezeti tulajdonságaira. A kerámia kompozitokat minden esetben SPS eljárással készítettem, amikor is
vizsgáltam a szinterelési hőmérséklet és a hőntartási idő hatását a kompozitok
tulajdonságaira.
A fejezet második részében szintén az MLG és ZrO2 nanoszál és ZrO2
szemcse erősítőfázisok hatását vizsgálom SiC alapú kompozitok szerkezetére
és mechanikai tulajdonságaira. A SiC/ZrO2 kompozitok esetén az SPS során
lejátszódó folyamatok részleteit is tanulmányoztam.
5.1. Si3N4 alapú kompozitok vizsgálata
5.1.1. Si3N4 mátrixú, többrétegű grafénnel erősített társított
kerámiák
5.1.1.1. Si3N4/ MLG kompozitok mikroszerkezeti tulajdonságai
A szinterelt kerámia kompozitok relatív sűrűségeit a grafén tartalom függvényében a 22. ábra mutatja: a mért értékek széles tartományban, 88±0,2% és
98±0,3% között változnak. A legnagyobb relatív sűrűségek az erősítőfázist
nem tartalmazó (0 m/m% MLG) referencia mintáknál figyelhetők meg. E
mintáknál a szinterelési hőmérséklet és hőntartási idő változása gyakorlatilag
nem befolyásolja a sűrűséget, hiszen már 1500ºC-on, 3 perc hőntartás mellett
is 98%-os relatív sűrűség érhető el. A grafén tartalommal a kerámiatestek
relatív sűrűsége számottevően csökken.
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A sűrűség fokozatos csökkenése arra utal, hogy a kiindulási Si3N4 por felületén kb. 0,4 nm vastagságban jelenlevő SiO2 réteg és az MLG között gázfejlődéssel járó (SiO, illetve CO képződés) reakció megy végbe a hőkezelés során,
amint arra a későbbiekben tárgyalandó SEM felvételeket alapján következtetni lehet. Adott MLG tartalom mellett a szinterelési hőmérséklet és a hőntartási
idő növelése teljesebb zsugorodást eredményez szinterelés során és némileg
növeli a testek sűrűségét.

22. ábra Szinterelet Si3N4 minták relatív sűrűségének változása az MLG tartalom
függvényében

A Si3N4/MLG kompozitok fázisösszetétele a 23. ábrán látható: minden
vizsgált mintánál megfigyelhető az αβ fázisátalakulás a szinterelés során.
Az átalakulás ugyanakkor jelentősen kisebb, mint a hagyományos szinterelési
technikáknál, amelyeknél az átalakulás általában 100%-os [125], vagyis SPS
szintereléssel az átalakulás jobban kontrolálható.

23. ábra A szinterelt Si3N4/MLG minták röntgendiffrakciós görbéi
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A kiindulási és a szinterelt minták fázisösszetételét, a 23. ábra alapján öszszehasonlítva megállapítható, hogy míg az 1500ºC-on, 3 percig szinterelt
kompozitban kb. 2% a β-Si3N4 tartalom, addig az 1600°C-on, 10 percig
szinterelt mintákban 16% β- Si3N4 mutatható ki, a egyes minták XRD adatainak teljes profillesztése szerint. A 23. ábra alapján az is látszik, hogy a grafén
tartalom változása az α β- Si3N4 átalakulást nem befolyásolta.
A kiindulási porminta és a különböző hőmérsékleten és hőntartási idővel
szinterelt monolit Si3N4 kerámia SEM felvételei a 24. ábraán láthatók.

24. ábra (a) kiindulási Si3N4 por és különböző szinterelési körülmények között előállított monolit kerámia kompozitok töretfelületéről készült SEM felvételek: (b)
1500°C/ 3 perc,(c) 1500°C/ 10 perc, (d) 1600°C/ 3 perc, (e) 1600°C/ 10 perc
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Összevetve a felvételeket, sem a szinterelési hőmérséklet, sem a hőntartási
idő növelésével nem tapasztalható jelentős mikroszerkezeti változás; szemcsedurvulás. A különböző körülmények között szinterelt minták minden esetben nanoméretűek maradtak.
A referencia és különböző MLG tartalmú minták SEM felvételei (25. ábra) alapján a következők állapíthatók meg: (1) 1 m/m% grafén tartalomnál
(25. b ábra) az erősítőanyag homogénen oszlik el a mátrixban, (2) 3 és
5 m/m% MLG tartalomnál a grafén lemezek egymásba csúsznak, illetve
agglomerálódnak, amelyek a 25. c, d ábrákon fehér négyzettel vannak jelölve.
Utóbbi esetben akár 10µm hosszúságú MLG síkok is kialakulhatnak a Si3N4
mátrixban.
Az SPS módszernél alkalmazott egytengelyű nyomás miatt az MLG orientálódik a mátrixban (25. c, d ábra), ami anizotrópiát okozhat a mechanikai
tulajdonságokban.

25. ábra (a) 0 m/m% MLG-t;(b) 1 m/m% MLG-t;(c) 3 m/m% MLG-t és (d) 5 m/m%
MLG-t tartalmazó Si3N4 kompozitok (1500ºC/ 10 perc) töretfelületéről készült SEM
felvételek
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Nagyobb nagyításnál (26. ábra) látható, hogy a kompozitok jellemzően
intergranulárisan7 törnek el.
A 25. illetve 26. a és b ábrákon az is megfigyelhető, hogy (1) töréskor a
grafén lemezek kihúzódnak a mátrixból, továbbá (2) a grafén lemezek és a
mátrix határfelületek mentén helyenként pórusok is találhatók (26. a ábra).

26. ábra (a), (b) 1 m/m% MLG-t tartalmazó Si3N4 kompozit (1500ºC/10perc)
töretfelületeiről készült SEM felvételek

A pórusok kialakulása a SiO2 és a grafén közötti reakcióra utalnak, megerősítve a fentiekben, a 22. ábra kapcsán leírtakat. A lemezek kihúzódása és a
felületükön kialakult pórusok miatt a mátrix és az erősítőanyag között viszonylag gyenge határfelületi kölcsönhatás valószínűsíthető. Az MLG lemezek mentén megjelenő pórusokat Kvetková és munkatársai is megfigyelték
[159], de azok eredetét és jelentőségét, nem tárgyalták. A Si3N4/MLG
kompozitok mikroszerkezetét, különös tekintettel az erősítőfázis és a mátrix
közötti határfelületeket, transzmissziós elektronmikroszkóppal (TEM), illetve
nagy felbontású transzmissziós elektronmikroszkóppal (HRTEM) is vizsgáltam (27., 28. és 29. ábra).
A 27. a és 28. ábrákon az látható, hogy a szinterelési adalékok (Al2O3 és
Y2O3) és a Si3N4 felületén lévő SiO2 hőkezeléskor folytonos „olvadékfilmet”
képezve kitöltik a Si3N4 szemcsék közti teret, lehűlés után így egy erősen kötött, polikristályos szerkezet alakul ki. Az MLG erősítőfázis jellemzően a
Si3N4 szemcsék határfelületén (inter-típus) helyezkedik el. Megfigyelhető,
hogy a kiindulási, kb. 25 nm-es kötegekből álló többrétegű grafén helyenként
nagyobb kötegekbe rendeződik (agglomerálódik) illetve a kötegek között
nanopórusok is megjelennek (27. b, 28. b ábra).
7

szemcsehatárok mentén
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A nanopórusok a Si3N4 -MLG határfelületek is megfigyelhetők (28. b ábra), a már említett SiO2 + C reakcióból származó, SiO és CO képződésre utalva. Azonban, mint látható, az MLG síkok mentén a pórusok csak lokálisan
jelennek meg, így az erősítőanyag- mátrix határfelületek között feltehetően
szorosabb adhézió létrejötte is megvalósul.

27. ábra (a-b) 1 m/m% MLG-t tartalmazó Si3N4 kompozit (1500ºC/ 10perc) HRTEM
felvételei

28. ábra (a-b) 1 m/m% MLG-t tartalmazó Si3N4 kompozit (1500ºC/10perc) HRTEM
felvételei

A Si3N4 -Si3N4 határfelületek pórusmentesek, jól szinterelt mátrixot alkotnak a kompozitban, a 29. ábra jobb oldalán lévő Si3N4 szemcsék egymáshoz
képest nem orientáltak. A 29. ábra bal oldalán látható sötétebb szemcsék a
minta előkészítés (őrlés) során az elegybe szennyezőként bejutott ZrO2 szemcséi.
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29. ábra 1 m/m% MLG-t tartalmazó Si3N4 kompozit (1500ºC/ 10perc)
HRTEM felvételei

A plazmaszinterelés során a grafén szerkezete is változhat. Ennek felderítésére végzett Raman spektroszkópiás vizsgálatok (30. ábra) szerint a többrétegű grafénra jellemző Raman sávok hőkezelés után is jelen vannak, de amíg
a G sáv helyzete nem változik, a kiindulási és a hőkezelt minta 2D sávjai
40 cm-1-rel eltolódnak.

30. ábra 1600ºC-on, 3 percig hőkezelt Si3N4/ 5 m/m% MLG kompozit Raman
spektruma

Az SPS szinterelés során bekövetkező szerkezeti változásokról a D és G
Raman sávok intenzitás arányai (ID/IG), illetve a 2D és G sávok intenzitás arányai (I2D/IG) adnak bővebb információt. Míg a ID/IG a grafén szerkezetében
keletkező hibák mértékét mutatja, addig I2D/IG a rétegek számáról nyújt információt [153, 154].
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A kiindulási és szinterelt grafén D és G csúcsainak intenzitásarányát öszszehasonlítva megállapítható, hogy míg a kiindulási MLG-nél ID/IG = 0,21,
addig az 1500, illetve 1600ºC-os hőkezelés után az arányok 0,31-re, illetve
0,34-re nőttek. Az arányok ilyetén növekedése arra utal, hogy hőkezeléskor,
feltehetően a kialakuló mikro-kisülések és a peremhibák növekedése miatt az
MLG szerkezete sérül, a hibahelyek száma növekszik [160].
Az SPS szinterelés során változott az MLG rétegeinek száma is. A kiindulási MLG és 5 m/m% MLG-t tartalmazó1600ºC-on, 10 percig szinterelt minták 2D és G sávjainak intenzitásarányát összehasonlítva azt tapasztaltam,
hogy a kiindulási MLG-ben mért I2D/IG arány 1,34 a hőkezelés hatására 0,68ra csökkent, vagyis nőtt a grafén rétegek száma. A szinterelt minta 2D sávjának eltolódása és az I2D/IG arány változása MLG agglomerációra utal. A
grafénnel erősített kerámia kompozitok hőkezelésekor a grafén szerkezetében
bekövetkező hasonló változásokról több publikáció is beszámolt [100, 156,
161].
5.1.1.2. A MLG erősítőfázis hatása a Si3N4 társított kerámiák
mechanikai tulajdonságaira
A különböző mennyiségű grafénnel erősített, Si3N4 mátrixú kompozitok
mechanikai tulajdonságait a 31.,32., 33. és 34. ábrák mutatják.

