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Az egyes fizikai mennyiségek jelölése a dolgozatban, valamint egyéb rövidítések

Az egyes fizikai mennyiségek jelölései a dolgozatban

a2,a3  – aktivitás értékek

Aporlasztott – porlasztott felület

c – koncentráció

c – átlagos koncentráció 

cgb – koncentráció a szemcsehatárok 

mentén

d – szemcseméret

d –  rácssíktávolság

D – térfogati diffúziós koefficiens

Dgb – szemcsehatár menti diffúziós 

koefficiens

D0 – a diffúzió preexponenciális faktor

Ea – aktiválási energia

EI
F – Fermi szintre vonatkoztatott 

ionizációs energia

Ek –  kilépő elektronok kinetikus energiája

h – Planck-állandó

I – intenzitásértékek

K2, K3 – kémiai egyensúlyi állandók

kB – Boltzmann-állandó

m – egyenes meredeksége

mNa – felhasznált Na tömege

n – reflexió rendűsége

p – nyomás

p2Na/p0, p3Na/p0 – Na atmoszférára normált 

parciális gőznyomása

q –  részecskék töltése

R – ideális moláris gázállandó

T – hőmérséklet (K vagy ºC)

t  – idő, lámpa élettartama 

vporl – porlasztási sebesség

V – térfogat

Z – elem rendszáma

z – behatolási mélység

Φsp – spektrometer kilépési munka

β – hexagonális szerkezetű Na-β-alumina

β” – romboéderes szerkezetű Na-

β”-alumina

δ – szemcsehatár vastagság 

λ – hullámhossz

ν – frekvencia

σ –  vezetőképesség

σ0 – vezetőképesség preexponenciális 

faktora

ΔG – szabad entalpia változás

Θ – beeső sugárzás beesési szöge
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Az egyes fizikai mennyiségek jelölése a dolgozatban, valamint egyéb rövidítések

A dolgozatban előforduló anyag-vizsgálati mérési módszerek rövidítései, valamint egyéb 

rövidítések

AES – Auger elektronspektroszkópia

ASTM – American Society for Testing Materials

HID – nagyintenzitású kisülőlámpa (high intensity discharge)

HPS – nagynyomású nátriumlámpa (high pressure sodium lamp)

ICDD – International Centre for Diffraction Data 

ICSD – Inorganic Crystal Structure Database

MD – molekuladinamikai szimuláció

PCA – polikristályos alumínium-oxid

PDD – Powder Diffraction Data

SEI – szekunder electron detektor

SIMS – szekunder ion tömegspektroszkópia

XRD – röntgen diffrakció

XPS – röntgen fotoelektron spektroszkópia
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I. Bevezetés

I. BEVEZETÉS

Doktori  munkám  a  GE  Consumer  &  Industrial  nagynyomású  lámpatechnológiai 

osztályán  folyó  intenzív  kutatás-fejlesztési  tevékenységéhez  kapcsolódik.  Vizsgálataim 

középpontjában az egyik legelterjedtebb kültéri világításra használt lámpatípus, a nagynyomású 

nátriumlámpa (HPS = High Pressure Sodium lamp) áll. A nagynyomású nátriumlámpák napjaink 

legkorszerűbb  lámpái  közé  tartoznak,  előszeretettel  alkalmazzák  olyan  helyeken,  ahol  a  jó 

színvisszaadás  nem  elengedhetetlen.  Az  izzólámpákkal  szemben  nagy  előnyük,  hogy  a 

befektetett  elektromos  energia  több  mint  50%-át  képesek  hasznosítani,  átlagos  élettartamuk 

28500 óra.

A  HPS  lámpákban  a  fényt  váltóáramú  ívkisülés  hozza  létre,  mely  a  két  elektród  között 

keletkezik. A kisülés polikristályos alumínium-oxid kerámia kisülési csőben történik. A kerámia 

égőtestnek ellen kell állnia a lámpa magas működési hőmérsékletén (800-1200ºC) a kisülésben 

lévő adalékanyagoknak és a forró, agresszív nátriumgőznek. A működés közben bekövetkező 

nátrium-fogyás az egyik legfontosabb folyamat, amely befolyásolja a lámpa élettartamát. Ezen 

bonyolult, az α-Al2O3 kisülési cső korróziójára vezető, összetett folyamatok (Na beoldódása a 

kerámiába, vegyületképződések, Na diffúziója a kerámia falon át, tömb fázisból történő kilépés, 

Na párolgása az üvegbura felületére) hatására egyrészt megváltozhat a kerámiacső összetétele, 

másrészt  az  üvegburára  is  rákerülhetnek  különböző  szennyeződések,  ami  az  üvegbura 

elszíneződése  miatt  fényáram  csökkenéshez  vezet.  A nátrium-fogyás  miatt  megváltozik  az 

adalékok összetétele a kisülésben, emelkedik a kisülés feszültsége (az égésfeszültség) és ezáltal 

romlani  fog a  fényáram, illetve  a  lámpa kialszik.  A Na-fogyás  folyamata különböző fizikai-

kémiai folyamatokat, kémiai reakciókat foglal magába. Ezekben a folyamatokban a kisülési cső 

szinte  minden  alkatrésze  részt  vesz.  Irodalmi  adatok  szerint  a  legnagyobb  Na-fogyást  a  Na 

diffúziója az alumínium-oxid kisülési csövön át, valamint a nátrium és a polikristályos kisülési 

cső közötti reakció okozza. Az irodalomban a nátrium alumínium-oxidban történő diffúziójára 

csak kevés diffúziós koefficiens adat áll rendelkezésre. A lámpa működési tartományában (800-

1200˚C) pedig egyáltalán nem találtam diffúziós adatot. Különböző irodalmak utalást tesznek 

arra, hogy a nátrium szemcsehatár menti diffúzió útján jut át a kerámia falon. A megállapítást 

azonban  arra  alapozták,  hogy  elemanalitikai  módszerekkel  nátriumot  mutattak  ki  a 

szemcsehatárok mentén és így feltételezték a szemcsehatár menti diffúziós mechanizmust. 

Az  irodalomban  a  Na  és  a  polikristályos  alumínium-oxid  cső  közötti  reakció  nem  minden 

részletében tisztázott.  Termodinamikai számítások valószínűsítik a nátrium-aluminát,  illetve a 
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I. Bevezetés

Na-β-aluminát képződését. A rendelkezésünkre álló irodalom gondos átvizsgálása után azonban 

kísérleti bizonyítékot erre nem találtam. 

Fontos ismernünk a Na-fogyás folyamatát a lámpa korai meghibásodásának elkerülése, 

illetve a lámpa élettartamának megnövelése érdekében. Fő célom az említett lámpák kerámia 

égőtestének falán át történő nátrium transzport mechanizmusának részletes feltérképezése volt 

korszerű  anyagvizsgálati  módszerek  segítségével,  felhasználva  a  jelenleg  rendelkezésre  álló 

irodalmi adatokat.

Három területen végeztem vizsgálatokat. Elsőként hosszan tartós égetett lámpák Al2O3 

kisülési  csövét,  valamint  külső  üvegburáját  vizsgáltam  röntgen  fotoelektron  spektroszkópia 

(XPS),  illetve  szekunder  ion  tömeg  spektroszkópiai  (SIMS)  módszerekkel,  hogy  a  lámpa 

működése  során  az  égőtest  falában  lejátszódó  kémiai  átalakulásokat,  valamint  különböző 

transzport folyamatokat tanulmányozzam. 

Modell  minták  segítségével  vizsgálni  kívántam  a  nátrium  diffúziós  mechanizmusát 

polikristályos valamint  egykristály alumínium-oxidban.  Mivel  ezen modell  kísérletek során a 

diffúziót más folyamatoktól elválasztva szerettem volna vizsgálni, az esetleges zavaró hatásokat 

megpróbáltam  kiküszöbölni,  ugyanakkor  a  diffúziót  befolyásoló  tényezőket  a 

lámpakörülményekhez  (hőmérséklet:  400-1200ºC,  amely  tartomány magába foglalja  a  lámpa 

működési tartományát (800-1200ºC) is, p = 300 mbar szobahőmérsékleten, mNa= 4,6 mg, V = 4,8 

cm3) hasonlóan állítottam be. A hőkezelések során kialakult nátrium koncentráció profilt röntgen 

fotoelektron spektroszkópiai (XPS), illetve szekunder ion tömegspektroszkópiai (SIMS) mérési 

módszerek segítségével vizsgáltam.

A szakirodalom valószínűsíti a Na és a polikristályos Al2O3 lámpakörülmények között 

lejátszódó  kémiai  reakcióit.  Ugyanakkor  a  keletkező  Na-O-Al  vegyületek  egyértelmű 

kimutatására nem találtam irodalmi adatot.  Ezek a vegyületek, különösen a Na-β-aluminátok, 

szerkezetük  révén  gyors  ionvezetésre  adnak  lehetőséget,  ami  hatással  van  a  Na  diffúziós 

mechanizmusára  polikristályos  alumínium-oxidban  és  egyben  a  lámpában  egy  gyors  Na-

fogyáshoz vezethet. Ezért vizsgálni kívántam az elemi nátrium és a polikristályos alumínium-

oxid  között  lámpakörülmények  mellett  lejátszódó  szilárdfázisú  reakciókat  is.  A  kísérletek 

kivitelezése  szintén  modell  minták  segítségével  történt  a  diffúziós  mérésekhez  hasonlóan.  A 

lehetséges szilárdfázisú reakciókat por Al2O3-ban nátrium jelenlétében 800-1100˚C hőmérséklet 

tartományban tanulmányoztam. A hőkezelések során kialakult fázisokat röntgen pordiffrakcióval 

(XRD)  határoztam  meg.  A kísérletek  során  tanulmányozni  szerettem  volna  azt  is,  hogy  a 
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I. Bevezetés

kiindulási  alumínium-oxid  szerkezetének  rendezettsége  hogyan  befolyásolja  a  reakció 

kimenetelét.

Célkitűzéseim közé tartozott  a nátrium-fogyás pontos mechanizmusának feltérképezésén 

túl, egy gyors rutinszerű mérési módszer kidolgozása is a különböző dopoló anyagokból készült 

kerámiacsövek nátrium-állóságának tesztelésére.

A doktori munkám a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem és a General 

Electric Consumer & Industrial közötti együttműködés keretében valósult meg. 

A Lánchíd megvilágítása GE lámpákkal
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II. Irodalmi összefoglaló

II. IRODALMI ÖSSZEFOGLALÓ

2.1. A nagynyomású nátriumlámpa felépítése és működése

A nagynyomású nátriumlámpákban a fénykibocsátást váltóáramú ívkisülés hozza létre, 

amely a két volfrámelektród között keletkezik. A gázkisülés olyan folyamat, amely során a 

gázon  elektromos  áram  halad  át  és  fénysugárzás  lép  fel.  Normál  nyomáson  a  rendkívül 

gyakori ütközések miatt csak igen nagy térerősség tudná a töltéshordozókat, az elektronokat 

és  a  pozitív  gázionokat  határozott  irányba  mozgatni,  ezért  a  kisülést  általában  ritkított 

gázokban, a légkörinél egy nagyságrenddel kisebb nyomáson (~104 Pa) indítják be [de Groot, 

1986;  Borsányi,  1997;  Budó,  1972].   A két  elektród  között  kialakult  elektromos  erőtér 

hatására az elektródokból elektronok lépnek ki, ezek ütköznek a gőz állapotú Na atomokkal. 

Az ütközés hatására  a Na atomok gerjesztett  állapotba kerülnek.  A gerjesztett  Na atomok 

pedig  a  nátrium  D  vonalára  jellemző  hullámhosszúságú  fényt  (λ  =  589,0  és  589,6  nm) 

emittálnak.  Ennek előnye,  hogy sárga  fénye  közel  esik  az  emberi  szem érzékenységének 

maximumához (λ = 555 nm). 

A  nátrium  nátriumamalgámként  kerül  a  kisülési  csőbe.  Működés  közben  mind  a 

nátriumamalgám olvadéka részben elpárolog, a folyadék és a gőzfázis egyidejű jelenléte miatt 

telített gőznyomású rendszert képeznek. A nátriumamalgám a lámpa hideg pontján (T=1000-

1050K), ami a kisülési  cső végén a beforrasztó zománc közelében található, kondenzál le 

működés közben. A hideg pont hőmérséklete és a lekondenzált nátriumamalgám összetétele 

határozzák  meg  a  lámpa  különböző  paramétereit  pl.:  fényhasznosítás,  fényáram.  Így  az 

amalgám  összetételének  illetve  hőmérsékletének  jelentősebb  megváltozása  akár  a  lámpa 

működésének instabilitásához,  szélsőségesen magas működési  feszültséghez is  vezethet.  A 

működési  karakterisztika,  a  fényáram,  a  színvisszaadási  index  ugyanis  erősen  függ  a  Na 

parciális  nyomásától,  valamint  a  Na  és  a  Hg  parciális  nyomások  közötti  összefüggéstől 

[Hirayama, 1981; Deiseroth, 1997]. A stabilan üzemelő lámpában a Na gőznyomása kb. 70 

mbar, míg a higanyé 600 mbar érték körül mozog [Borsányi, 1997; Hirayama, 1981; Stull, 

1971; Hultgren, 1973]. Szintén kisülési adalékként még xenonnal töltik a kerámia kisülési 

csövet, mivel az amalgám tenziója szobahőmérsékleten alacsony és ezért szükség van egy 

olyan gázra, amiben a kisülés megindulhat (pXe=2,5-4 kPa hideg állapotban) [de Groot, 1986; 

Borsányi,  1997;  Akutsu,  1984].  A  Xe  gáz  alkalmazásával  könnyebb  a  gyújtás. 

Molekulatömege  miatt  a  többi  nemesgázhoz  képest  rosszabb  a  hővezetési  képessége  (a 
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II. Irodalmi összefoglaló

nemesgázok  esetén  a  molekulatömeg  növekedésével  párhuzamosan  csökken  a  hővezető-

képesség  [Borsányi,  1997],  így  kevesebb  hőt  von  el  az  ívtől  és  előidézi  a  kisülés 

megindulását.  A kisülés  az  úgynevezett  égőtestben  jön  létre,  melynek  anyaga  a  jelenleg 

használatos  lámpákban  polikristályos  alumínium-oxid.  A  10000  Pa-nál  nagyobb  üzemi 

nyomás és magas hőmérséklet (1100-1200ºC), valamint a nátriumgőz agresszív tulajdonsága 

miatt a kisülési csövet kizárólag speciális polikristályos alumínium-oxid kerámiából készítik. 

A lámpa felépítése, valamint a kerámia kisülési cső a 2.1. ábrán látható.

2.1. ábra: Egy nátriumlámpa felépítése (GE gyártmányú XO típus)

1. nióbium árambevezető (Nb+1 %Zr) 

2. áttetsző és gázzáró polikristályos  alumínium-oxid kisülési csõ (Al2O3 + 1 %MgO)

3. kisülési adalékok (Na, Hg, Xe )

4. volfrám rúdelektód, tekercselt volfrámszálak közeikben az elektron-emissziós anyag 

(BaCa2WO6)

5. beforrasztó zománc / zárókerámia (főleg Al2O3 + kisebb mennyiségben MgO, BaO, 

SrO, CaO, B2O3, SiO2 Y2O3)

6. lámpafej

7. külső üvegbúra

8. getter

A kisülési csővel szemben támasztott követelmények [de, Groot, 1986; Dörre, 1984]: 
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II. Irodalmi összefoglaló

- jó fényáteresztő-képesség (minimálisan 90%)

- legyen gázzáró

- legyen ellenálló a Na-al szemben 5-10 kPa nyomáson és 1000-2000 K-en

- elektromos ellenállása legyen nagy ebben a hőmérséklet tartományban

- ne párologjon a működési hőmérsékleten

- megfelelő  mechanikai  szilárdsággal  rendelkezzen,  valamint  legyen  rezisztens  a 

lámpa be- és kikapcsolásakor fellépő termikus hatásokkal szemben

A polikristályos α-Al2O3 (PCA) kerámia fizikai-kémiai tulajdonságai megfelelnek a 

fent említett kritériumoknak. A kerámia jó fényáteresztő-képességét néhány száz ppm MgO 

adalékolásával érték el. [Cahoon, 1955; Saris, 1985; Peelen, 1976; Blanc, 1977]

A kerámiacső  két  végén  foglalnak  helyet  a  spirális  szerkezetű  katódok.  A spirális 

kialakítás célja a katód menetei közé felviendő emissziós anyag rögzítése. Az emissziós anyag 

(a  GE  lámpákban  jelenleg  alkalmazott  emix  a  BaCa2WO6)  a  katódból  kilépő  elektronok 

kilépési munkáját csökkenti. A polikristályos Al2O3 csövet egy keményüvegből készült bura 

veszi körül [de Groot, 1986]. Az üvegbura belseje evakuált. Ennek oka, hogyha oxigén marad 

a burában, akkor az oxidálhatja a fém alkatrészeket. A vákuumra szivattyúzás után a burában 

maradt szabad gázokat Ba- vagy Zr- tartalmú getter adszorbeálja [Milan, 1974]. 

A kerámia égőtestnek ellen kell állnia a lámpa működési hőmérsékletén (kerámiafal 

hőmérséklete: 1100-1200ºC) a kisülésben lévő adalékanyagoknak és a forró nátriumgőznek (a 

gőznyomás  a  csőben ~104-105 Pa  nagyságrendű).  A lámpa használata  során  a  kerámiacső 

korrodálódásához,  valamint  az  adalékanyagok  megkötéséhez  vezető  kémiai  folyamatok 

játszódhatnak le. Ezen folyamatok közül a működés közben bekövetkező nátriumfogyás az 

egyik legfontosabb folyamat, ami befolyásolja a lámpa élettartamát. A nátriumfogyás miatt 

ugyanis megváltozik adalékok összetétele a kisülésben, emelkedik a kisülés feszültsége (az 

égésfeszültség) és ezáltal romlani fog a fényáram, illetve a lámpa kialszik [de Groot, 1986; 

Borsányi, 1997; Budó, 1972; Holló, SAES, 1974; de With, 1985; Luthra, 1987; Ingalls, 1994; 

Ryan, 1994; Hirayama, 1981; Akutsu, 1984]. 

A  lámpa  korai  meghibásodásának  elkerülésének,  illetve  a  lámpa  élettartamának 

megnövelésének elengedhetetlen feltétele a Na fogyás folyamatának pontos ismerete. Munkám 
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célja így a Na kisülési csövön át történő transzport mechanizmusának részletes feltérképezése 

volt, felhasználva a jelenleg rendelkezésre álló irodalmi adatokat (lsd. 2.2. fejezet). 

2.2. A nátrium fogyás okai 

A Na fogyási folyamat különböző kémiai reakciókat és fizikai-kémiai folyamatokat 

foglal magába. Ezekben a folyamatokban a kisülési cső szinte minden alkatrésze részt vesz. 

 A nátrium fogyás fő okai:

• Nátrium reakciója a beforrasztó zománccal, illetve beoldódása a beforrasztó zománcba

• Nátrium reakciója az elektron-emissziós anyaggal, illetve a volfrám elektróddal

• Nátrium reakciója a kerámia kisülési cső anyagával 

• Nátrium transzportja a kerámia kisülési cső falán át 

Számos tanulmány szerint az utolsó két folyamat, ami jelentősen befolyásolja a Na fogyást 

[de Groot, 1986; Luthra, 1987; Hing, 1981].

2.2.1. Nátrium reakciója a kisülési cső anyagával

Irodalmi adatok szerint a legnagyobb Na-fogyást a nátrium és a polikristályos Al2O3 

kisülési cső között lejátszódó reakció okozza, ami Na-β-aluminát (stabilabb), valamint a Na-

aluminát képződéséhez vezet [de Groot, 1986; Ingalls, 1994; Luthra, 1987;  Hing, 1981; De 

With,  1985,  Tiernan,  1985;  Ishigami,  1985].  Ezen  reakciók  a  beforrasztó  zománccal  is 

lejátszódhatnak, mivel a beforrasztó zománc maga is tartalmaz alumínium-oxidot. 
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Aluminátok és képződésük 

A Na-β-aluminátok az alumínium-oxid és a nátrium-oxid sajátos kristályszerkezettel 

rendelkező vegyületei. Az anyag kémiai összetétele a Na2O∗5Al2O3 és a Na2O∗11Al2O3 között 

változik [Szabó György, 1984]. Ez az anyagcsalád többféle kristályos módosulatot alkothat. A 

hexagonális (β) kristályszerkezet mellett létezik romboéderes (β″), valamint β″′- illetve β″″-

val  jelölt  kristályos  módosulata  is.  Olvadáspontja  a  kémiai  összetételének  függvénye.  Az 

olvadáspontjának magas értéke egyben az anyag stabilitását is jelzi. Mechanikai szilárdsága 

és  keménysége  nagy,  egykristálya  átlátszó.  Nagy  ionos  vezetőképessége  miatt  (lsd.  2.5. 

fejezet, 2.4. táblázat) kitűnően alkalmazható szilárd fázisú elektrolitként magas hőmérsékleten 

használt  nátrium-kén  akkumulátorokban  [Cocks,  1974;  Ryan,  1994].  A Na-β-aluminátok 

előállítására számos technológiát dolgoztak ki  [Colomban, 1978; Wlosinski, 1981; Johnson, 

1991; Kalsi,  2000; Subasri,  2003; Subasri,  2003/2; Takahashi, 1980; Hodge, 1983; Green, 

1980;  Yoldas,  1980;  Chowdhry,  1978;  Vandcruys,  2000;  Sartori,  2004;  Sartori,  2004; 

Kishimoto, 2006]. A kiindulási alapanyag az Al2O3 mellett lehet NaCO3, NaNO3 vagy NaOH. 

A megfelelő arányban összekevert anyagokat magas hőmérsékleten (~ 1873 K)  hosszú ideig 

hevítve  β″-aluminát (romboéderes kristályszerkezetű módósulat) keletkezik, ami NaAlO2 és 

Na-β-aluminát  (hexagonális  kristályszerkezetű)  keverékére  esik  szét  T  >  1923  ±50  K 

hőmérsékleten  [Näfe,  2002].  A  β-aluminátok  stabilitási  viszonyait  a  2.2.  ábra  mutatja  [

Kummer, 1972].