31. ábra A Vickers keménység alakulása az MLG tartalom
és a szinterelési körülmények függvényében
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A 31. ábra szerint az MLG tartalmú társított kerámiák Vickers keménységei csak kismértékben haladják meg a monolit (referencia) mintáknál mért
értékeket. A legnagyobb Vickers keménység (18,7±2,5 GPa) 1 m/m% MLG
tartalmú, 1600ºC-on, 3 percig hőkezelt minta esetén mértem, noha ez az érték
nem sokkal nagyobb az ugyanilyen körülmények között előállított monolit
mintához képest. A Si3N4/MLG nanokompozitok Vickers keménysége ugyanakkor csökken az MLG tartalommal.
A 32. ábrán a kompozitok Vickers keménységét ábrázolva a sűrűség
függvényében: egyértelmű összefüggés látható a két tulajdonság között. A
Si3N4/MLG kompozitok relatív sűrűségének csökkenése a keménység romlásához vezet.

32. ábra A Si3N4/MLG kompozitok keménység és sűrűség közötti összefüggése

A műszeres keménységmérés alapján a kompozitok Young modulusa is
meghatározható (33. ábra). Az MLG tartalom függvényében a Young modulus a Vickers keménységhez hasonlóan alakul: értéke a monolit kerámiáknál a
legnagyobb (292±21 GPa), és a grafén tartalom növekedésével csökken a modulus. A szinterelési hőmérséklet és hőntartási idő növelése kismértékben
emeli az egyes minták Young modulusát.
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33. ábra A Young modulus alakulása az MLG tartalom és a szinterelési körülmények
függvényében

A Si3N4/MLG nanokompozitok törési szívóssága (KIC), szemben a
Vickers keménység és a rugalmassági modulus alakulásával, MLG bevitelével
javítható (34. ábra).

34. ábra A törési szívósság alakulása az MLG tartalom és a szinterelési körülmények
függvényében

Az 1 m/m% MLG tartalmú, 1500ºC-on 3 percig szinterelt kompozit törési
szívóssága 8,1±0,6 MPa·m1/2, míg a 10 percig szinterelt kerámiatest törési
szívóssága 8,0±0,5 MPa·m1/2 volt. Ezek az értékek ~60%-kal nagyobbak hasonló körülmények között hőkezelt monolit Si3N4 törési szívósságánál. A
grafén tartalom további növelése (3 és 5 m/m% MLG tartalom) a kompozit
KIC értékét ugyanakkor nem javítja.
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A Si3N4 mátrixú, grafénnel erősített kompozitok mechanikai tulajdonságainak a monolit kerámiákhoz képesti javulását többen is megfigyelték. Walker
és munkatársai [100] több mint 200%-os, valamint Ramirez és munkatársai
[162] ~60%-os törési szívósság növekedést figyeltek meg, azonban mindkét
esetben az általam alkalmazottnál nagyobb grafén tartalmú mintáknál figyelték meg a növekedést, illetve a jelen munkában bemutatott szinterelési körülményekhez képest magasabb hőmérsékleten szintereltek. Eredményeim Dusza
és munkatársai [125] által publikált értékekkel mutatnak egyezést: ők szintén
1% MLG tartalomnál figyeltek meg jelentős törési szívósság javulást, jóllehet
a KIC-t egy általam használtnál egyszerűbb összefügéssel számolták, amely
nem veszi figyelembe az egyes minták rugalmassági modulusát, továbbá a
[125] közleményben teljes αβ-Si3N4 átalakulásról számoltak be, ami szintén
befolyásolja az elért erdeményeket.
A Si3N4/MLG nanokompozitok törési szívósság növekedése az adalékanyag homogén eloszlatásával és a mátrix-erősítőfázis közötti határfelületi
kölcsönhatásokkal magyarázható.
Az 1 m/m% MLG még viszonylag egyenletesen eloszlatható a kiindulási
nyerskeverékben. Ha tovább növeljük a bevitt MLG mennyiségét, akkor MLG
lemezek már egymásba csúszhatnak, illetve agglomerálódhatnak (25. c, d
ábra).
Az MLG és a mátrix közötti határfelületek mentén nanopórusok figyelhetők meg (28. b ábra). Ezek a Si3N4 szemcsék felületén lévő SiO2 és az MLG
reakciójára, és ennek eredményeként kialakuló SiO + CO gázelegyre utalnak.
Ugyanakkor a nanopórusok csak helyenként jelennek meg, azaz a mátrixerősítőfázis határfelületek további részén erős kölcsönhatások valószínűsíthetők.
A 3, illetve 5 m/m% MLG bevitelekor a grafén lemezek már
agglomerálódnak és a lemezek mentén nő a pórusok száma is, így csökken az
erősítőanyag és mátrix között a határfelületi kölcsönhatások erőssége, ami az
ilyen társított kerámia mechanikai tulajdonságait már nem képes javítani.
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5.1.2. Si3N4 mátrixú, ZrO2 nanoszállal erősített társított kerámiák
A címben jelzett kompozitok előállításához egy eddig még nem alkalmazott, újfajta erősítőfázist, ZrO2 nanoszálakat használtam. Ezek összetett módon szívósíthatják a társított kerámiát: egyrészt szálerősítés, másrészt pedig a
ZrO2 fázisviszonyainak változásából eredő szívósítás révén.
A szálak előállításához egyéni módszert használtam: elektromos szálhúzással 3 mol% Y2O3-dal részlegesen stabilizált t-ZrO2 nanoszálakat állítottam
elő. Az újszerű erősítőanyag hatásosságát 3 mol% Y2O3-mal stabilizált ZrO2
szemcsével erősített Si3N4 kompozitok vizsgálatával is alátámasztottam.
5.1.2.1. Si3N4/ ZrO2 kompozitok mikroszerkezeti tulajdonságai
A szinterelt kerámia kompozitok relatív sűrűségeit a ZrO2 tartalom függvényében a 35. ábra mutatja.
A referencia (0 m/m% ZrO2) és az 5 m/m% ZrO2 szemcsét tartalmazó
minták relatív sűrűsége 97,1±0,9%, illetve 98,1%±0,4%. Az 5m/m% ZrO2
nanoszálat tartalmazó kompozit sűrűsége 95,6±0,3%, azaz alacsonyabb a hasonló arányban, szemcsével erősített mintáénál. Mindkét erősítőfázisnál a
sűrűség csökken az erősítőanyag arányának növelésével, ugyanakkor szálerősítés esetén a csökkenés kisebb mértékű, mint szemcseerősítéskor.

35. ábra Si3N4/ZrO2 kompozitok relatív sűrűség változása

Az XRD mérések szerint (36. ábra) a szinterelés során valamennyi mintánál jelentős az αβ-Si3N4 fázisátalakulás. Az egyes minták 36. ábrából számolt fázisösszetételeit a 6. táblázatban foglaltam össze.
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A táblázatban feltüntettem az α/β fázisarány alakulását is: a kísérleti körülmények függvényében mindkét erősítőfázisnál hasonló tendencia figyelhető
meg.

36. ábra (a) Si3N4/ZrO2 szemcse, (b) Si3N4/ZrO2 szál kompozitok
röntgendiffrakciós görbéi
6.táblázat Si3N4/ZrO2 szemcse, Si3N4/ZrO2 szál kompozitok mennyiségi
fázisösszetétele
Si3N4/ZrO2 szemcse (m/m%)
αβAl2O3 ZrO2
Si3N4 Si3N4

Kiindulási

Szinterelt

3
3
3
3
3

0
0
5
10
15

94
65
2
21
42

3
33
90
66
40

α/β
arány

31,33
1,96
0,02
0,32
1,05

Si3N4/ZrO2 szál (m/m%)
αβAl2O3 ZrO2
Si3N4 Si3N4

3
3
3
3
3

0
0
5
10
15

94
65
9
19
22

3
33
83
68
60

α/β
arány

31,33
1,96
0,11
0,28
0,37

A 6. táblázat szerint mindkét erősítőfázisnál, 5 m/m% ZrO2 tartalom esetén a legjelentősebb az αβ- Si3N4 fázisátalakulás, 90, illetve 83%-ra tehető a
β-Si3N4 a megfelelő kompozitokban. A ZrO2 mennyiségének további növelésével kevesebb β-Si3N4 fázis alakul ki: a 15 m/m% ZrO2–t tartalmazó
kompozitokban már csak 40, illetve 60% β-Si3N4 található.
Ahogy arra az 2. fejezetben már utaltam, az αβ-Si3N4 fázisátalakulás a
szinterelés során kialakuló, összefüggő fém-szilícium-oxinitrid folyadékfázishoz köthető [12, 163]. A ZrO2 tartalom növekedésekor tapasztalt sűrűségcsökkenés, azaz a kevésbé tömör mikroszerkezetek kialakulása miatt viszont
feltehetően csökken az összefüggő folyadékfázis kialakulásának, ezáltal
αβ- Si3N4 fázisátalakulás létrejöttének valószínűsége.
65

A Si3 N4/ZrO2 szál kompozitok töretfelületének SEM vizsgálata alapján a
következőket állapíthatjuk meg: (1) szintereléskor megnő a nanoszálak átmérője a szálat alkotó szemcsék szinterelődése miatt (37. a ábra), azonban viszszaszórt elektron detektorral továbbra is kimutathatók a hosszú, nyújtott ZrO2
szálak a Si3N4 mátrixban, (2) az egytengelyű nyomóerőnek köszönhetően a
ZrO2 szálak orientáltan helyezkednek el, és megjelennek a β-Si3N4 tűkristályok is (37. b és d ábra), (3) a Si3N4 szemcsék még 1600ºC-os hőkezeléskor
sem durvulnak jelentősen; az erősítőanyagok eloszlása egyenletesnek mondható, jóllehet a ZrO2 szemcséket tartalmazó kompozitoknál helyenként
5-10 µm-es agglomerátumok is láthatók (37. c. ábra).