2.2. ábra: Na2O-Al2O3 rendszer fázisdiagrammja
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A  Na-β-aluminát  és  a  Na-aluminát  képződésének  termodinamikai  adatai  az 

irodalomból  ismertek  [Stull,  1971;  Kummer,  1972;  Barin,  1977].  Folyékony  vagy  telített 

gőzfázisban  lévő  nátriumból  és  alumínium-oxidból  (2.1.)  és  (2.2.)  reakciók  szerint 

képződhetnek [De With, 1985; Ishigami, 1985]: 

3 Na (g) + 2 Al2O3 (s) =3 NaAlO2 (s) + Al (l),  ΔG1 (2.1.)

3 Na (g) + 17 Al2O3 (s) = 3 NaAl11O17 (s) + Al (l), ΔG2 (2.2.)

A reakciók szabad entalpia változásai: ΔG1 = -3,3 kcal = -13,8 kJ 900ºC-on és ΔG1 = -2,7 kcal 

= -11,3 kJ 1000ºC-on, míg ΔG2  ≈ -1,8 kcal = -7,5 kJ és nagyjából konstans a hőmérséklet 

függvényében, ami azt mutatja, hogy az alumínium-oxid nem stabilis nátrium jelenlétében 

[De With, 1985; Vrugt, 1985].

A Na-β-aluminának az O2 jelenlétében a (2.3.)  reakció szerinti  képződésekor bekövetkező 

szabad entalpiaváltozások a 2.1. táblázatban  találhatók [Gros, 1991].Ugyanezt mutatom be a 

2.3. ábrán.

1/2 Na2O + 11/2 Al2O3 (s, α)=NaAl11O17 (s) + ΔG0
f (2.3.)

2.1. táblázat: Az NaAl11O17  keletkezése során (kiindulási anyagok: Na2O- és Al2O3) lezajló 

szabadentalpia-változás

T [K] ΔG0
f (NaAl11O17) [kJ/mol]

1 1173 -121,26 Jacob, 1983
2 593-1073 -110 - 0,285*10-3 T ± 5,5 Dubreuil, 1981
3 823-1198 -157 + 34,46*10-3 T ± 21 Elrefai, 1981
4 970-1220 -151,48 ± 5,32 + (29,91 ± 3,86) * 10-3 T Rog, 1983
5 673-873 -153,57 + 21,25*10-3 T Brisley, 1981
6 873-1023 -158,893 + 34,46*10-3 T Elrefaic, 1984
7 874-1054 -116,2 - 3,85*10-3 T Itoh, 1985
8 990-1100 -130 + 17,57*10-3 T Kumar, 1985
9 600 -282,4 + 83,6*10-3 T Choudhury, 1973
10 1300-1900 -134,2 + 16,74*10-3 T Kummer, 1972

823-1220 K hőmérséklet tartományban a 3, 4, 5, 6, 7 számú adatsorok [Elrefai, 1981; Rog, 

1983;  Brisley,  1981;  Elrefaic,  1984;  Itoh,  1985]  jó  egyezést  mutatnak,  bár  az  egyenesek 

meredeksége mutat némi eltérést. Az irodalmakban talált termodinamikai adatok eltérésének 
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oka a mérési módszer bizonytalansága lehet. A 2.3. ábra jól illusztrálja, hogy a Choudhury 

által mért szabad entalpiaváltozás lényegesen eltér a többi értéktől [Choudhury, 1973]. Ezt az 

adatot azonban más irodalmak kritikusan bírálják [Gros, 1991; Kumar, 1985]. 
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2.3.  ábra:  a  Na-β-aluminának képződésekor  bekövetkező  szabad entalpiaváltozás  irodalmi 

értékei

A HPS lámpák polikristályos alumínium-oxid kisülési csövével lejátszódó Na reakciók 

1966-ban elsőként Grossman vizsgálta a nátrium és a polikristályos alumínium-oxid 

kisülési  cső  között  lejátszódó reakciókat  próbálva  lámpakörülményekhez  hasonló  kísérleti 

paramétereket beállítani [Grossman, 1966]. Röntgendiffrakcióval vizsgálta a nátrium gőz (pNa 

≈ 50-80 torr) és a Lucalox márkájú kerámiacső között 725°C-on, valamint alumínium-oxid 

porral  704,  750  és  950°C-on  lejátszódó  korróziós  reakciót.  Vékony  rétegben 

„reakcióterméket” azonosított a Lucalox kerámia felületén, amit nátrium-aluminátnak, vagy 

nátrium-β-aluminának feltételezett. Kísérleteiben nem tapasztalt vegyületképződést a nátrium 

és az alumínium-oxid por között.

Luthra  termodinamikai  számításai  szerint  az  aluminátok  képződése 

lámpakörülmények mellett kétféle módon játszódhat le oxigén jelenlétében (pO2 ~10-18  atm 

1050ºC-on) és oxigén hiányában (pO2 ~10-30 atm 1050ºC-on) [Luthra, 1987]. 

a.) Oxigén hiányában lejátszódó reakciókat a (2.1.) és a (2.2.) egyenletek írják le.

15



II. Irodalmi összefoglaló

A  nátrium  vegyületek  mellett  végtermékként  folyadék  vagy  gőz  halmazállapotú  Al  is 

keletkezik. Az egyensúlyi állandókat felírva a (2.1.) és a (2.2.) reakciókra:

[ ] [ ]
[ ] [ ] 2

32
2

3
2

1 OAlNa
AlNaAlOK

⋅
⋅

= (2.4.)

[ ] [ ]
[ ] [ ]17

32
3

3
1711

2 OAlNa
AlONaAlK

⋅
⋅

= (2.5)

(A K1 és K2 egyensúlyi állandók felírása során a szögletes zárójelek aktivitásokat jelölnek.) 

Mivel  megállapodás  szerint  a  termodinamikában  a  szilárd  anyagoknak  egységnyi  az 

aktivitása, valamint Luthra számításai során a (2.1.) és (2.2.) reakcióban keletkezett folyékony 

halmazállapotú Al aktivitását is egységnyinek vette, a két egyensúlyi állandónak a felírása 

egyszerűsödik,  vagyis  a  (2.1)  és  (2.2)  reakciókban  a  termodinamikai  egyensúly  a 

hőmérsékleten túl csak a Na parciális gőznyomásától függ:
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(2.7.)

ahol p1Na/p0 és a p2Na/p0 a Na 1 atmoszférára normált parciális gőznyomása, a1 a NaAlO2, míg 

a2 a NaAl11O17 aktívitása.  

A 2.4. ábrán a felírt (K1, K2) egyensúlyi állandók hőmérsékletfüggését láthatjuk [Luthra, 1987

]. 
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2.4.  ábra:  A  nátrium-β-aluminát  és  a  nátrium-aluminát  egyensúlyi  állandójának 

hőmérsékletfüggése (aAl2O3=[Al2O3] és aAl=[Al])

Standard HPS lámpákban, ahol  működés közben a Na parciális gőznyomása: pNa~ 70 torr 

(9333 Pa) a 2.4. ábra alapján tehát a Na-aluminát kb. 725ºC alatt, míg a Na- β-aluminát 930ºC 

alatt képződhetnének.

A modellnek  azonban  nagy  hiányossága,  hogy  egyrészt  nem veszi  figyelembe  az 

egyensúly beállásához szükséges időt. Másrészt az ábrázolt egyensúlyi állandók egymástól 

függetlenek. Luthra számításai tehát némi becslést adhatnak arra, hogy milyen hőmérséklet 

tartományban  játszódhatnak  le  az  említett  szilárdfázisú  reakciók,  de  a  lámpában  zajló 

folyamatok leírására önmagában nem elég, mivel a két különböző reakció egymásra hatását 

figyelmen kívül hagyta.

  

b.) Oxigén jelenlétében lejátszódó reakciók

2 Na (l, g) + ½ O2 (g) + 11 Al2O3 (s) = Na2O.11Al2O3 (s) (2.8.)

2 Na (l, g) + ½ O2 (g) + Al2O3 (s) = 2NaAlO2 (s) (2.9.)

A 2.5. ábra a Luthra által számolt minimális nátrium parciális nyomás értékeket mutatja az 

oxigén  parciális  nyomásának  függvényében,  ami  szükséges  ahhoz,  hogy  a  rendszerben 

nátrium-aluminát, vagy nátrium-β-aluminát képződhessen. 
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2.5. ábra: A nátrium-β-aluminát és a nátrium-aluminát képződéséhez szükséges O2 nyomás a 

nátrium parciális gőznyomásának függvényében

Oxigén-források a csőben, amelyek nátrium veszteséghez vezetnek   [  Luthra, 1987  ]  :   

• szabad O2: A lámpagyártás során maradhat kis mennyiségű O2 vagy H2O a kisülési 

csőben. Ezen kívül a lámpa működése során a kisülési cső falán adszorbeálodott víz, 

valamint emissziós anyagból CO2 és H2O szabadulhat fel. Ezek a szennyeződések a 

felelősek a Na-fogyásért a lámpa működésének korai szakaszában, amíg az oxigént el 

nem fogyasztják, illetve meg nem kötik a fémalkatrészek.

• Al2O3  kisülőcső  disszociációja: Az Al2O3 disszociációja  során  monoatomos oxigén, 

valamint gáz Al, AlO, Al2O és AlO2 képződhet. A döntő disszociációs folyamat: 

Al2O3 (s) = 2 Al (g) + 3 O (g) (2.10.)

amely disszociáció a kisülőcső külső és belső felületén is lejátszódhat. Az Al2O3 cső 

külső  felületén  lejátszódott  disszociáció  során  képződött  Al  (g)  az  üvegbura  belső 

felületére  kondenzál  [Hanneman,  1969;  Rickman,  1977;  Campbell,  1980;  Luthra, 

1987], míg az oxigén bediffundál a kerámiacsőbe és bent a csőben az aluminíummal, 

illetve a Na-mal reagálhat. 
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• Az emissziós anyag:  különböző oxidokból (BaO, CaO, WO3) előállított vegyület. A 

WO3 disszociálhat, így oxigén keletkezik:

WO3 (s) = W(s) + 3O (g) (2.11.)

Luthra  kiemelte,  hogy  termodinamikailag  adottak  a  feltételek  Na-β-aluminát 

képződéséhez  HPS  lámpákban.  Termodinamika  definíciójából  adódó  sajátsága,  hogy  a 

folyamatok időbeli  lefolyásával nem foglalkozik, így Luthra számításai is figyelmen kívül 

hagyták  a  kémiai  egyensúly  beállásához  szükséges  időt.  Devries  és  Roth  megállapította 

[Devries, 1969], hogy a Na2O és α-Al2O3 között lejátszódó reakció rendívül lassú. Ugyanis a 

nátrium és a polikristályos alumínium-oxid között lejátszodó szilárdfázisú reakcióhoz, amely 

jelentős mennyiségű Na-Al-O vegyületek képződését eredményezi,  szükséges idő a  lámpa 

élettartamával összemérhető. 

Fontos Hing megfigyelése [Hing, 1981], hogy a Na-β-aluminát képződést befolyásolja 

az  esetleges  Ca  tartalom.  Kohara  és  Akutsu  [Kohara,  1975;  Akutsu,  1984],  a  nátrium 

mennyiségének  feldúsulását  tapasztalták  a  kisülési  cső  falában  a  kerámia  cső  végeinek 

közelében (kb. a cső hosszának harmada távolságban a végektől), amit a szerzők a kisülési 

csőben esetlegesen jelen lévő,  az elektródok felületéről  távozó szennyeződéseknek,  illetve 

elektronemissziós  anyagnak  (különösen  a  Ca-nak)  tulajdonították.  Inouye  et  al.  [Inouye, 

1979] is hasonlóan Kohara-hoz Na feldúsulást tapasztaltak a kerámia kisülési cső végeinek 

közelében 400W-os HPS lámpákon.  

A Ca szennyeződés az emissziós anyagból származik.  Termodinamikai egyensúlyban 

a   Ca polikristályos  alumínium-oxidban CaO.6Al2O3-ként  van jelen.  Kohatsu és  Brindley 

[Kohatsu,  1968]  kimutatták,  hogy  a  CaO  szinterelt  alumínium-oxidon  áthalad  és  a 

szemcsehatárok  mentén  egyensúlyi  fázisként  CaO.6Al2O3  formájában  szegregálódik  [de 

Groot, 1986; Hing, 1981; Datta, 1985; Franken, 1981; Nurse, 1979; Blanc, 1977; Marcus, 

1972;  Taylor,  1974;  Allibert,  1981].  A  CaO.6Al2O3-nak  (CaAl12O19)  szerkezete  és 

morfológiája  nagyon  hasonló  a  Na-β-aluminát  (NaAl11O17)  szerkezetéhez  [Beevers,  1937; 

Andelskjold, 1938]. Yao és Kummer gyors kation diffúziót mutattak ki a β-aluminátokban, 

amit  a  β-aluminát  típusú  szerkezetnek  tulajdonítottak  [Yao,  1967].  Datta  [Datta,  1985] 

feltételezte, hogy Na-β-aluminát és a CaO.6Al2O3 szerkezetének hasonlósága miatt a Na jóval 

gyorsabban keresztül tud diffundálni a szemcsehatárok mentén szegregálódott  CaO.6Al2O3 
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rácson, mint az α-Al2O3-n, ezért a Na-β-aluminát képződése kinetikailag kevésbé lesz gátolt 

[Hodge, 1985; Datta, 1985].  

2,75 CaO.6Al2O3 (s) + 2 Na (g) +1/2 O2 (g) = Na2O.11Al2O3 (s) + 2,75 
CaO.2Al2O3  

(2.12.)

A (2.12.) reakció lejátszódása során a szabadentalpia-változás a (2.13.) egyenlettel írható le 

[Allibert, 1981]: 

ΔGo (J/mol) = -17430-37,2 T (±1350), (2.13.)

így a lámpa működési hőmérsékletén (T ≈ 1473K)  ΔGo  ≈ -72 kJ/mol, míg a (2.8.) reakció 

lejátszódás esetén  ΔGo  ≈ -110 kJ/mol  [Kummer, 1972].  Azaz termodinamikailag a Na-β-

aluminát  keletkezésének  kedveznek  a  körülmények.  Azonban  a  (2.12.)  reakció 

lejátszódásához nagyobb O2  parciális nyomás szükséges ~10-15 Pa, (pNa= 9333 Pa és 1200ºC 

mellett)  így  ha  az  O2 mennyiség  rendelkezésre  áll,  akkor  a  (2.12.)  reakció  kinetikailag 

előnyösebb, mint a (2.8.), (2.9.) reakció.

A Ca-hoz hasonlóan a Ba is befolyásolhatja a Na beépülését a kerámiába, mivel a 

HPS lámpákban emissziós anyagként használt BaCa2WO6 Ba tartalma az Al2O3 kerámiával 

reagálva szintén hexa-aluminátot képez, melynek szerkezete megegyezik a fent említett a β-

aluminát típusú szerkezettel  [Hodge, 1985].

A Na beépülését a kerámiába elősegíti a kerámia szinterelése során a szemcseméret 

beállításához fluxusanyagként, valamint az optikai áttetszőség elérése végett használt MgO 

adalék az alábbi reakció szerint [Saris, 1985; Blanc, 1977; Hodge, 1985; Wei, 2001].

6 Na + 12 MgO + 34 Al2O3 = 3 (Na2O. 4MgO.15Al2O3)+ 2 Al (2.14.)

A MgO oldhatósága a kerámiában nem túl nagy, ami az oldékonyságához tartozó viszonylag 

magas  entalpiának  (326  kJ/mol  [Greskovich,  2001])  a  következménye.  A  Mg  atom 

oldhatósága (1720ºC-on 75 ppm, 1880ºC-on 175 ppm [Greskovich,  2001])  polikristályos 

alumínium-oxidban  még  így  is  nagyobb  mint  a  Ca  atomé,  ami  kisebb  atomméretének 

köszönhető [Blanc, 1977]. A MgO adalék a szemcsehatárok mentén szegregálódik  [Marcus, 

1972; Taylor, 1974], és a szemcsehatárok mentén elhelyezkedő nátriummal reagál  [Marcus, 
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1972; Blanc, 1977]. Hodge [Hodge, 1985] a MgO adalék esetén is azt feltételezte, hogy a 

szemcsehatárok  mentén  elhelyezkedő  MgAl2O4 spinel  és  Na-β-aluminát  szerkezetének 

hasonlósága miatt a Na beépülése a kerámiába kinetikailag kevésbé lesz gátolt.  

De With et al. [De With, 1985; Vrugt, 1985] tanulmányozták a nátrium és alumínium-

oxid  között  lejátszódó  reakciókat,  valamint  vizsgálták,  hogy  milyen  hatással  van  ezen 

szilárdfázisú reakciókra az alumínium-oxid fizikai és kémiai sajátosságait  javító [Hunting, 

1973] különböző adalékok (Ca , Mg) alkalmazása. A kísérleteik során egykristály zafír illetve 

Ca-mal  és  Mg-mal  különböző  mértékben  dopolt,  különböző  szinterelési  körülmények 

(vákuumban és H2 atmoszférában szinterelt) között elkészített polikristályos alumínium-oxid 

darabokat helyeztek egy molibdén kapszulába, Ar atmoszférába (pO2 ~ 10-3 torr), Na felesleg 

mellett.  Majd  az  így  elkészített  modell  mintákat  800-1000ºC  hőmérséklet  tartományban 

hőkezelték  egy  elektromos  kemencében  H2-N2 (25%-75%)  áramban.  A hőkezelt  mintákat 

pásztázó elektronmikroszkóppal, valamint röntgendiffrakciós mérési módszerrel analizálták. 

Kísérleteik során egyetlen reakció terméket sikerült kimutatniuk: a NaAlO2-t [De With, 1985; 

Vrugt, 1985]. Elektronmikroszkóp  segítségével megállapítottak, hogy a Ca-mal illetve Mg-

mal adalékolt alumínium-oxid lapokban nagyobb volt a Na behatolási a mélysége és a Na 

nagyobb  koncentrációban  volt  detektálható  a  szemcsehatárokon.  Kísérleteik  azt  mutatták, 

hogy  a  kerámiacsőben  néhány  100  ppm-ben  előforduló  adalékokon  kívül  a  kerámiacső 

szinterelési körülményei, valamint a Al2O3 kerámiacső krisztallográfiai  orientációja [Vrugt, 

1985] is jelentősen befolyásolják az alumínium-oxid nátriummal szembeni korrózióállóságát 

[De  With,  1985].  Vrugt  [Vrugt,  1985]  De  With  et  al.  kísérleteinek  mintájára  egykristály 

alumínium-oxid (zafír) és a nátrium között lejátszódó reakciókat magasabb hőmérsékleteken 

(1000-1250ºC) is tanulmányozta. Eredményei szintén a NaAlO2-t keletkezését igazolták, Na-

β-aluminát  képződését  csak  1250ºC  fölötti  hőmérsékleten  (ennél  a  HPS  lámpák  kerámia 

kisülési  csövének  működési  hőmérséklete  alacsonyabb)  mutatta  ki.  Az  eredmények 

értékelésénél azonban nem szabad figyelmen kívül hagynunk, hogy De With et al. [De With, 

1985] és Vrugt [Vrugt, 1985] egyaránt a Na korrózió vizsgálatát  nem lámpa körülmények 

mellett  hajtotta  végre,  valamint  a  kapott  eredmények  némiképp  ellentmondanak  Luthra 

termodinamikai  számításainak  [Luthra,  1987]  mivel  Luthra  a  nátrium és  a  polikristályos 

alumínium-oxid között lejátszódó reakció stabilis végtermékének a Na-β-aluminát tekinti.

Rohe et al. is vizsgálták a HPS lámpákban lejátszódó szilárdfázisú reakciókat a Na 

szelektív  kémiai  kioldásával  [Rohe,  1983].  A Na  kioldásához  a  kerámiából  forró  sósavat 

(HCl) és forró foszforsavat (H3PO4) használtak. A kioldott nátrium mennyiségét különböző 
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elemanalitikai módszerekkel azonosították. Azt feltételezték, hogy a sósavban nem oldódó, 

foszforsavban oldódó nátrium a kerámiacsőben Na-β-aluminátként van jelen. 

Rohe  et  al.-hoz  hasonlóan  Tiernan  et  al.  is  szelektív  kémiai  kioldásos  módszerrel 

tanulmányozta  a  HPS  lámpákban  lejátszódó  reakciókat  [Tiernan,  1985].  Polikristályos  és 

egykristály α-Al2O3 lapokat helyeztek lezárt  polikristályos alumínium-oxid csónakokba Na 

atmoszférába és hőkezelték 700-1200˚C hőmérséklet tartományban 280-1840 h hosszan. A 

hőkezelések után az elreagálatlan náriumot metanollal  eltávolították,  majd az elreagálatlan 

nátrium mennyiségét  atomabszorpciós mérési  módszerrel  határozták meg.  Rohe et  al.-hoz 

hasonlóan  [Rohe,  1983]  az  Al2O3 lapokból  HCl-dal  kioldották  a  nátriumot,  aminek  a 

mennyiségét neutron aktivációs analízissel mérték. Méréseik azt mutatták, hogy a sósavban 

oldódó nátriumot tartalmazó vegyület a kerámiacső hidegebb végein található, míg a sósavban 

nem oldódó nátriumot tartalmazó vegyület a kerámiacső melegebb részein halmozódott fel. A 

sósavban nem oldodó nátrium mennyiséget Rohe et al. [Rohe, 1983] alapján szintén Na-β-

aluminának feltételezték. 

2.2.2. Nátrium transzportja a kerámia kisülési csövön át 

A kisülési csövön át történő nátrium fogyás mechanizmusát kvarc fém halogén lámpák 

esetén  Waymouth  és  társai  írták  le  [Waymouth,  1967].  A kisülési  cső  külső  felülete  a 

kisülésben keletkező elektronok révén negatívan töltötté válik és ez a negatív potenciál húzza 

át a pozitív töltésű Na+ ionokat a kvarc falon. A kvarc cső külső felületén a Na+ ionok és a 

szabad  elektronok  rekombinációjával  nátrium  atom  keletkezik,  ami  az  üvegbura  belső 

felületére párolog [Marcus, 1972; Waymouth, 1967]. 