37. ábra (a-b) Si3N4/ 5m/m%ZrO2 szál;(c-d) Si3N4/ 5m/m %ZrO2 szemcse kompozitok
töretfelületéről készült SEM felvételek

A Si3N4/ZrO2 szál kompozitok transzmissziós elektronmikroszkópos felvételein (38. ábra) kompakt, polikristályos nanoszerkezet figyelhető meg,
amelyben α- és β-Si3N4 is kimutatható. A 38. ábra alapján a ZrO2 szálak
szinterelődtek, mivel a kiindulási kb. 50nm-es szemcsék már nem láthatóak a
szerkezetben.
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38. ábra (a-b) Si3N4/ 15m/m% ZrO2 szál kompozit TEM felvételei

A Si3N4-ZrO2 határfelülteket bemutató HRTEM felvételek szerint (39. ábra) a Si3N4 szemcsék felületén pár atomnyi réteg vastagságú átmeneti fázis
figyelhető meg; XPS mérések alapján ez a felületi SiO2 réteg. A ZrO2 fázis
viszont éles határvonallal rendelkezik. Új, átmeneti fázis megjelenésére utaló
jelet nem találtam, továbbá a ZrO2 megőrizte kiindulási tetragonális kristályszerkezetét. Ennek alapján, továbbá az XRD vizsgálatok eredményeit is figyelembe véve megállapítható, hogy az adott rendszerek szinterelésekor a mátrix
és az erősítőanyag között nem játszódott le olyan mértékű kémiai reakció, ami
a ZrO2 szerkezetét átalakította volna, így várható a t- ZrO2 fázisváltó szívósító
mechanizmusának lejátszódása a kompozitok mechanikai terhelésekor.

39. ábra 15m/m% Si3N4/ZrO2 szál kompozit HRTEM felvétele
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5.1.2.2.A ZrO2 erősítőfázisok hatása a Si3N4 társított kerámiák
mechanikai tulajdonságaira
A vizsgált kerámiák műszeres keménységméréssel meghatározott Vickers
keménységeit és Young modulusait a ZrO2 tartalom függvényében a 40. ábra
mutatja. Látható, hogy mind a Vickers keménység, mind a Young modulus az
erősítőfázist nem tartalmazó, referencia mintánál a legnagyobb. A Vickers
keménységre ez esetben 21,6±3,3 GPa értéket, míg a Young modulusra
276±14 GPa értéket kaptam. Ezek az eredmények a szinterelt monolit kerámiatestek nagy relatív sűrűségével és fázisviszonyaival függnek össze. A 40.
ábra szerint mind a szemcse, mind a szálerősítés rontja a keménységet, illetve
a Young modulust. Ugyanakkor a kétféle erősítőanyag arányának hatása eltérő: a szemcsével erősített kompozitoknál mind a Vickers keménység, mind
pedig a Young modulus növekszik az erősítőfázis arányának növelésével, míg
szálerősítésű rendszereknél ellentétes tendencia figyelhető meg.
A Vickers keménység 40. a ábra szerinti alakulása az α-Si3N4/ β-Si3N4
arány változásával (4. táblázat) függ össze. Szemcseerősítéskor az α/β arány
több mint ötvenszeresre nő a ZrO2 5-ről 15%-ra történő emelésével, míg a
szálerősítésű szinterelt mintáknál a változás alig valamivel több, mint háromszoros. Irodalmi adatok [125, 164], szerint az α-Si3N4 keménysége nagyobb,
míg törési szívóssága kisebb, mint a β-Si3N4-dé. Az α/β arány emelkedésével
tehát várhatóan nő a keménység; a 40. ábra adatai ezt alátámasztják, mind a
szemcse-, mind a szálerősítésű kompozitoknál. Utóbbi esetben ugyanakkor az
erősítőszálak fentiekben tárgyalt morfológiai változásai is befolyásolják a
mérési eredményeket.
Mindkét erősítőfázis esetében a szinterelt kompozitok Young modulusa
csak kis mértékben csökken az erősítőfázis arányának növelésekor (40. b ábra). Úgy tűnik, hogy az adott kísérleti körülmények között a Young modulust
a fázisviszonyok változása alig befolyásolja.
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40. ábra Si3N4/ZrO2 kompozitok (a) Vickers keménység és (b) Young modulus
változása ZrO2 tartalom függvényében

A ZrO2 szemcsék és szálak beépítése a Si3N4 mátrixba - a keménység és a
Young modulus alakulásával szemben - kifejezetten előnyösnek bizonyult a
kompozitok törési szívóssága és hajlítószilárdsága szempontjából (41. ábra):
mind a törési szívósság, mind a hajlítószilárdság monoton növekszik a ZrO 2
tartalommal, a szemcse- és a szálerősítésű mintáknál egyaránt.

41. ábra Si3N4/ZrO2 kompozitok (a) törési szívósság és (b) hajlítószilárdság változása
a ZrO2 tartalom függvényében

A 15 m/m% ZrO2 szállal erősített Si3N4 mátrixú kompozitok törési szívóssága 10,1±0,7 MPa·m1/2, ami több mint duplája a monolit Si3N4 kerámiára
kapott 4,9±0,8 MPa·m1/2 értéknél. Ugyanezen két mintánál 543±19 MPa, illetve 255±15 MPa értéket kaptam a hajlítószilárdságra; ez 115%-os növekedést jelent a szálerősítés hatására.
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Összehasonlítva a különböző morfológiájú erősítőfázisok törési szívósságra és hajlítószilárdságra gyakorolt hatását, látható, hogy a minták többségénél
a szálerősítés kedvezőbbnek bizonyult a szemcsével történő erősítésnél. Az
5 m/m% ZrO2 szemcsét tartalmazó Si3N4 kompozit esetében a hajlítószilárdság az α/β fázisarány (X. táblázat) alakulása miatt kismértékben ugyan nagyobb volt a ZrO2 szállal erősített kompozithoz képest (41. ábra), azonban a
többi minta esetében a ZrO2 szál erősítőfázist tartalmazó kompozitoknál a
törési szívósság átlagosan 12%-kal, hajlítószilárdság 14%-kal volt magasabb,
mint ZrO2 szemcsék bevitelekor.
Az SPS módszerrel készített, ZrO2 szemcsékkel erősített Si3N4 mátrixú
kompozitokra kapott saját eredményeimet az irodalomban található adatokkal
[117, 118, 119, 165] összevetve megállapítható, hogy önmagában már az SPS
szinterelés is javítja kompozitok tulajdonságait. Míg a szerzők 20- 40 m/m%
ZrO2 tartalom mellett 7,5 és 8,5 MPa·m1/2 közötti törési szívósságot írtak le
munkájukban, különböző szinterelési hőmérsékleten, HP, HIP és mikrohullámú szintereléssel készített Si3N4/ZrO2 kompozitok esetén, addig az általam
előállított kompozitok már jóval alacsonyabb ZrO 2 tartalom mellett is elérik
az irodalomban olvasható értékeket. SPS szinterelési technikával előállított és
hasonló összetételű (5 és 30 m/m% ZrO2) Si3N4 mechanikai tulajdonságai
ugyanakkor alul maradnak az általam elért eredményeknek, feltehetően a
szinterelés során megjelenő másodlagos, ZrSiO4 fázis miatt [166].
Ahogy korábban említettem, a Si3N4 mátrixú, ZrO2 szállal erősített
kompozitok előállításával és vizsgálatával kapcsolatban gyakorlatilag nem
állnak rendelkezésre irodalmi adatok. Az általam előállított és vizsgált mintáknál a szálerősítés esetenként kifejezetten előnyösen befolyásolta a társított
kerámiák egyes tulajdonságait. Saját eredményeimet az irodalomban található,
ZrO2 szemcsékkel szívósított Si3N4 mátrixú kompozitokra kapott adatokkal
összehasonlítva megállapítható, hogy ZrO2 szálerősítés akár kétszeresére is
megnövelheti a Si3N4 kompozitok törési szívósságát [118, 119]. Ugyanakkor
Si3N4/ZrO2 szál kompozitok hajlítószilárdsága esetemben valamivel alatta
marad a szakirodalomban publikált Si3N4 kompozit értékeknek [127, 128,
167].
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5.1.2.3.ZrO2 szálak szívósító mechanizmusának vizsgálata
A Si3N4/ZrO2 szál kompozitok törési szívósságában tapasztalt kedvező
változás összetett szívósító mechanizmusnak tulajdonítható: egyrészt a szálas
szerkezet, másrészt a t-ZrO2 fázisátmenetéből adódó térfogatváltozás akadályozza a repedések terjedését, ezáltal szívósabbá teszi a társított kerámiát.
Az összetett szívósító mechanizmust Raman és SEM vizsgálataim igazolták. Raman-spektroszkópiával kimutatható a t-ZrO2 helyi fázisátalakulása
m- ZrO2-á. A 42. ábrán látható Raman spektrumok a Si3N4/ZrO2 szál kompozit különböző pontjairól készültek: (1) a referenciaként szolgáló repedésmentes területeken (42. a ábra) és (2) a Vickers keménységmérésnél keltett repedések közelében (41. b ábra).

42. ábra Si3N4/ZrO2 szál nanokompozit (a) repedésmentes (b) repedés közelében
készített Raman spektrumok

A 42. a ábra szerint a repedésmentes területen csak t-ZrO2 mutatható ki,
míg a repedések környezetében mind a t-, mind pedig a m-ZrO2 fázisok is
kimutathatók (42. b ábra), igazolva a repedéshez vezető deformáció hatására
bekövetkező t m-ZrO2 fázisátalakulást.
A kompozit töretfelületeiről készült SEM felvételek a ZrO2 szálak többszörös szívósító mechanizmusát igazolják. Az 43. ábrán a mátrixban keletkező repedést a ZrO2 szál elhajlítja (a), illetve áthidalással (b) javítja a szerkezet
töréssel szembeni ellenállását [64].
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43. ábra (a-b) Si3N4/ZrO2 szál kompozit töretfelületéről készült SEM felvételek

5.1.3. Az erősítőfázisok hatása a Si3N4 mátrixú kerámiákra:
összehasonlítás
Mindkét erősítőfázis növelte a Si3N4 töréssel szembeni ellenállását, ugyanakkor hatásuk függ anyagi minőségüktől és morfológiájuktól, valamint a
hőkezeléskor kialakult mikroszerkezettől is.
Az MLG tartalmú minták esetén törési szívósság javulása a megfelelő határfelületi kölcsönhatás létrejöttekor teljesül. Mikroszkópos vizsgálatok kimutatták, hogy az MLG intergranuláris helyzetben található Si3N4 mátrixban,
illetve, hogy a Si3N4-grafén határfelületek mentén helyenként nanopórusok
találhatóak. A pórusok mentén ugyan gyenge adhézió valószínűsíthető az erősítőanyag és a mátrix között, ám ez hozzájárulhat bizonyos energiaelnyelő
folyamatokhoz, például a töretfelületeken is látható MLG kihúzódáshoz. A
porozitás ugyanakkor nanoméretű és csak lokálisan jelenik meg, így a határfelületek további részén láthatóan erős kölcsönhatás jellemző, a keletkező repedések energiáit így az MLG háromirányú kiterjedése miatt képes eloszlatni.
A Si3N4 szívóssága a referencia mintához képest ~60%-kal növekedett
1 m/m% MLG tartalom és 1500oC szinterelési hőmérséklet esetén. Magasabb
MLG tartalomnál az MLG- Si3N4 határfelületek mentén egyre több pórus alakul ki, továbbá az MLG síkok agglomerálódnak is; mindez rontja a kompozit
szívósságát.
A ZrO2 szállal erősített Si3N4 kompozitnál a törési szívósság több tényező
miatt is javul: a mátrixban véletlenszerűen elhelyezkedő ZrO2 szálak a repedésekből származó feszültséget nemcsak mechanikai úton, a szálak mentén
képesek levezetni, hanem a repedésekből ébredő feszültség tm-ZrO2 fázisátalakulást is előidéz.
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Adott esetben tehát kombinált erősítő mechanizmus alakul ki, és mind a törési
szívósság, mind a hajlítószilárdság kétszeresére nő.

5.2. SiC alapú kompozitok vizsgálata
5.2.1. SiC mátrixú, többrétegű grafénnel erősített társított
kerámiák
Az irodalomban grafén erősítésű, SiC mátrixú kompozitok előállításáról,
illetve vizsgálatáról csak az utóbbi években jelentek meg publikációk. Az
adott rendszer tanulmányozása ezért mind tudományos, mind gyakorlati
szempontból fontos lehet.
Az eddig megjelent publikációkban különféle grafén és grafén-oxid, mint
erősítőfázisok hatását vizsgálták, különböző szinterelési eljárások esetén [136,
137], azonban a SiC/grafén kompozitokat döntően folyadékfázisú
szintereléssel állították elő. E módszer előnye, hogy csökkenthető szinterelési
hőmérséklet és akár a 100%-os relatív sűrűség is elérhető. Hátránya viszont,
hogy a szemcsehatárokon üveges/amorf réteg alakul ki, ami magasabb hőmérsékleteken károsan befolyásolja a kompozitok mechanikai tulajdonságait
[168, 169]. Szilárdfázisú szintereléskor nem képződik üveges köztiréteg, így
kedvezőbbek lehetnek a magas hőmérsékleti tulajdonságok is [169].
Szilícium-karbid MLG-nel erősített kompozitok SPS szinterelése a 4. fejezet alapján bemutatott módon, szilárdfázisú szintereléssel, 3 m/m% bór adalékanyag hozzáadásával történt.
5.2.1.1.Az MLG tartalom hatása a kompozitok szinterelésére
A különböző SiC/MLG minták relatív sűrűségei a hőmérséklet függvényében a 44. ábrán láthatók: a relatív sűrűséget a szinterelési hőmérséklet
jelentősen befolyásolja, de hatással van rá a grafén tartalom is. Utóbbira utal,
hogy míg az 1700oC-on szinterelt referencia minta (0% MLG tartalom) relatív
sűrűsége közelítőleg 91%, addig a hasonló körülmények között előállított,
3% MLG-t tartalmazó kompozit relatív sűrűsége 99±0,5%, azaz közelíti az
elméleti értéket. Ha a hőkezelést 1800ºC-on végezzük, akkor már
1m/m% MLG tartalomnál szintén elméleti sűrűséghez közelítő társított kerámiát tudunk készíteni.
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44. ábra SiC/MLG kompozitok relatív sűrűségének változása az MLG tartalom
függvényében

A grafén SiC kompozitok relatív sűrűségére gyakorolt hatása, a
szinterelési jellemző, a zsugorodás, 1800oC-on megfigyelt változása alapján is
nyomon követhető (45. ábra): a legnagyobb zsugorodási sebesség a 3 m/m%
MLG-t tartalmazó mintánál mérhető. Ennek feltételezhető oka, hogy az MLG
javítja a hőátadási viszonyokat a szinterelés során.

45. ábra SiC/MLG kompozitok zsugrodása 1800 oC -os szineterlési hőmérsékleten

Azt a tényt, hogy a grafén tartalommal növekszik a zsugorodás Nieto és
munkatársai [170] is megfigyelték TaC/grafén kompozit SPS módszerrel történt kezelésekor. A szerzők a jelenséget a grafén jó elektromos és hővezető
képességével magyarázták.
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5.2.1.2.SiC/MLG kompozitok mikroszerkezeti tulajdonságai
A 3. fejezetben, a kiindulási SiC fázisösszetételének vizsgálatakor láttuk,
hogy a kiindulási SiC két politíp módosulatot (4H és 6H-SiC) tartalmaz (12. c
ábra). Szinterelés hatására a két módosulat aránya megváltozott (46. ábra).
Míg a kiindulási SiC kb. 7% 4H-SiC-t tartalmaz (12. c ábra), addig az
1850°C-on szinterelt kompozit 4H- SiC tartalma már 60%. Több közleményben is beszámolnak arról, hogy a B vagy Al segédanyagok elősegítik a
6H4H-SiC átalakulást, és ennek során hosszú, tűszerű 4H-SiC kristályok
alakulnak ki [28, 171].

46. ábra Kiindulási és szinterelt SiC/1m/m% MLG kompozit röntgendiffrakciós
görbéi

A referencia minták töretfelületeiről készített SEM felvételeken (47. ábra)
jól látható a szinterelési hőmérséklet szerkezetre gyakorolt hatása.

47. ábra (a) 1700ºC-on, (b) 1850ºC-on szinterelt SiC referencia minta
töretfelületéről készült SEM felvételek
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Az 1700ºC-on szinterelt mintában (47. a ábra) még számos pórus látható,
továbbá a szemcsék között úgy nevezett nyakképződés figyelhető meg, ami a
szinterelési folyamat kezdeti szakaszára jellemző. 1850ºC-on végzett hőkezeléskor a szemcsék közül eltűnik a pórustér, és tömör ugyanakkor jelentős
szemcsedurvulást mutató mikroszerkezetet kapunk (47 .b ábra). A B adalékanyag hatására kialakuló, hosszúkás 4H-SiC kristályok is jól láthatók: ezek
alapvetően befolyásolhatják a kompozit mechanikai tulajdonságait [28, 172].

48. ábra (a-b) 1 m/m% MLG, (c-d) 3 m/m% MLG tartalmú SiC minták töretfelületeiről készült SEM felvételek

A SiC/MLG kompozitokban (48. ábra) az MLG egyenletesebben oszlik el,
mint a Si3N4/MLG rendszerekben (25. ábra): úgy tűnik, hogy az erősítőfázis
ultrahangos eloszlatása hatásosabb, mint a Si3N4/MLG kompozitok esetében
használt attritoros őrlés.
A SiC/MLG társított anyagoknál 1 m/m% MLG tartalom esetén az MLG
helyenként a SiC kristályok belsejében (intragranulárisan) található (48. a, b
ábra), míg a 3 m/m% MLG tartalmú mintáknál a grafén főleg a SiC szemcsék
határfelületén (intergranulárisan) helyezkedik el (48. d ábra).
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Ugyanakkor ez utóbbi mintákban a grafén síkok helyenként mégis agglomerátumokat képeznek a mátrixban (48. d ábra), illetve a grafén lemezek - az egyirányú nyomás miatt - erősen orientálódnak (48. c ábra). A töretfelületeken
megfigyelhető transzgranuláris 8 törések erős mátrix-mátrix és mátrixerősítőanyag kölcsönhatásokra utalnak.
A kompozitok töretfelületének vizsgálatakor az MLG kihúzódását 49.a
ábra) és a repedések áthidalását (49. b ábra) is megfigyelhetjük. Ezeket a szívósító mechanizmusokat sok kerámia/grafén kompozitban megfigyelték [125,
156, 173, 174] és leginkább e mechanizmusoknak tulajdonítják a kompozitok
mechanikai tulajdonságainak javulását a monolit kerámiákhoz képest.

49. ábra (a-b) 3 m/m% MLG tartalmú SiC kompozitok töretfelületéről készült SEM
felvételelek

A 3 m/m% MLG tartalmú mintáknál az MLG kötegek összetapadása figyelhető meg. Adott hőkezelési körülmények (1800oC, 50 MPa) között a
grafén kötegek részben grafittá alakulnak át; e folyamat nem teljes voltára
utal, hogy az SEM felvételen még láthatók a kb. 25 nm-es MLG kötegek is
(49. ábra).
A SiC/MLG kompozitok mikroszerkezetét HRTEM módszerrel is tanulmányoztam, különös hangsúlyt fektetve a SiC szemcsék és az erősítőfázis
határfelületi kapcsolataira.
A referencia mintákban az XRD felvételekből már ismert a hexagonális
(4H és 6H) szerkezetű SiC mellett köbös (3C) SiC-ot is ki tudtam mutatni
(50. ábra). Egyes közlemények [21] szerint a 3C-SiC termikusan metastabilis
fázisnak tekinthető

8

szemcséken keresztüli törés
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Az 50. ábra alsó részén látható 6H-SiC részlegesen átalakult 4H-SiC módosulattá; ezt az átalakulást a fehér nyilakkal jelzett rétegződési hibák megkönynyíthetik, illetve elősegíthetik a hexagonális  köbös átalakulást is [175,
176].