Wyner  [Wyner,  1977;  Wyner,  1979] is  a  Waymouth  [Waymouth,  1967]  által  leírt 

polikristályos alumínium-oxidon át történő nátrium transzportot vizsgálta. Wyner kísérletei 

során  a  kisülési  cső  külső  felületét  negatív  feszültségre  kapcsolva,  ezzel  felgyorsítva  a 

lámpakörülmények  mellett  is  lejátszódó  transzportfolyamatot,  tanulmányozta  a  nátrium 

elektrolízisét  az  alumínium-oxid  falon  át.   Vizsgálta  a  alumínium-oxid  kisülési  csövek 

nátrium állóságát a szemcseméret, falvastagság, a hőmérséklet, valamint a kristályszerkezet 

függvényében. Az alumínium-oxid szemcseméretének hatását vizsgálva megállapította, hogy 

létezik  optimális  szemcseméret  (kb.  12-60  µm-s),  ami  nagyobb  nátrium  állóságot 

eredményez.  Erre  azonban  magyarázatot  nem adott.  (A jelenleg  használatos  HPS lámpák 
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kisülési  csöve  30-32  µm-s  szemcseméretű  alumínium-oxidból  készül  [de  Groot,  1986; 

Borsányi,  1997].)  A kristályszerkezetet  tanulmányozva  egykristály  alumínium-oxid  esetén 

nem tapasztalta a nátrium elektrolízisét. A negatív feszültségre kapcsolt kisülési cső felületén 

fekete  foltokat  észlelt,  amit  a  nátrium  és  az  alumínium-oxid  között  lejátszódó 

vegyületképződésnek vélt.  

Az  irodalmak  többsége  [de  Groot,  1986;  Weinmüller,  1986;  Akutsu,  1984;  Prud 

Homme,  1984;  Dinter,  1983;  Heavens,  1984],  amelyek  a  HPS  lámpák  alumínium-oxid 

kisülési  csövén  át  történő  nátrium  transzportjával  foglalkoznak  főleg  elemanalitikai 

módszerekre támaszkodva azonosították a kisülési cső falába került nátriumot. 

Weinmüller  [Weinmüller, 1986] γ-spektroszkópiát illetve nyomjelzős technikát (22Na 

izotóppal)  alkalmazott  a  HPS lámpák alumínium-oxid kisülési  csövén át  történő nátrium-

fogyás nyomon követésére. A kisülési cső különböző részein a nátrium mélységi eloszlását 

vizsgálta, amit összevetett a lámpa égetési idejével. Mérései azt mutatatták, hogy a kisülési 

cső  középső  részén  mért  nátrium  koncentráció  a  legnagyobb,  ami  az  égetési  idő 

négyzetgyökével volt arányos. Ebből az arányosságból Weinmüller arra következtetett, hogy a 

nátrium alumínium-oxid  csövön keresztüli  transzportjában  a  diffúzió  lehet  a  meghatározó 

folyamat.  A  diffúziós  mechanizmus  feltérképezésével  azonban  már  nem  foglalkozott. 

Weinmüller  emellett  a  nátrium-aluminát  képződést  is  megemlítette  a  nátrium  beépülés 

mechanizmusaként, de konkrét vegyület-kimutatást nem végzett.

Weinmüllerrel szemben, mint már a 2.2.3. fejezetben láttuk, Akutsu [Akutsu, 1984] azt 

tapasztalta, hogy a lámpa működése során a legnagyobb mértékben  az alumínium-oxid cső 

végein halmozódik fel a nátrium. Akutsu a cső végein a nátrium felhalmozódást az emissziós 

anyag Ca tartalmával indokolta, ami mint a 2.2.3. fejezetben láttuk, elősegíti a nátrium és az 

alumínium-oxid között lejátszódó reakciókat  [de Groot, 1986; Hing, 1981; Kohatsu, 1968; 

Datta, 1985].

Reine  [Reine,  1984],  Dinter  [Dinter,  1983-1984],  valamint  Vrugt  [Vrugt,  1985]  is 

vizsgálták  tartós  égetett  HPS  lámpák  kerámiacsövét  scanning  elektronmikroszkóp 

segítségével.  A pásztázó  elektronmikroszkópos  felvételek  azt  mutatták,  hogy  a  nátrium a 

szemcsehatárok  mentén  helyezkedik  el.  A kerámiacső  összetételét  (különböző  mértékben 

MgO-val,  CaO-dal  doppolt  polikristályos  Al2O3)  a  nátrium  behatolási  mélységének 

függvényében minősítették. Az elektronmikroszkópos mérésekből arra következtettek, hogy a 

nátrium szemcsehatár menti diffúzió útján halad át a kerámia falon. A nátrium polikristályos 
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alumínium-oxidban  lámpakörülmények  mellett  történő  diffúziós  mechanizmusának  pontos 

feltérképezésével azonban idáig még senki sem foglalkozott az irodalomban.

Vrugt et al. [Vrugt, 1985; De With, 1985] megállapították, hogy ha a szemcsehatárok 

mentén szabad az átjárhatóság a Na atomok/ionok számára, akkor nagyobb mértékű a Na 

korrózió  illetve  nagyobb  mértékű  Na  veszteség  lép  fel.  Így  a  szemcsehatárok  mentén 

szegregálódó egyes dopoló anyagok csökkenthetik a nátrium veszteséget [Vrugt, 1985].

Mackawa  [Mackawa,  1995]  megállapította,  hogy  a  (ZrO2)  vagy  (ZrO2 +  Y2O3) 

doppoló anyagok használata csökkenti a Na veszteséget illetve az üvegbúra belső felületén a 

feketedést, ami szintén alátámasztja Vrugt et al. [Vrugt, 1985] megállapítását.

2.2.3. Na reakciója a beforrasztó zománccal, illetve beoldódása a beforrasztó zománcba

A Na-fogyás  szempontjából  a  beforrasztó  zománc  és  a  nátrium  között  lejátszódó 

reakciót  nem  lehet  elhanyagolni,  mértéke  azonban  a  különböző  szerzők  szerint  vitatott 

[Luthra,  1987;  Hing, 1981].  A nátrium olvadt  állapotban érintkezve a zománc felületével, 

különböző reakciókat eredményezhet. A beforrasztó zománc fő komponense Al2O3, emellett 

még számos dopoló anyagot tartalmazhat: MgO, BaO, SrO, CaO, B2O3, SiO2 Y2O3 [de Groot, 

1986; Mc Vey, 1979]. Az alumínium-oxid és a nátrium között lejátszódó reakciókat a 2.2.3. 

fejezetben tárgyalom részletesen. 

Nem megfelelő beforrasztás esetén a nátrium szivárgása a beforrasztó zománcon át is 

jelentős nátrium-fogyáshoz vezethet.

2.2.4. Na reakciója az emissziós anyaggal illetve a volfrám elektróddal 

HPS lámpákban jelenleg használt emissziós anyag BaO-, CaO- és WO3-ból előállított 

Ba2CaWO6. Az emissziós anyag WO3 tartalma, illetve az elektród anyaga (2W+3O2=2WO3) is 

reagálhat a nátriummal:

2 Na (g) + O (g) + WO3 (s) = Na2WO4 (2.15)

miközben nátrium-volframát képződik [de Groot, 1986;  Luthra, 1987].
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Nem  szabad  figyelmen  kívül  hagyni  az  emissziós  anyagnak  a  nátrium  és  a 

polikristályos Al2O3  cső között  lejátszódó reakcióban a szerepét.  Az elektronemitter  anyag 

ugyanis  egyrészt  oxigénforrásként  szolgálhat  a  reakció  végbemeneteléhez  [Luthra,  1987], 

amit  a  2.2.1.  fejezetben  tárgyaltam  részletesen,  másrészt  az  elektronemissziós  anyag  Ca 

tartalma  elősegíti  a  Na  és  a  polikristályos  alumínium-oxid  közötti  szilárdfázisú  reakció 

végbemenetelét [Hing, 1981] (lsd. 2.2.1. fejezet).

2.3. Szemcsehatár menti diffúzió

A fent ismertetett cikkek valószínűsítik, hogy a szemcsehatár menti  diffúzió fontos 

szerepet játszik a nátriumvesztésben.

Reális kristályokban a ponthibák mellett jelen vannak kiterjedtebb hibák is, mint pl.: 

diszlokációk,  szemcsehatárok,  precipitátumok  és  üregek.  Ezek  környezetében  az  atomok 

illetve ionok mozgása más, mint a kristályrács kiterjedt hibákat nem tartalmazó részein.  A 

kiterjedt hibák gyakran gyors diffúziós utakként viselkednek. A térfogati diffúzióhoz képest 

jóval gyorsabb lehet a diffúzió a szemcsehatárok mentén. A szemcsehatár menti diffúziót két 

geometriai paraméterrel jellemezhetjük: δ a szemcsehatárok átlagos vastagsága, valamint d a 

szemcsék  közepes  átmérője.   A szemcsehatár  menti  diffúziót  a  polikristály  szerkezetét 

meghatározó két geometriai paraméter (δ, d), valamint a térfogati diffúziós koefficiens által 

meghatározott (Dt)1/2 mennyiség (= átlagos behatolási mélység a kristályszemcsék belsejébe) 

függvényében három osztályba szokták sorolni [Harrison, 1961]. A szemcsehatárokat a 2.5-

2.8. ábrákon a z irányú csatornák, míg a diffúzió által elért tartományokat a pontozás jelzi.

• A-típusú szemcsehatár diffúzió esetén a térfogati diffúzió a jelentős. Így a felületről 

mért azonos mélységben a szemcsék belsejében valamint a szemcsehatárok mentén 

mért koncentráció csak kis mértékben tér el.
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( ) dDt 〉 〉2/1

2.6. ábra: A-típusú szemcsehatár menti diffúzió [Harrison, 

1961]
      

•  B-típusú szemcsehatár diffúzió egy köztes eset ilyenkor egyaránt fontos szerepe van a 

szabad  felületről  a  tömbbe  történő  diffúziónak,  valamint  a  szemcsehatárokról  a 

szemcsékbe történő diffúziónak.

( ) 20/100 2/1 dDt 〈〈δ

2.7. ábra: B-típusú szemcsehatár menti diffúzió

• C–típusú szemcsehatár diffúzió  esetén az atomok / ionok a szemcsehatárok mentén 

diffundálnak,  a  szemcsehatárokról  és  a  felületről  a  szemcsék belseje  felé  irányuló 

térfogati  diffúzió  elhanyagolható.  Így  közvetlenül  mérhető  a  szemcsehatár  menti 

diffúziós koefficiens. 
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( ) δ〈2/120 Dt

2.8. ábra: C-típusú szemcsehatár menti diffúzió 

A szemcsehatár menti diffúzió számolására Fischer az úgynevezett kétkristály modellt 

dolgozta ki [Fischer, 1951].  A szemcsehatárt egy vékony δ vastagságú rétegként fogja fel.

2.9.  ábra:  Anyagtranszport  a  szemcsehatár  mentén (D: térfogati  diffúziós  koefficiens,  Dgb: 

szemcsehatár menti diffúziós koefficiens)

A Fick  II.  egyenlet  helyett  a  (2.16.)  differenciál  egyenletrendszer  írható fel  szemcsehatár 

menti diffúzió esetén [Philibert, 1991; Giber, 1997].
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• A-típusú szemcsehatár menti diffúzió esetén a fenti egyenletrendszer jó közelítéssel 

helyettesíthető a homogén rendszerekre megismert Fick II. egyenlettel, mivel Dgb és D 

csak kevéssé térnek el egymástól. 

cD
t
c

látsz ∆=
∂
∂

, (2.17.)

ahol  Dlátsz (látszólagos  diffúziós koefficiens)  a  térfogati  és  a  szemcsehatár  menti  diffúziós 

együttható súlyozott átlaga:

Dlátsz=(1-g)D+Dgb, (2.18.)

ahol g a szemcsehatár hányad. 