50. ábra SiC/0m/m% MLG HRTEM felvétele

3 m/m% MLG tartalmú minták esetén a grafén erőteljes agglomerációja,
illetve a magas hőmérsékletnek és nyomásnak köszönhetően annak grafitosodása figyelhető meg (51. ábra). A SiC-grafit szemcsehatárok elektron
diffraktogramján másodlagos fázis is megfigyelhető (51. ábra). A bór és
grafén közti reakció során intergranuláris9 B4C fázis keletkezett, amely a grafitszemcsét mintegy 100 nm vastagságú rétegben veszi körül. Feltételezhető,
hogy a kialakult B4C réteg javítja a mátrix és az adalékanyag közötti határfelületi kölcsönhatást, és ez magyarázatot adhat az adott rendszerben tapasztalt
transzgranuláris törésekre.

51. ábra SiC/ 3m/m% MLG, 1850ºC-on hőkezelt minta HRTEM felvétele
9

szemcsék között megjelenő fázis
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Az SPS hőkezelésnek MLG szerkezetére gyakorolt hatását Ramanspektroszkópiai vizsgálatokkal tanulmányoztam. A kiindulási és az 1850ºC-on
hőkezelt MLG Raman spektrumok az 52. ábrán láthatók.

52. ábra Kiindulási por és szinterelt SiC/MLG minta Raman- spektruma

Az 52. ábra alapján az MLG-re jellemző Raman sávok intenzitásarányai a
hőkezelés hatására jelentősen megváltoztak: hőkezelés után a grafén sávok
kevésbé intenzívek, mint azt megelőzően. A spektrum 500- 800 cm-1 közötti
szakaszában megjelenő sávok B4C-hoz köthetők, igazolva a TEM vizsgálatok
eredményeit.
A grafén szerkezet hőkezelés közbeni változásai, az MLG-re jellemző
Raman sávok arányának (ID/IG és I2D/IG) változásával követhetők.
A grafén szerkezet rendezettségére utaló ID/IG Raman sávok intenzitásaránya fokozatosan csökken a szinterelési hőmérséklet növekedésével. A kiindulási MLG-ben ID/IG ~0,21, míg az 1750ºC-on, illetve 1850ºC-on hőkezelt
mintáknál az ID/IG értékek 0,58, illetve 0,81. Ez azt jelenti, hogy a hőkezelés
hatására az MLG szerkezete rendezetlenebb lett és nőtt a hibahelyek száma is.
Az ID/IG intenzitásarányok hőkezelés hatására bekövetkező változásai több
tényező figyelembevételével értelmezhetők. Egyrészt a szinterelés során alkalmazott magas hőmérséklet és nyomás következtében a grafén kötegek torzultak, illetve bomlottak (utalva a korábban tárgyalt B4C képződésre). Másrészt a szintereléskor a grafén kötegek között kialakult mikrokisülések miatt
nőtt az MLG-ben levő hibahelyek száma, ezáltal a D sáv relatív intenzitása.
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A 2D és G sávok intenzitás arányából (I2D /IG) az MLG rétegek számának
változását követhetjük nyomon. Vizsgálataim alapján a kiindulási mintában
I2D/IG= 1,34, az 1 m/m% MLG-t tartalmazó mintában valamivel nagyobb:
I2D/IG= 1,43, ugyanakkor a 3 m/m% MLG tartalmú kompozitban
I2D/IG= 0,44-re csökken. A kiindulási mintához képest tehát az 1 m/m%-os
mintában a grafén rétegek száma feltehetően csökkent, míg a 3 m/m%-os
MLG tartalmú mintánál erőteljes a grafitképződés, összhangban a TEM felvételekkel (51. ábra).
5.2.1.3. A MLG hatása a SiC társított kerámiák mechanikai
tulajdonságaira
A korábbiakhoz hasonlóan a SiC/MLG kompozitok Vickers keménységét
és Young modulusát is műszeres keménységméréssel határoztam meg. Az
eredmények az 53. ábrán láthatók.

53. ábra SiC kerámia kompozitok (a) Vickers keménységének és (b) Young modulusának változása az MLG tartalom függvényében

Az 53. a ábra szerint az MLG tartalom növekedésével, valamint a
szinterelési hőmérséklettel nő a kompozitok Vickers keménysége.
Az 1 m/m% MLG-t tartalmazó, 1700ºC-on szinterelt kompozit
mikrokeménysége (26,9±1,6 GPa) volt a legkisebb mért érték, míg a legmagasabb Vickers keménységet (31,6±2,2 GPa) az 1850°C-on szinterelt 3 m/m%
MLG tartalmú mintánál mértem. Ezek az értékek korrelálnak a minták relatív
sűrűségeivel (44. ábra). Az 53. a ábra szerint az erősítófázist nem tartalmazó
referencia mintához képest 3 m/m% MLG bevitelekor a Vickers keménység
17%-kal nőtt. A javuláshoz a kompozitban, a mátrix-erősítőfázis határfelülete
között kialakuló B4C is feltehetően hozzájárul.
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A SiC/MLG kompozitok Young modulusa az esetek többségében nő a
szinterelési hőmérséklettel (53. b ábra). A grafén tartalom változása ugyanakkor alig, és nem egyértelműen befolyásolja a Young modulust, ami alapvetően a minták relatív sűrűségével függ össze.
Az SiC/MLG kompozitok törési szívósságának és hajlítószilárdságának
alakulását az előállítási körülmények függvényében az 54. ábra mutatja. Az
54. a ábra szerint az 1800oC-on szinterelt mintáknál 1 m/m% MLG bevitele
mintegy 20%-kal javítja a törési szívósságot a referencia mintákhoz képest.
Ugyanakkor 3 m/m% MLG tartalom esetén bonyolultabbak a körülmények:
míg 1700 és 1750oC-on végzett hőkezeléskor tovább javul a törési szívósság,
addig az 1800 és 1850oC-on szinterelt kerámiák törési szívóssága kisebb,
mind a referencia, mind az 1 m/m% MLG tartalmú mintákkal összehasonlítva. Ez a tendencia vélhetően a magasabb (1800 és 1850ºC) szinterelési hőmérsékleten bekövetkező grafitosodással, illetve a mátrix-erősítőanyag határfelületen végbemenő, B4C kialakulásához vezető reakcióval függ össze.

54. ábra SiC kerámia kompozitok (a) törési szívósságának és (b) hajlítószilárdságának változása az MLG tartalom függvényében

A hárompontos hajlítószilárdság vizsgálat során kapott eredmények (54.b
ábra) a törési szívóssághoz hasonlóan alakulnak: legnagyobb a hajlítószilárdsága az 1800ºC-on hőkezelt, 1 m/m% MLG-t tartalmazó társított kerámiának
van. Ennek értéke 400 MPa, ami mintegy ~19%-kal nagyobb a referencia
minta hajlítószilárdságánál.
Összefoglalva a fentieket: az SiC/MLG kompozitok törési szívóssága és
hajlítószilárdsága 1 m/m% MLG bevitelekor, 1800oC-on végzett hőkezelés
esetén, közel 20%-kal javítható. A növekedés kétféle szívósító mechanizmus,
az MLG kihúzódás és a repedés áthidalás együttes hatásával magyarázható.
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A SiC/ 3 m/m% MLG-t tartalmazó szinterelt mintáknál az MLG agglomerációján túl a grafitképződés is megfigyelhető volt, továbbá az erősítőfázismátrix határfelületeken B4C kialakulása is.
Az általam elért eredményeket a szakirodalomban található releváns információkkal összehasonlítva, a következők állapíthatók meg: Belmonte és
munkatársai [136] kb. 6 m/m% grafént tartalmazó SiC/grafén kompozitok
törési szívósságára 5,9 MPa·m1/2 értéket, míg hajlító szilárdságára 600 MPa
értéket kaptak, ám ők az általam alkalmazottaktól eltérő szinterelést elősegítő
adalékok és hőkezelési körülmények mellett vizsgálták a kompozitokat. A
jelen dolgozatban leírt eredmények leginkább Sedlák és munkatársai [177]
által, hasonló szinterelési körülményekkel (hőmérséklet, kompozit összetétel)
előállított kompozitokkal hasonlíthatók össze: az általuk előállított minták
mechanikai tulajdonságai (keménység ~20 GPa, hajlítószilárdság ~280 MPa,
törési szívósság ~4 MPa·m1/2) némileg rosszabbak az általam előállított
kompozitokénál.
5.2.2. SiC mátrixú, ZrO2 nanoszállal erősített tásított kerámiák
A SiC mechanikai tulajdonságainak javítási lehetőségét, a korábban tárgyalt Si3N4-hez hasonlóan, saját készítésű, elektromos szálhúzással előállított,
3 mol% Y2O3-mal stabilizált ZrO2 nanoszál hozzáadásával is vizsgáltam. Viszonyításként a 3 mol% Y2O3-mal stabilizált, ZrO2 szemcsével erősített SiC
mátrixú kompozitok tulajdonságait tanulmányoztam.
5.2.2.1 SiC/ ZrO2 kompozitok mikroszerkezeti tulajdonságai
A szinterelt kerámia kompozitok relatív sűrűségét az 55. ábra mutatja. A
referencia minta relatív sűrűsége 89,7±0,2%. A ZrO2-ot is tartalmazó minták
relatív sűrűsége 86±0,4 és 91±0,3% között változik, azaz az erősítőfázisok
bevitele gyakorlatilag nem befolyásolta a kompozitok relatív sűrűségét.
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55. ábra SiC/ZrO2 kompozitok relatív sűrűségének változása a ZrO2 tartalom
függvényében

A kompozitok XRD vizsgálatai során érdekes jelenséget figyeltem meg: a
szinterelt minták alsó és felső oldalai eltérő fázisösszetételűek voltak. (Az
SPS berendezés vázlatos rajza, illetve a szinterelt testek elhelyezkedése a 2.
fejezetben, a 4. ábrán látható, ahol a próbatest alsó és felső részét külön is
megjelöltem).
A minták alsó részén, a ZrO2 morfológiájától és mennyiségétől függetlenül, a cirkónium-karbid (ZrC) mutatható ki (56. b ábra). Ennek a Scherreregyenlettel számolt krisztallitmérete ~196 nm. A szinterelt testek felső oldalán
ugyanakkor nem található ZrC, csak hexagonális-SiC és monoklin és tetragonális ZrO2 detektálható (56. a ábra). A minták alsó részén kimutatott ZrC aránya a ZrO2 tartalommal növekszik, és a szemcseerősítésű kompozitoknál a
ZrC csúcsok kissé intenzívebbek, mint a szálerősítésű kerámiáknál.

56. ábra SiC/ ZrO2 szemcse, SiC/ ZrO2 szál kompozitok röntgendiffrakciós görbéi:
(a) minták felső oldala,(b) minták alsó oldala
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A ZrC a SiC és a ZrO2 közötti reakcióban képződik, az alábbi reakcióegyenlet
szerint:
3 SiC+ 2 ZrO2= 2 ZrC + 3 SiO (g) + CO (g)
(12)
Termodinamikai számítások szerint a fenti reakció atmoszférikus nyomású
argonban, 1750ºC-on megy végbe [178]. A hőkezelt kompozitokban, a ZrC
kialakulásán túlmenően, a ZrO2 kristályszerkezetének átalakulása is megfigyelhető. Szemcsével erősített kompozitok alsó oldalán jelentős mt-ZrO2
átalakulás figyelhető meg: a hőkezelt minták nagyrészt tetragonális fázist tartalmaznak. Közismert, hogy a mt-ZrO2 átalakulás hőmérséklethez kötött
folyamat [61]. A szinterelt szálerősített kompozitok felső oldalán viszont jellemzően a kiindulási tetragonális ZrO2 fázis monoklin kristályszerkezetűvé
alakul, ami a korábbi eredmények alapján a gyors, 150ºC/perces hűtésnek
tulajdonítható [61].
Részben irodalmi, részben saját kísérleti tapasztalatok alapján az SPS
technika alkalmazása során meglehetősen komplex fázisátalakulások játszódnak le [179, 180]. Több tanulmányban olvashatunk különböző, elektromosan
vezető és szigetelő anyagok SPS szintereléséről, amely kísérleti tapasztalatokat különböző modellekkel is alátámasztották [181, 182, 183]. E munkákban
utalásokat találunk SPS módszernél a mintán belül kialakuló hőmérsékletgradiensről is. Anselmi-Tamurini és munkatársai [182] például egy 5 mm
magas Al2O3 mintánál tengelyirányban 100ºC hőmérsékletkülönbséget mutattak ki. Anselmi-Tamurini és munkatársai [178], SPS módszerrel hőkezelt
ZrO2 esetében a minta két oldala között színátmenetben (57. ábra) is jelentkező rácsszerkezeti különbséget mutattak ki, amelyet a mintában mind hossz-,
mind sugárirányban kialakuló hőmérséklet gradienssel magyaráztak.

57. ábra Színeltérés hőkezelt ZrO2-ban (1200°C, 5 perc SPS kezelés 106 MPa egytengelyű nyomás mellett) [182]
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A fentiek alapján az általam előállított szinterelt kompozitok ellentétes oldalain megjelenő különböző fázisok szintén az SPS szintereléskor kialakuló
keresztirányú hőmérséklet gradienssel magyarázhatók. Tekintettel arra, hogy
termodinamikai számítások alapján a ZrC ~1750ºC-on alakul ki, a ZrC megjelenése arra utal, hogy a minták alsó részén a szinterelési hőmérséklet magasabb volt a felső részen beállított 1700ºC-os értéknél. A ZrC kialakulásán
túlmenően a kompozitok alsó és felső részén, a ZrO2 kristályszerkezetébe
bekövetkező fázisátalakulások szintén a mértnél magasabb hőmérséklettel
magyarázható.
A minták keresztmetszeti szerkezetének SEM -EDX felvételei (58. ábra)
alapján a minta a felső része (58. a ábra) jellemzően tömörebb, míg annak alsó
része (58. b ábra) jelentős számban tartalmaz pórusokat. A pórusképződés a
SiC és a ZrO2 közötti reakcióból adódó gázfejlődéssel (SiO, CO) magyarázható. A minták EDX-SEM-mel meghatározott keresztmetszeti elemösszetétele is
változik (7. táblázat). A minta felső részén az O-, alsó részén a C-tartalom a
nagyobb. Ezek az adatok szintén a ZrC képződésre utalnak. (A 7. táblázatban
szereplő Pd a minta előkészítésből származik.)

58. ábra SiC/ ZrO2 kompozit keresztmetszeti SEM felvétele; (a) minta felső része,
(b) minta alsó része
7. táblázat SiC/ ZrO2 kompozit keresztmetszeti elemösszetétele
Összetétel (m/m%)
Alkotók
Felső oldal
Alsó oldal
18,18
27,73
C K
17,35
13,31
O K
1,80
1,95
Al K
55,62
50,42
Si K
2,21
1,97
Zr K
4,83
4,62
Pd K
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A kompozitok töretfelületének nagyobb felbontású felvételein látható,
hogy a ZrO2 szálak nagy része a szinterelés során károsodott (59. ábra): szálszerű ZrO2 már csak helyenként figyelhető meg a mátrixban vagyis morfológiája sérült (59. c ábra). Ahol megfigyelhető ZrO2 szál, ott jelentősen nőtt
azok átmérője. Ugyanakkor a szálak továbbra is orientáltan helyezkednek el a
mátrixban. A ZrO2 szemcsék a szinterelt mintában homogénen oszlanak el
(60. ábra).

59. ábra (a-c) SiC/ ZrO2 szálerősített kompozitok SEM felvétele

60. ábra (a-b) SiC/ ZrO2 szemcsével erősített kompozit SEM felvétele
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A szintereléskor lejátszódó folyamatokat HRTEM felvételek alapján is értelmeztem. A HRTEM vizsgálatokhoz a mintákat a szinterelt kompozit középső részéből készítettem.
A nagyfelbontású mikorszkópos felvételeken (61. ábra) jellegzetes
polikristályos szerkezet figyelhető meg. A ZrO2 a SiC szemcsék belsejében,
vagy azok határfelületén is megjelenik. A mátrixban, illetve a SiC-ZrO2 szemcsehatárokon pedig kristályos Al2O3 található.

61. ábra (a-b) SiC/ ZrO2 szál kompozit HRTEM felvételei

A 62. ábrán HRTEM felvételek illtve a hozzájuk tartozó elektron diffrakciós képek láthatók, amelyek ZrO2 intergranuláris elhelyezkedését mutatják a
SiC/Al2O3 mátrixban. Az elektron diffraktogramok alapján egy vélhetően
befagyott, t c-ZrO2 fázisátalakulás is megfigyelhető. Egy-egy szemcsén
belül ugyanis mind a tetragonális, mind pedig a köbös ZrO 2-ra jellemző reflexiók megjelennek.
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62. ábra SiC/ZrO2 szál kompozit HRTEM felvétele

A szemcsék „foltosságából” szintén fázisátalakulásra lehet következtetni.
Irodalmi adatok alapján tudjuk, hogy a tc-ZrO2 fázisátalakulás 2300ºC felett játszódik le [61], ugyanakkor a szemcsehatárokon levő Al2O3 képes a tZrO2 szerkezetébe diffundálva c-ZrO2 rácsszerkezetet kialakítani [184]. Az
Y2O3-dal stabilizált t-ZrO2-ban nagyon sok, rácspontokon megjelenő hibahely
(vakancia) van, amelyek elősegítik az Al2O3 diffúzióját a kristályszerkezetbe.
A c-ZrO2 fázis ugyanakkor valószínűleg csak átmeneti fázisként van jelen a
SiC mátrixban: a minta alsó részén izostrukturális10 fázisátalakulással c-ZrCba megy át.
5.2.2.2 A ZrO2 hatása a kompozit mechanikai tulajdonságaira
Mint láttuk, a szinterelt minták nem homogén fázisösszetételűek. Emiatt a
minták mindkét oldalán műszeresen mértem azok keménységét. Az eredmények a 63. és 64. ábrákon láthatók.

10

azonos kristályszerkezetű
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63. ábra SiC/ ZrO2 kompozitok Vickers keménységének változása a ZrO2 tartalom
függvényében: a minták (a) felső oldalán;(b) alsó oldalán

A 63. ábra alapján a SiC mátrixú kompozitok keménysége ZrO2 szálak és
szemcsék hozzáadásával is növelhető. A szinterelt minták két oldalán mért
Vickers keménységek ugyanakkor függnek a ZrO2 morfológiájától és menynyiségétől is. A minták alsó, ZrC-ot tartalmazó részén az esetek többségében
nagyobb a Vickers keménység. A szinterelt minták felső oldalán a szálerősítésű, míg alsó oldalán a szemcseerősítésű kompozitok keménysége a nagyobb.
Mind szemcse-, mind szálerősítés esetén, az alsó, ZrC-ot tartalmazó oldalon,
5 m/m% erősítőfázis tartalomnál kaptam a legnagyobb keménység értékeket
(63. b ábra).
A kompozitok két oldalán a rugalmassági modulus értékek, a keménységhez hasonlóan, eltérnek egymástól: a minták alsó részén rendre nagyobb értékek mérhetők (64. b ábra). Ennek oka, amint arra már utaltam, hogy a két
oldalon eltérőek a fázisviszonyok.

64. ábra SiC/ ZrO2 kompozitok Young modulusának változása a minták (a) felső
oldalán; (b) alsó oldalán, ZrO2 tartalom függvényében
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A ZrC fázis kialakulása, a Vickers keménységhez hasonlóan, a rugalmassági modulust is növeli. A legnagyobb Young modulust (485±34 GPa) a
10 m/m% ZrO2 szemcséket tartalmazó kompozitnál kaptam.
A SiC mátrixú kompozitok törési szívósságát sem szemcse- sem szálerősítés esetén nem tudtam meghatározni, mivel a minták porózus jellege miatt a
Vickers lenyomatok sarkaiból kiinduló repedéseket nem lehetett leolvasni.
A hárompontos hajlítószilárdság vizsgálatok (65. ábra) szintén azt bizonyítják, hogy a ZrO2 erősítőfázis bevitele javítja a SiC mátrixú kerámiák
mechanikai tulajdonságait.