• B-típusú  diffúzió  esetén  Whipple  állandó  felületi  koncentráció  esetére  [Whipple, 

1954], míg Suzuoka vékony réteg forrás esetén [Suzuaka, 1961] közelítő megoldását 

adta a (2.16.) differenciál egyenletrendszernek. Suzuoka és Whipple számításai szerint 

is a z mélységben mért átlagos  c  koncentráció természetes alapú logaritmusát a z6/5 

függvényében ábrázolva egyenest kapunk. Az egyenes meredekségéből a δDgb szorzat 

meghatározható. 

( ) 3/5

3/5

5/6

2/1

*ln*4 −

−







∂

∂−




= A

z
zc

t
DDgbδ , (2.19.)

ahol  A=0,78 állandó felületi koncentráció esetén [Whipple, 1954], míg  A=0,72β0.008 vékony 

réteg forrás esetén [Suzuaka, 1961]. 
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• C-típus  esetén  a  (2.16.)  differenciál  egyenletrendszernek  elegendő csak  a  második 

egyenletével számolni és annak is elhanyagolható a második tagja. Így a szemcsehatár 

menti koncentrációkra ismét a Fick II. egyenlethez jutunk.

gbgb
gb cD
t

c
∆=

∂
∂

, (2.20.)

2.4. A nátrium-β-aluminát szerkezete és transzport tulajdonságai

A 2.2.3.  fejezetben  leírtak  szerint  a  Na  és  a  polikristályos  alumínium-oxid  között 

lejátszódó  szilárdfázisú  reakciók  hatására  Na-aluminátok,  valamin  Na-β-aluminátok 

keletkezhetnek a lámpa működése közben. Ez erősen befolyásolhatja a lámpa kisülési csövének 

falán át  történő Na transzportot,  mivel a  Na-β-aluminátok kristályszerkezetüknek köszönhető 

nagy ionvezető képességük miatt gyors diffúziós utakra adhatnak lehetőséget.

Beevers  és  Ross  [Beevers]  már  1937-ben  meghatározta  a  Na-β-aluminát 

kristályszerkezetét. Ez az anyag ma is az érdeklődés középpontjában áll a nátrium ionok nagy 

mozgékonysága  miatt  [Kummer,  1968;  Kummer,  1968/2;  Yao,  1967;  Wittingham,  1971, 

Kishimoto, 2006]. Nagy ionvezetése (σ ~ 10-4 Ω-1*cm-1) [Beckers, 2000] alkalmassá teszi kémiai 

szenzorok,  valamint  nagy  energiasűrűségű  akkumulátorok  szilárd  elektrolit  membránjainak 

készítésére,  mint  pl.:  nátrium-kén  akkumulátor  [Cocks,  1974;  Ryan,  1994;  Raabe,  1979; 

Mariotto, 1990].

A  Na-β-aluminát  kristályszerkezete  alapvetően  egy  Na2O*11Al2O3 összetételű 

vegyületnek felel meg. Tömör Al2O3 spinell blokkok alkotják. Az egyes spinell blokkokat Al-

O-Al csoportok kötik össze (2.10. ábra) [Mariotto, 1990]. A spinell blokkokban az Al3+ és az 

O2- ionok ugyanúgy foglalnak helyet, mint a Al2MgO4 spinellben [Szabó György, 1984]. Az 

oxigénionok  a  blokkokban  négy  síkban  helyezkednek  el,  melyek  külön-külön  szabályos 

háromszögrácsot  alkotnak.  A háromszögrácsok egymáshoz viszonyított  helyzetét:  A,  B,  C 

jelöli  a  2.10.b.  ábrán,  amely elrendeződés  a  lapcentrált  köbös szerkezetnek felel  meg. Az 

alumíniumionok  pedig  az  oxigénionok  között  az  oktaéderes  és  tetraéderes  üregekben 

találhatóak.  Két  szomszédos  spinel  tömb  egymáshoz  viszonyítva  120º-kal  elforgatva 
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helyezkedik el, vagyis 3 spinel tömb és 3 vezetési sík alkotja a β-aluminát elemi celláját. A 

hexagonális elemi cella paraméterei:c=2,253 nm és a= 0,559 nm.

2.10.  ábra:  A nátrium-β-aluminát  szerkezete:  (a)  a  Na  atomok  elhelyezkedése  a  spinel 

tömbben (a spinel tömb Al atomjai nincsenek feltüntetve, csak az oxigén ionok: Ο); (b) a 

nátrium-β-aluminát elemi cellája; (c) a Na ionok (●) elhelyezkedése a vezetési síkban

A vezetési  síkban  csak  oxigénionok  és  nátriumionok  tartózkodnak.  Az  egymás  mellett 

elhelyezkedő spinel blokkokat az O2- ionok tartják távol egymástól, így a töltéshordozó ionok 

(Na+)  szabadon  mozognak.  A  vezetési  sík  egy  viszonylag  nyitott  régió,  amin  belül  a 

mozgékony Na+ ionok vakancia mechanizmussal könnyen diffundálhatnak [Achete, 1991]. Az 

ionok  elhelyezkedését  a  vezetési  síkban  a  2.10.c.  ábra  mutatja  be.  A  vezetési  síkban 

elhelyezkedő oxigénionok szabályos háromszögrácsot alkotnak egy-egy szomszédos spinel 

blokk  között.   A vezetési  síkban  a  mozgékony  Na+ ionok  számára  kristálytanilag  három 

különböző magas szimmetriájú hely van.  Ezeket az ábrán BR, aBR és mO mutatja (lsd. 2.11. 

ábra). Elemi cellánként egy-egy BR és aBR valamint 3 db mO pont található a vezetési síkban. 

A BR és  aBR pontok az oxigénionok alkotta háromszög közepén vannak. A BR pont körüli 

üreget 3 oxigénion veszi körül a vezetési síkban és 3-3 O2- határolja a két szomszédos oxigén 

síkból. A BR pont távolsága a legközelebbi oxigénion középpontjától 0,287 nm. Az oxigénion 

sugarát  (dO
2-=0,14 nm)  levonva  így  0,147 nm sugarú  ion  fér  el  ezen  a  helyen.  A három 
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különböző szimmetriájú hely a vezetési síkban a töltéshordozó ionok számára az oxidionok 

között a 2.11. ábrán látható.

2.11. ábra: A töltéshordozó ionok helyzete a β-aluminátok vezetési síkjában

Az aBR pontokban a vezetési síkot közrefogó oxigénsík két oxidionja között helyezkedik el. 

Ettől a ponttól a két legközelebbi oxigénion távolsága: 0,238 nm. Ez a hely meglehetősen 

szűk a legtöbb töltéshordozó ion számára, a Na+ azonban még itt is elfér. Az  mO pontot 8 

oxigénion veszi körül. A vezetési síkban a két legközelebbi 0,28 nm távolságra helyezkedik el 

egymástól. Ebben a pontban tehát közel akkora a hely Na+ ion számára, mint a BR pontban.

A Na-β-aluminátokban alacsony hőmérsékleten a Na+ ionok a BR kristálytani helyeket 

foglalják el, így a nátriumban gazdagabb β-aluminátokban a vezetési síkban a többlet Na+-nak 

csak a aBR és az mO pontokon van hely.
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2.5. Anyagtranszport és elektromos vezetés az alumínium-oxidban és a Na-β-aluminátokban

Az  irodalomban  nagyon  kevés  adat  található  a  nátrium  (Na)  alumínium-oxidban  történő 

diffúziójára vonatkozóan. Ezeket a 2.2. táblázatban illetve a 2.12. ábrán foglalom össze. 

2.2. táblázat: A Na diffúziós adatai Al2O3-ban

Na diffúziós adatok Al2O3-ban

T (K) D (cm2/s)
Megjegyzés/diffúzió 

közege
Irodalom

D0 (cm2/s) Ea (eV)
1778 1,58*10-11

1778 1,84*10-11

1841 2,29*10-11

egykristály

Al2O3-ban

[Frischat, 1971]

(1)

5*10-11-5,5*10-10 Al2O3-ban
[Riedl, 1986]

(2)

1473-2023 (2,0±0,6)10-2
50±2

(kcal/mol)=1,3*1024eV

Deff polikristályos 

Al2O3-ban

[Frischat, 1971]

(3)

5.0x10-4 5.5x10-4 6.0x10-4 6.5x10-4 7.0x10-4
-25

-24

-23

-22

-21

-20

-19

-18

-17

-16

1

3

ln
 D

1/T (1/K)

2.12. ábra: Az Al2O3-ban mért Na diffúziós koefficiens adatok (x egykristály Al2O3-ban mért 

[Frischat, 1971] (1), ■ polikristályos Al2O3-ban mért Na Deff  [Frischat, 1971] (3)) 

Egykristály  Al2O3-ban csak  két  hőmérsékleten  mértek  diffúziós  állandót  (1),  így  a 

diffúziós  állandó  hőmérséklet  függését  nem  tudták  meghatározni  [Frischat,  1971],  míg 

polikristályos  Al2O3-ban  csak  effektív  diffúziós  koefficienst  határoztak  meg  1473-2023K 

hőmérséklet  tartományban  (3)  [Frischat,  1971].  Riedl  [Riedl,  1986]  csak  hozzávetőleges 
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nagyságrendbeli meghatározást végzett a nátrium polikristályos Al2O3-ban történő diffúziójára 

vonatkozóan, de hőmérséklet adatot nem közölt. 

Ionkristályokban az ionok elmozdulása elektromos töltések elmozdulásával jár,  ami 

lehetővé teszi, hogy az ionok diffúzióját elektromos vezetőképesség mérésekkel is nyomon 

kövessük.  Az  ionvezetés  és  a  diffúzió  között  a  Nernst-Einstein  összefüggés  teremt 

kapcsolatot: 

TkNqD B// 2=σ , (2.21.)

ahol  σ  a vezetőképesség,  N a térfogategységben lévő mozgó töltött részecskék száma,  q a 

részecskék  töltése,  kB a  Boltzmann  állandó,  T az  abszolút  hőmérséklet  és  D a  diffúziós 

koefficiens.

A Na-O-Al  vegyületek  nagy  része  jó  ionvezető  is,  ezért  ezekben  a  vegyületekben  a  Na 

diffúziós adatai mellett a vezetőképesség adatokat is összegyűjtöttem. A 2.3. táblázatban és a 

2.13. ábrán a diffúziós adatokat, míg a 2.4. táblázatban és a 2.14. ábrán a vezetőképesség 

adatokat mutatom be.

2.3. táblázat: A Na diffúziós adatai Na-aluminátokban és különböző sztöchiometriájú Al2O3-

NaO2 rendszerekben

T (K) Do (cm2/s) Ea (eV) Megjegyzés/diffúzió közege Irodalom
> 520 2.12*10-4 0.169
< 470 2.45*10-4 0.164 Na-β-aluminát

[Kim, 1979]

(4)

228-298 6.3*10-3 0.30
nem sztöchiometrikus

Al2O3-NaO2 rendszer

[Beniere, 1983]

(5)

77-673 7,5*10-6 0,25
nem sztöchiometrikus

Al2O3-NaO2 rendszer

[Lucazeau, 1987]

(6)

T (K) Do (cm2/s) Ea (eV) Megjegyzés/diffúzió közege Irodalom

300-900

2,9*10-4 0,21 Na2+0,43Al22-0,43Mg0,43O34

1,9*10-4 0,18 Na2+0,21Al22-0,21Mg0,21O34

9,0*10-5 0,23 Na2+0,43Al22O34+0.21

5,0*10-3 0,7 Na2Al22O34

[Beckers, 2000]

* (7)

T (K) D (cm2/s) Megjegyzés/diffúzió közege Irodalom
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297,5 (4,12±0,07)*10-7

297,6 (4,28±0,1)*10-7

296,7 (4,37±0,14)*10-7

273 (2,32±0,17)*10-7

253,5 (1,41±0,03)*10-7

235,9 (8,18±0,66)*10-8

221 (4,65±0,19)*10-8

209,2 (2,94±0,12)*10-8

194,5 (1,32±0,02)*10-8

Na-β-aluminát
[Chanrashekhar, 

1981] (8)

573 1*10-3

298 4,0*10-7 Na2O*11Al2O3 egykristály
[Yao, 1967]

(9)

884 6,07*10-5 Na2O*11Al2O3
[Skotniczny, 1986]

* (10)
590 7,60*10-6

940 1,29*10-6

650 9,00*10-6

(1+x) Na2O*11Al2O3

x= 0,15-0,45

[Skotniczny, 1986]

* (11)

Ahol T a hőmérséklet, Do a diffúziós állandó preexponenciális faktora, Ea a diffúzió aktiválási 

energiája, míg D a diffúziós állandó.

* számítógépes szimulációval számolt adatok (MD = molekuladinamikai szimuláció)

0.0 2.0x10-34.0x10-36.0x10-38.0x10-31.0x10-21.2x10-21.4x10-2

-50

-40

-30

-20

-10

0 7

6

5

411

10 9

8

ln
 D

1/T (/K)

2.13. ábra: A különböző sztöchiometriájú Na-O-Al vegyületekben mért Na diffúziós koefficiens 

adatok (A különböző irodalmi adatokat az ábrán számmal jelöltem: 4: —; 5: —; 6: —; 7: —; 

8: x; 9: ○; 10: ▲; 11: ■ )
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A 2.13.  ábrán  látható  mért  diffúziós  koefficiensek  különbözősége  azt  mutatja,  a  az  Na-O-Al 

vegyületek sztöchiometriájától mennyire függ a diffúziós koefficiens (8, 9, 10, 11 adatsorok). 

2.4. táblázat: Adatok a Na ionvezetésére ionvezetése Na-β-aluminátban, valamint NaO2-Al2O3 

rendszerekben

T (K) σ0 

(mho/cm)

Ea (eV) σ*T Megjegyzés Irodalom

390-

660
2470 0,142

egykristály 

1,23Na2O*11Al2O3

[Kim, 1979]

(12)

153-

723
2003±40 0,138±0,004 Al2O3-NaO2

[Chanrashekhar, 

1981]

(13)
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T (K) σ (mho/cm) σ*T Megjegyzés Irodalom

298 0,01-0,18 Na-β”-aluminát
[Briant , 1980]

(14) *
884 0,697 616
590 0,259 153
940 0,352 331
650 0,289 188

(1+x) Na2O*11Al2O3

x=0 és 0,15-0,45

[Z. Skotniczny 

1986]

(15)**

590 0,256 151
940 0,455 428
650 0,301 196

(1+x) Na2O*11Al2O3

x= 0,15-0,45

[Kim, 1979]

(16)

590 0,213 126
940 0,336 316
650 0,244 159

(1+x) Na2O*11Al2O3

x= 0,15-0,45

[Wittingham 1971]

(17)

500 0,0063 3,15 Na-β”-aluminát
[Subasri, 2003]

(18)

573 0,0011 0,63 Na-β”-aluminát
[Kalsi, 2000]

(19)

673 0,0013 0,87
Na1+xAl11O17+x/2,

x= 0,2 (υ=105Hz)

673 0,0017 1,14
Na1+xAl11O17+x/2,

x= 0,57 (υ=105Hz)

[Sartori, 2004]

(20)

300-

900

3,0*103 ((mho/cm)*K) Na2+0,43Al22-0,43Mg0,43O34 [Beckers, 2000]

(21)*
1,6*103

((mho/cm)*K)
Na2+0,43Al22O34+0.21

[Beckers, 2000]

(22)*

5,0*102

((mho/cm)*K)

Na2+0,21Al22-0,21Mg0,21O34 [Beckers, 2000]

(23)*

150*103

((mho/cm)*K)
Na2Al22O34

[Beckers, 2000]

(24)*

773 1,3±0,6 1000 Na-β”-aluminát
[Engstrom, 1981]

(25)

573 0,1 57,3 Na-β’-aluminát [Raabe, 1979]

(26)
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T (K) σ (mho/cm) σ*T Megjegyzés Irodalom

573 3*10-1 17,2 egykristály Na-β’-aluminát [Miles, 1971]

(27)

573 0,35*10-1 2,01
polikristályos Na-

β’-aluminát

[Demot, 1971]

(28)

Ahol  T a  hőmérséklet,  σ o  a vezetőképesség preexponenciális faktora,  Ea a  vezetőképesség 

aktiválási energiája, míg σ a vezetőképesség.

* a mért σ a kristálynövesztés körülményeitől függött

* *molecular dynamics (MD) molekuladinamikai szimulációval számolt adatok

A 2.21. képlet szerint a diffúziós koefficiens a (σT)-vel hasonlítható össze közvetlenül. Ezért a 

2.14. ábrán ezeket az adatokat ábrázolom. 

2.0x10-3 4.0x10-3 6.0x10-3

0
2
4
6
8

10
12
14
16
18

ln
 (s

zi
gm

a*
T)

1/T (1/K)

 12
 13
 15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
 28

2.14.  ábra:  A Na-β-aluminátban,  valamint  különböző NaO2-Al2O3 rendszerekben  mért  Na 

ionvezetéses adatok: ln(σT) ábrázolása 1/T függvényében (A különböző irodalmi adatokat az 

ábrán számmal jelöltem: 12: —; 13: —; 15: x; 16: ○; 17: ▲; 18: ●; 19: *; 20: +; 21: —; 22: 

—; 23: —; 24: —; 25: *; 26: ○; 27: ■; 28: ▼)
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A 2.14. ábrán látható, hogy a (15, 16, 17) adatsorok jó közelítéssel egybeesnek. Mindhárom 

adatsor kalkulált adatsor lehet. A vezetőképességben mutatkozó különbségeket (19, 20, 26, 

28) adatsorok esetén a Na-O-Al vegyületek sztöchiometriájának eltérésével magyarázhatjuk. 
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III. Vizsgálati módszerek                                                                                                             . 

III. VIZSGÁLATI MÓDSZEREK

3. 1 Felületanalitikai módszerek 

Kísérleteim során különböző felületanalitikai berendezéseket alkalmaztam kvantitatív, 

valamint  kvalitatív  meghatározásra  egyaránt.  Ezek  a  felületanalitikai  módszerek  lehetővé 

teszik,  hogy  az  anyagnak  csupán  egy  vékony  rétegét  (néhány  atomi  réteg)  vizsgáljuk, 

mélységi profilt  vegyünk fel,  vagy kis  koncentrációban előforduló elemeket azonosítsunk. 

Röntgen  fotoelektron  spektroszkópiai  módszerrel  (XPS)  azonosítottam  a  lámpa 

üvegburájának  valamint  kerámia  csövének  felületén  található  elemeket.  Ez  a  módszer 

alkalmas  volt  a  felületen  detektált  elemek  koncentrációjának  meghatározására,  valamint 

kötésállapotuk  vizsgálatára.  XPS  módszer  segítségével  vizsgáltam  a  nátrium  diffúziós 

mechanizmusát  is  polikristályos  Al2O3-ban.  Kisebb  koncentrációban  előforduló  elemek 

vizsgálatára a szekunder ion tömegspektrometriát  (SIMS) választottam, mivel ezen mérési 

módszernek  az  érzékenysége  több  nagyságrenddel  nagyobb,  mint  az  XPS-é.  A módszer 

ugyancsak alkalmas minőségi és mennyiségi meghatározásra is.

A  következő  alfejezetekben  az  alkalmazott  felület  analitikai  mérő  berendezések 

legfontosabb paramétereit, valamint a mérés menetét mutatom be.

3.1.1. Röntgen fotoelektron spektroszkópia (XPS)

Az  XPS  méréseket  a  BME  Atomfizika  Tanszékén  található  komplex  XPS-AES 

berendezésben végeztem ultranagy vákuum körülmények között (p≈10-8Pa).

A röntgen fotoelektron spektroszkópia alapja a fotoionizáció, mely során a hυ = 100-

5000  eV  energiájú  röntgen  fotonokkal  gerjesztik  a  vizsgált  szilárd  minta  felületén  lévő 

atomok elektronjait. A fotonok 1-10 μm mélyre hatolnak be az anyagba [Moulder, 1992]. A 

gerjesztő fotonok energiája elegendő ahhoz, hogy a törzselektronok is ki tudjanak lépni az 

anyagból, ennek ellenére az információ mélység csak kb. 10 atomi réteg (~ 5 nm), mert a 

gerjesztett  elektronok  csak  ilyen  mélységből  tudnak  energiaveszteség  nélkül  kijutni.  A 

gerjesztési energia egyrészt a kilépő elektron kötési energiájára, másrészt a távozó elektron 

mozgási energiájára fordítódik. A folyamat energiamérlegét az (3.1.) egyenlet mutatja: 
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hυ = EI
F + Ek + Φsp, (3.1.)

ahol  Ek a kilépő elektronok kinetikus energiája,  Φsp a spektrométer kilépési munkája,  EI
F a 

Fermi szintre vonatkoztatott ionizációs energia.

Az  XPS  készülékben  általában  Al  és  Mg  anódú  röntgencsövek  karakterisztikus 

vonalait alkalmazzák gerjesztésre.  A kilépő elektronokat mozgási energiájuk szerint választja 

szét  egy  elektron  analizátor  és  a  gerjesztő  sugárzás  energiájának  ismeretében  előállítja  a 

spektrumokat, amelyek kinetikus vagy kötési energia skálán jeleníthetők meg. A törzsnívók 

kvantáltsága miatt  az  így nyert  energiaspektrumban az egyes  elemeknek megfelelő kötési 

energiáknál fotoelektron csúcsok jelentkeznek, melyek az irodalom alapján azonosíthatók. A 

vizsgált anyag kémiai kötésállapotára a spektrumvonalak eltolódásából lehet következtetni. 

Az XPS módszer  alkalmas kvantitatív  mérésre  is  [Briggis,  1990;  XPS kézikönyv,  1979], 

ugyanis a spektrumvonal intenzitása arányos az emittált elektronok számával [Bertóti, 1996]. 

Az XPS módszer relatív hibája néhány % (kb. 5 %), míg érzékenysége ppm nagyságrendbe 

esik. 