65. ábra SiC/ZrO2 kompozitok hajlítószilárdságának változása a ZrO2 tartalom
függvényében

ZrO2 szemcsék hozzáadásával a hajlítószilárdság szignifikáns növekszik
az adaléktartalommal: a hajlítószilárdság legnagyobb értékét (430±47 MPa)
15 m/m% ZrO2 tartalomnál mértem. Szálerősítéskor, ugyanakkor nem figyelhető meg a fenti tendencia: legkedvezőbb értékek (402±13 MPa) 10 m/m%
ZrO2 szál hozzáadásakor kaptam. Ez esetben a referencia mintához képest
34%-kal javult a hajlítószilárdság.
Látható tehát, hogy ZrO2 erősítőfázisok bevitelével javítani lehet a SiC
mátrixú kerámiák mechanikai tulajdonságait.
E kompozitok szinterelésekor ugyanakkor komplex, az irodalomban eddig
nem vizsgált folyamatok mennek végbe. Saját eredményeim alapján a mátrix
és az erősítőfázis között lejátszódó, ZrC képződését eredményező kémiai reakció javítja a mechanikai tulajdonságokat, ugyanakkor a SiC/ZrO2
kompozitok SPS kezelésekor lejátszódó folyamatok egyes részleteinek felderítésére, további kísérletekre és modellezésekre van szükség.
90

5.2.3. Erősítőfázisok hatása a SiC mátrixú kerámiára:
összehasonlítás
Láttuk, hogy a SiC/MLG kompozitok hőkezelésekor erős határfelületi
kölcsönhatás jön létre a mátrixanyag szemcséi, valamint mátrix és az erősítőanyag között, ezáltal pórusmentes, kompakt szerkezetet kapunk. A monolit
SiC kerámiához képest már 1 m/m% grafén tartalom és viszonylag alacsony
(1800ºC) szinterelési hőmérséklet esetén is mintegy 20%-kal növelhető a törési szívósság és a hajlítószilárdság is.
A növekedés két energiaelnyelő mechanizmus, az MLG kihúzódásának és
repedésáthidaló hatásának megjelenésével függ össze.
Magasabb hőkezelési hőmérséklet (1850ºC) és magasabb (3 m/m%) MLG
tartalom esetén gyakorlatilag pórusmentes mikroszerkezet alakítható ki. A
Vickers keménység pedig 17%-kal nő a monolit mintához képest. A növekedés nemcsak a létrejött mikroszerkezetnek, hanem a mátrix- erősítőanyag határfelületen megjelenő új fázisnak, a B4C-nak is tulajdonítható. A pórusmentes mikroszerkezet lassítja az oxigén diffúzióját a kerámia belsejébe, a B4C
pedig javíthatja az MLG oxidációval szembeni ellenállását. Mindezek miatt
az adott kompozitok vélhetően magas hőmérsékleteken is megőrzik kedvező
tulajdonságaikat, ezáltal bővíthetik a SiC alapú kerámiák alkalmazási lehetőségeit.
A SiC/ZrO2 kompozitok szinterelésekor komplex mikroszerkezetű kerámia kompozit alakul ki. Az SPS technika alkalmazásakor, a viszonylag kis
mintaméretek ellenére, hőmérsékletkülönbség alakul ki a minták egyes részei
között.
A minták alsó részén vélhetően magasabb a hőmérséklet, mint a felsőn részen. Erre a ZrO2 és a SiC közötti reakció termékének, a ZrC-nak a megjelenése utal. Vizsgálataim szerint a ZrO2 erősítőfázis bevitele javította a SiC tulajdonságait; adott esetben a ZrO2 szemcsék kedvezőbb hatásúak voltak a
ZrO2 szálaknál. A lényegében c-ZrO2 c-ZrC izostruktúrális átalakulás előnyösen hatott a kompozitok mechanikai tulajdonságaira: a ZrC megjelenése
javította a kompozitok keménységét, rugalmassági modulusát és hajlítószilárdságát is.
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5.3. Si3N4 és SiC alapú kompozitok összehasonlítása
Az előzőekben leírtak szerint egyrészt a vizsgált erősítőanyagok (MLG,
ZrO2), másrészt az SPS körülmények különbözőképpen befolyásolják a Si3N4
és SiC szinterelésekor lejátszódó folyamatokat, ezen keresztül a kerámia
kompozitok mikroszerkezetét és mechanikai tulajdonságait. A következőkben
e hatásokat hasonlítom össze a kétféle kerámia mátrix szemszögéből.
A Si3N4 alapú kompozitok esetében mind a szerkezeti vizsgálatok, mind
pedig a mechanikai tulajdonságok mérései alátámasztották, hogy SPS módszerrel előállíthatók nanoszerkezetű társított kerámiák. Bizonyítható az is,
hogy Si3N4 mátrix MLG-nel vagy ZrO2 szállal történő erősítése javítja a mechanikai tulajdonságokat, különösen a töréssel szembeni ellenállást.
A SiC alapú kompozitok előállítása SPS módszerrel, illetve azok a mechanikai tulajdonságainak javítása bonyolult és a mai napig nem igazán megoldott probléma. Mindkét általam vizsgált adalékanyagnál szokatlan
mikroszerkezetű SiC kompozit alakult ki. Amíg a Si3N4 alapú kompozitoknál
mindkét erősítőanyag javította a töréssel szembeni ellenállást, addig SiC mátrix esetén ennél sokkal összetettebb jelenségeket figyeltem meg. A SiC viszonylag erős redukálókészsége jelentősen befolyásolta kompozitok
szinterelését: hőkezeléskor in-situ kémiai reakciók játszódnak le az egyes alkotók között, így a SiC erősítésére, szívósságának növelésére alkalmas erősítőanyag csak nagy körültekintéssel, számos megfontolás alapján választható
ki.
A kerámia kompozitok többrétegű grafénnel való erősítéskor egyik kritikus technológiai lépés az erősítőanyagok egyenletes eloszlatása a mátrixban,
mivel ez a mátrix és erősítőfázis közötti határfelületi kölcsönhatások kialakulását erősen befolyásolja.
Azt tapasztaltam, hogy míg 1 m/m% grafén egyenletesen eloszlatható a mátrixban, addig efölötti grafén tartalomnál már erőteljes agglomerálódás figyelhető meg.
Si3N4 alapú kompozitoknál a mátrix és az MLG között, alacsonyabb
szinterelési hőmérsékleten (1500ºC-on) viszonylag gyenge határfelületi kölcsönhatások jönnek létre; terheléskor így az MLG egyrészt könnyebben elválik a mátrixtól, törés esetén, mint energianyelő folyamat kihúzódik szerkezetből, másrészt a szerkezetben kialakult repedés terjedését akadályozza, ezáltal
növeli a minta törési szívósságát.
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A SiC szilárdfázisú szinterelésekor legnagyobb mértékben az 1 m/m%
MLG tartalmú 1800ºC-on hőkezelt minták törési szívóssága és hajlítószilárdsága javult a monolit kerámiához képest. Az MLG bevitele egyidejűleg növelte a kompozitok relatív sűrűségét is. A 3 m/m% grafén tartalom esetén, függetlenül a grafén homogén eloszlatásával kapcsolatos problémáktól, oly mértékben javulnak a mintán belüli hőátadási viszonyok, hogy pórusmentes, erős
határfelületi kölcsönhatásokkal bíró mikroszerkezet alakul ki a szinterelés
során. A 3 m/m% grafén tartalmú mintát 1800oC feletti hőmérsékleten
szinterelve, a fázishatárokon B4C is megjelenik. A tömör mikroszerkezet és a
B4C jelenléte miatt növekszik a kompozitok keménysége is.
Az újfajta erősítőanyagnak tekinthető ZrO2 szál bevitele a mátrixba a
grafénnél összetettebb módon befolyásolja a kerámia kompozitok
mikroszerkezetét és mechanikai tulajdonságait. A Si3N4 mátrixú kompozitok
esetén ZrO2 szállal történő erősítéskor nagyobb törési szívósság és hajlítószilárdság érhető el, mint ZrO2 szemcsével történő adalékoláskor. Ez a szálerősítéskor fokozottan jelentkező repedés eltereléssel, valamint t-ZrO2 fázisú szál
terheléskor bekövetkező fázisátalakulásával függ össze.
A SiC/ZrO2 szál és SiC/ZrO2 szemcse kompozitoknál az előzőeknél még
komplexebb folyamatok figyelhetők meg. Feltehetően SPS szinterelés esetén
az adott minták egyes részei között hőmérsékletkülönbségek alakulnak ki. A
mintatestek alsó részén magasabb hőmérséklet valószínűsíthető; erre utal a
ZrC megjelenése ebben a részben. A SiC/ZrO2 kompozitoknál is javultak a
mechanikai tulajdonságok a ZrO2 alapú erősítőanyagok hatására, ugyanakkor
a ZrO2 szemcsék e tekintetben jobbnak bizonyultak, mint a szálak. Ennek oka,
hogy a szemcsés erősítéskor feltehetően a mátrix és az erősítőfázis közötti
reakció körülmények kedvezőbbek voltak a szemcsés ZrO2 esetén. A
kompozitok mechanikai tulajdonságainak javulásához a c-ZrO2  c-ZrC
izostruktúrális átalakulás hozzájárult.
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6. Összefoglalás
Doktori munkámban Si3 N4 és SiC alapú, korszerű társított műszaki kerámiák, mint modellek, esetében tanulmányoztam az előállítási körülmények, a
kialakult mikroszerkezet és a mechanikai tulajdonságok közötti kapcsolatokat,
elsősorban is javított törési ellenállású anyagi rendszerek gyártásának tudományos megalapozása céljából.
A
kísérleti
mintákat
újszerű,
hatékony
szikrakisüléses
plazmaszintereléssel (SPS) állítottam elő. A Si3N4 és SiC alapú társított kerámiák mechanikai tulajdonságait eddig csak kevéssé, vagy egyáltalán nem
vizsgált erősítőanyagokkal, nevezetesen többrétegű grafénnel (MLG) és saját
készítésű ZrO2 nanoszállal próbáltam javítani.
Megállapítottam, hogy a Si3N4 alapú társított rendszereknél SPS módszerrel nanoszerkezetű anyagok állíthatók elő, és az említett erősítőfázisok kedvezően befolyásolják a mechanikai tulajdonságokat.
Si3N4/MLG nanokompozitok esetén 1 m/m% MLG-t tartalmazó, 1500°Con hőkezelt kompozitok törési szívóssága 60%-kal nőtt a hasonló körülmények között előállított, erősítőfázist nem tartalmazó referencia mintához képest. Mikroszerkezeti vizsgálataim szerint terheléskor az MLG egyrészt
térbelileg akadályozza a kialakuló repedések tovaterjedését, másrészt az MLG
rétegek kihúzódhatnak a mátrixból, és így energiaelnyelőfolyamathoz járul
hozzá. A kihúzódás mértékét alapvetően a mátrix és az erősítőfázis között
kölcsönhatás erőssége határozza meg. Adott esetben a törési szívósság a fenti
két részfolyamat együttes hatásának eredményeként javult. A grafén tartalom
3, illetve 5 m/m%-ra történő növelésekor a grafén lemezek már
agglomerálódnak, és a szinterelt kerámiákban a lemezek határfelületén megjelenő pórusok száma növekszik, emiatt gyengül a mátrix és az erősítőanyag
közötti határfelületi kölcsönhatás, ami makroszkópikusan a mechanikai tulajdonságok romlását eredményezi.
Si3N4/ZrO2 nanokompozitoknál 15 m/m% erősítőfázist tartalmazó,
1600°C-on hőkezelt minták esetén a törési szívósság és a hajlítószilárdság is
függ a ZrO2 morfológiájától: ZrO2 szálak bevitelekor mindkét említett mechanikai tulajdonság nagyobb mértékben nő, mint szemcsés ZrO2 beépítésekor.
A Si3N4 mátrixban véletlenszerűen elhelyezkedő erősítőszálak a terheléskor
kialakuló mikrorepedésekből származó feszültséget nemcsak mechanikai
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úton, a szálak mentén vezetik el, hanem a repedésekből ébredő feszültség által
keltett tm-ZrO2 fázisátalakulással is, ami energiaelnyelő hatású. A minták
törési szívóssága és hajlítószilárdsága e kombinált erősítő folyamatok hatására
mintegy megduplázódik az erősítőfázist nem tartalmazó, referencia mintához
képest.
A doktori munkámban előállított, SiC alapú nanokompozitoknál az előállítási körülmények, a mikroszerkezet és a mechanikai tulajdonságok közötti
kapcsolatok a Si3N4 alapú rendszereknél bonyolultabbak voltak. A referencia
mintához képest az 1 m/m% grafént tartalmazó, 1800oC-on hőkezelt
SiC/MLG kompozitoknál növekedett legnagyobb mértékben, mintegy 20%kal emelkedett a törési szívósság és a hajlítószilárdság. A javulás ez esetben is
az MLG kihúzódásának illetve repedésáthidaló hatásának tulajdonítható. A
grafén tartalmat 3 m/m%-ra, a szinterelési hőmérsékletet pedig 1850ºC-ra
növelve gyakorlatilag pórusmentes mikroszerkezetű kerámia hozható létre,
amelynek Vickers keménysége 17%-kal nagyobb a monolit, referencia mintáénál. A keménység növekedéséhez részben a mátrix és az erősítőanyag határfelületén megjelenő új fázis, a B4C is hozzájárul.
A SiC/ZrO2 kompozitok 1700ºC-on történő szinterelésekor a minták hengeres alsó részén ZrC mutatható ki, ami a felső részen nem detektálható.
A ZrC a ZrO2 és SiC között, ~1750oC-on lejátszódó reakcióban alakul ki lényegében egy c-ZrO2 c-ZrC izostruktúrális átalakulás során. A ZrC helyileg
jól azonosítható megjelenése arra utal, hogy szintereléskor a minta alsó és
felső része között hőmérsékletkülönbség alakul ki.
A ZrO2 erősítőfázis bevitele a SiC/ZrO2 kompozitoknál is javítja a mechanikai tulajdonságokat, de ez esetben ZrO2 szemcsék kedvezőbb hatásúak voltak a ZrO2 szálaknál. A mátrixszal történő reakció eredményeként bekövetkező ZrO2  ZrC átalakulás kedvezően hatott a kompozitok mechanikai tulajdonságaira: a ZrC megjelenése javította a kompozitok keménységét, rugalmassági modulusát és hajlítószilárdságát is.
Doktori munkámban tehát olyan Si3N4 és SiC alapú társított kerámiákat
sikerült előállítani, amelyek a monolit kerámiákhoz képest jobb mechanikai
tulajdonságokkal rendelkeznek. Reményeim szerint ezzel hozzájárultam az
adott anyagi rendszerekkel kapcsolatos ismereteink bővítéséhez, ezáltal jobb
minőségű, szélesebb körben alkalmazható, korszerű műszaki kerámiák gyártásának megalapozásához.
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7. Tézispontok
1. Összefüggést állapítottam meg a többrétegű grafén (MLG) erősítőfázist
tartalmazó, Si3N4 mátrixú társított kerámiák mikroszerkezete és mechanikai
tulajdonságai között. Mikroszerkezeti vizsgálataim szerint az MLG a
kompozitok terhelésekor egyrészt gátolja a mátrixban kialakuló repedések
terjedését, másrészt a mátrixtól elválva kihúzódhat a szerkezetből, ezáltal
csökkenti a mátrixban kialakult feszültséget. A két folyamat együttes hatásaként növekszik a társított kerámia törési szívóssága: a szikrakisüléses
plazmaszintereléssel 1500°C-on hőkezelt, 1m/m% MLG-t tartalmazó Si3N4
mátrixú kompozit törési szívóssága közel másfélszerese volt az ugyanolyan
körülmények között előállított, erősítőfázist nem tartalmazó referencia mintánál. (I. közlemény)
2. Kimutattam, hogy a 3, illetve 5 m/m% MLG tartalmú Si3N4/MLG
nanokompozitokban a grafén lemezek agglomerálódnak, és szinterelés során a
lemezek felületén nanopórusok száma is növekszik. Emiatt romlik az erősítőanyag és mátrix közötti határfelületi kölcsönhatás, ezért a társított kerámia
mechanikai tulajdonságai nem térnek el a referencia mintákétól. (I. közlemény)
3. Elsőként állítottam elő ZrO2 szállal erősített, Si3N4 mátrixú, SPS módszerrel hőkezelt kompozit kerámiákat. Kimutattam, hogy a ZrO2 adalékkal kedvezőbb mechanikai tulajdonságokat érünk el a Si3N4-ben. A ZrO2 tartalom növekedésével a mechanikai tulajdonságok fokozatosan javulnak. A 15 m/m%
ZrO2 szálat tartalmazó minták törési szívóssága és hajlítószilárdsága jobb az
ugyanolyan körülmények között előállított, 15 m/m% ZrO2 szemcséket tartalmazó mintákénál. Bizonyítottam, hogy a Si3N4-be beépített ZrO2
nanoszálak mechanikai tulajdonságokra gyakorolt kedvező hatása két, egymással kombinálódó, összetett folyamatnak tulajdonítható. A ZrO 2 szálak
egyrészt a repedésekből származó feszültséget mechanikai úton, a repedés
áthidalásával és elhajlításával vezetik el, másrészt terhelés hatására
energiafelvétellel járó t m-ZrO2 fázisátalakuláson mennek át. (II. közlemény)
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4. Megállapítottam, hogy a SiC alapú társított kerámiák mechanikai tulajdonságai javíthatók többrétegű grafén erősítőfázis bevitelével. Az 1 m/m%
grafént tartalmazó SiC mátrixú, 1800°C-on hőkezelt kompozit törési szívóssága és hajlítószilárdsága mintegy 20%-kal nagyobb volt az erősítőfázist nem
tartalmazó, hasonló körülmények között előállított referencia mintáénál. Az
MLG kedvező hatása repedés áthidalásával és az MLG terhelés hatására történő kihúzódásával függ össze. (III. közlemény)
5. Bizonyítottam, hogy megfelelő körülmények (3 m/m% MLG tartalom,
1850ºC szinterelési hőmérséklet) esetén a SiC/MLG kompozit gyakorlatilag
pórusmentes mikroszerkezetűvé szinterelhető. A monolit kerámiánál nagyobb
Vickers keménység részben a pórusmentes szerkezetnek, részben a mátrixerősítőanyag határfelületén megjelenő új reakcióterméknek, a B 4C-nak tulajdonítható. (III. közlemény)
6. Elsőként vizsgáltam és hasonlítottam össze SPS módszerrel előállított,
SiC/ZrO2 szál és SiC/ZrO2 szemcse kompozitok mikroszerkezetét és mechanikai tulajdonságait. Kimutattam, hogy ha a hőkezelést 1700ºC-on végezzük,
a szinterelő berendezés hossztengelye mentén, a SiC/ZrO 2 kompozitok alsó és
felső részének mikroszerkezete egymástól eltér. A minták alsó részén a ZrO2
és a SiC közötti reakcióban képződő ZrC mutatható ki, míg a felső részen ZrC
nem detektálható. A ZrC helyi megjelenése arra utal, hogy szintereléskor a
minta alsó és felső része között hőmérsékletkülönbség alakul ki: az alsó részen magasabb a hőmérséklet, mint a felsőn. (IV. közlemény)
7. Bizonyítottam, hogy a SiC alapú társított kerámiák mechanikai tulajdonságai javíthatók ZrO2 erősítőfázis bevitelével. A javulás mértéke függ az erősítőfázis morfológiájától: a ZrO2 szemcsék előnyösebbek, mint a ZrO2 szálak.
Ez annak tulajdonítható, hogy szemcseerősítéskor kedvezőbb a mátrix és az
erősítőfázis közötti, ZrC képződést eredményező reakció; a ZrC megjelenése
pedig javítja az egyes kompozitok Vickers keménységét, Young modulusát és
hajlítószilárdságát. (IV. közlemény)
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Az értekezés témájában megjelent angol nyelvű közlemények
I.
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graphene
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II.

Bódis E., Molnár K., Mucsi A., Károly Z., Móczó J., Klébert Sz.,
Keszler A. M., Fazekas P., Szépvölgyi J., Silicon nitride-based
composites reinforced with zirconia nanofibres, CERAMICS INTERNATIONAL 43: pp. 16811-16818. (2017) (IF: 2,986 (2016) függelten
hivatkozások száma: 1)

III.

Bódis E., Cora I., Balázsi Cs., Németh P., Károly Z., Klébert Sz., Fazekas P., Keszler A. M., Szépvölgyi J., Spark plasma sintering of
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