A készülék legfontosabb paraméterei: 

- Röntgenforrás: VG Microtech XR3E2 (300W)

Kettős anód: AlKα (1486,6 eV), MgKα (1253,6 eV)

- Csonkított félgömb elektron energia analizátor: VG Microtech CLAM2 

Energia tartomány: 0-3000 eV

Energia felbontás: 0,3 eV

Analizátor gyűjtési területe: 4 mm átmérőjű folt

A  készülék  vezérlését,  illetve  az  adatok  gyűjtését  számítógép  végezte.  Az  XPS 

spektrumokat CasaXPS Version 2.1.9 program segítségével értékeltem ki. A minőségi illetve 

mennyiségi elemzéshez az áttekintő spektrumokat 1100 - 0 eV kötési energia tartományban, 

0,4  eV lépésközzel,  0,1  sec tartózkodási  idővel  vettem fel.  A szoftver  az  egyes  elemekre 

vonatkozó érzékenységi faktorokat is tartalmazza, amelyek felhasználásával meghatároztam 

az  atomkoncentrációt.  A minőségi  meghatározás  a  felületen  az  azonosított  elemek  kötési 

energiája  alapján  történik,  mely  elemspecifikus.  A  detektált  elemek  mennyiségi 

meghatározása  az  áttekintő  spektrumból  az  érzékenységi  faktorok  felhasználásával  a 

CasaXPS  program  segítségével  történt.  A felület  tisztítása,  valamint  a  mélységi  profilok 
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felvétele in situ módon történt egy elektron-ütköztetéses Ar ion ágyú segítségével (Iporl  = 1 µ

A, Aporlasztott  = 7*7 mm2, tiszta Al2O3-ra korrigálva v = 0,13 nm/min interferométerrel mérve 

lsd. később 3.3.3. fejezet). Az ionnyaláb a felület normálisával 25º-ot zárt be. Ionporlasztás 

közben a kamra nyomása p ≈ 4*10-7 Pa. A mérések során a szilárd kerámiacső darabokat (kb. 

1*1  cm2 minta),  alkoholban  ultrahangos  rázatással  történt  mosás  után  szén  ragasztóval 

rögzítettem a mintatartó felületén. 

3.1.2. Szekunder ion tömegspektrometria (SIMS)

Ezen  mérések  egy  saját  építésű  SIMS  készülékben  történtek  a  BME  Atomfizika 

Tanszékén, az XPS-hez hasonlóan ultranagy vákuum körülmények mellett (p≈10-8Pa). 

A szekunder  ion  tömegspektroszkópiában a  megfelelő  kinetikus  energiájú,  általában 

pozitív  ionok  és  szilárd  test  kölcsönhatását  használjuk  fel  szilárd  testek  analízisére 

[Düsterhöft, 1984; Josepovits, 1979]. A szilárd testbe becsapódó néhány keV energiájú primer 

ion  energiáját  atomi  ütközésekben  leadva  néhány  atomsor  mélyen  behatol  a  szilárd  test 

rácsába. Ha az ütközések által a felületi atomoknak átadott energia elegendő a felületi kötési 

energia legyőzésére a szilárd testből atomok emittálódnak. Ezt a folyamatot ionporlasztásnak 

nevezzük. A SIMS készülékben elektronütköztetéses FAB (Fast Atom Beam) ionágyúval (VG 

Microtech EX05) állítják elő a primer ionokat. A szekunder ionoptika összegyűjti a mintáról 

származó  szekunder  ionokat,  majd  a  Kvadrupol  tömegspektrométerbe  vezeti.  A 

tömegspektrométerből kikerült tömeg/töltés alapján felbontott ionok az elektronsokszorozóba 

jutnak.  A készülék szigetelő minták mérésére is alkalmas.  Egy adott Z rendszámú elem A 

tömegszámú izotópjának q töltésszámú szekunder ionjainak áramát, Is,Z,A/q-t a következő 

összefüggés adja meg:

I I S a cs Z A q p Z q Z A Z A q, , / , , /
± ±= ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅γ η (3.2.)

ahol  Ip a  primer  ionáram  erőssége  amperben  mérve,  S  a  porlasztási  hatásfok  atom/ion 

egységben, γ Z q,
±  az adott ionfajta ionizációs valószínűsége ion/atom egységben, aZ,A megadja, 

hogy a Z rendszámú elem mennyiségének hányad része az A tömegszámú izotóp, cZ a vizsgált 
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elem koncentrációja atomtörtben (0 ≤ cZ ≤ 1), η A q/  a berendezés transzmissziós együtthatója 

(a kiporlódott szekunder ionok hányad része kerül detektálásra).

A készülék legfontosabb jellemzői:

- Primer ionforrás: Xe atomok, Xe+ ionok

- Ion (atom) energia: 3 keV

- Max. ionáram: 2,5 μA 

A készülék  egyaránt  alkalmas  minőségi  illetve  mennyiségi  meghatározásra  is.  A SIMS 

módszer  relatív  hibája  nagy  intezitások  esetén  kb.  0,1  %.  A porlasztáshoz  Xe+ ionokat 

használtam. A tömegspektrumok felvétele a minta szigetelő volta miatt Xe atomokkal történt. 

A porlasztási sebesség Iporl  = 1  µA  porlasztó áram mellett  Aporlasztott  = 7*7 mm2 porlasztott 

felület esetén v = 0,22 nm/min (interferométerrel mérve ld. később 3.3.3. fejezet). A készülék 

vezérlését illetve az adatok gyűjtését számítógép végezte. A kapott SIMS spektrumokat egy 

tanszéki fejlesztésű program segítségével értékeltem ki. A diffúziós modell kísérletek során a 
23Na+,  27Al+,  43AlO+  intenzitását  mértem,  majd  a  mért  23Na+és  27Al+  intenzitásokból 

meghatároztam a 23Na+/27Al+ intenzitásarány mélységfüggését. 

A mérések  során  a  szilárd  kerámiacső  darabokat  (kb.  1*1 cm2 minta),  alkoholban 

ultrahangos rázatással történt mosás után szén ragasztóval rögzítettem a mintatartó felületén. 

3.2. Röntgendiffrakció (XRD)

Az említett felületanalitikai módszerek mellett röntgendiffrakciós módszerrel (XRD) 

vizsgáltam  a  nátrium  és  a  polikristályos  alumínium-oxid  között  lejátszódó  reakciókat, 

valamint  a  kristályszerkezet  rendezettségének  hatását  a  reakció  kimenetelére.  Az  XRD 

méréseket az MTA Geokémiai Kutatóintézetében végeztem egy Philips  PW1730 automata 

készüléken.

A  röntgen  pordiffrakció  kristályos  anyagok  fázis  azonosítására,  mennyiségi 

meghatározásra és kristályszerkezet jellemzésére alkalmas módszer. Diffrakciós vizsgálathoz 

λ  ~  0,1  nm  nagyságrendbe  eső  sugárzást  alkalmazunk.  A  sugárzás  hullámhossza 

nagyságrendileg  ugyanabba  a  tartományba  esik,  mint  a  legtöbb  anyag  rácsállandója,  így 

megfelelő  a  kristályokon  történő  elhajlási  jelenségek  előidézésére.  A  nagy  energiájú 

röntgensugarak képesek „mélyen” (10-100 μm) behatolni, így az XRD nemcsak felület közeli 
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információkat hordoz, mint az XPS illetve a SIMS módszer, hanem a tömbfázisra jellemző 

információkat is.   

A makroszkópos szemcséket, a röntgensugarakat koherensen szóró tartományok, elemi 

krisztallitok sokasága alkotja. A röntgenfelvétel egy folytonos háttérből, melyet az esetlegesen 

jelen  lévő  amorf  fázis,  illetve  a  műszer  okoz,  és  bizonyos  szögeknél  kiugró  intenzitású 

csúcsokból, az úgynevezett Bragg-reflexiókból áll. A mérés során a röntgen sugarak elhajlási 

szögének függvényében detektáljuk a reflexiók pozícióját, a diffraktált nyaláb intenzitását. A 

diffrakciós csúcsok pozícióinak leírását Bragg és Laue alkották meg. A Bragg-egyenlet (5.2.) 

alapján, amely kapcsolatot teremt a kristályrács, a beeső sugárzás hullámhossza és a beesési 

szöge között, meghatározhatók a rácssík távolságok [Schulz, 1987]. 

nλ = 2d sinΘ, (3.3.)

ahol  n a reflexió rendűsége,  λ a beeső sugárzás hullámhossza,  d a rácssík távolság, míg θ a 

beeső sugárzás beesési szöge. 

 A röntgen  pordiffrakciós  vizsgálatok  egy  Philips  PW1730  automata  készüléken 

történtek  a  Cu  Kα  sugárzással,  grafit  monokromátorral  és  PW1050/25  goniométerrel.  A 

mérések  során  a  röntgencső  működési  feszültsége  45  kW,  míg  csőárama  35  mA volt.  A 

diffraktogramok  kiértékelése  Philips  APD  és  X-pert  vezérlő  és  értékelő  szoftverek 

felhasználásával  zajlott.  A  fázisazonosítás  a  mért  d-értékek  és  intenzitások  referencia 

adatokkal  (ICDD -  International  Centre  for  Diffraction  Data  -  adja  ki  a  PDD –  Powder 

Diffraction Data adatokat, illetve ASTM – American Society for Testing Materials, amely a 

fázisok tulajdonságait és adatait leíró rendszer) való összehasonlításával történik.

A por mintát alkoholos ülepítéssel vittem fel a mintatartó lemezre, ami részben a kis 

mintamennyiség miatt  volt  szükségszerű.  Másrészt  a várt  Na-O-Al végtermékek rendkívül 

higroszkóposak,  így  az  alkohol  vízelvonó  hatása  miatt  a  kapott  végtermék  hidrolízisét  is 

sikerült elkerülni.
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3.3. Az anyagok minősítésére használt egyéb eljárások, valamint modell kísérletek során 

felhasznált berendezések ismertetése

3.3.1. Pásztázó elektronmikroszkóp és energiadiszperzív röntgenanalizátor

Pásztázó  elektronmikroszkóppal  tanulmányoztam  a  vegyület  képződés  vizsgálata 

során  kiindulási  anyagként  alkalmazott  Al2O3  porok  morfológiáját.  A méréseket  a  BME 

Általános és Analitikai Kémia tanszékén végeztem.

A készülék  típusa:  JEOL JSM-5500  LV,  Scanning  Electron  Microscope.  A készülékhez 

energiadiszperzív  analizátor  is  tartozik,  így  a  szemcseméret  (kb.  10µm-ig  megbízhatóan 

használható) meghatározásán túl, elemanalízisre is használható.

Mérési körülmények: Detektor: szekunder elektron detektor (SEI)

Nagyítás: 1000-szeres, 2000-szeres

Gyorsító feszültség: 25 kV

3.3.2. Szinterelő kemence

A diffúziós  mérésekhez,  illetve  a  Na  és  a  polikristályos  alumínium-oxid  között 

lejátszódó szilárd fázisú reakciók vizsgálatához készült  modell  minták hőkezelése a BME 

Atomfizika Tanszékén zajlott egy saját építésű 1200ºC-ig fűthető elektromos csőkemencében 

N2 áramban (110 cm3/min). A hőmérséklet mérés PtRh-Pt termoelem segítségével történt.

3.3.3. Interferométer

Az  XPS-ben  és  a  SIMS-ben  használt  ionágyú  porlasztási  sebességét  egy  ZYGO 

MARK  II.  interferométerrel  határoztam  meg.  Ez  a  berendezés  alkalmas  az  ionok  által 

kiporlasztott  kráter  pontos  mélységének  meghatározására,  amennyiben  a  minta  kiinduló 

felülete  megfelelően  sík  és  a  felületi  érdesség  nem  nagyobb  az  alkalmazott  fényforrás 

hullámhosszának 10%-nál (~ 50-60 nm). Mivel a diffúziós mérésekhez használt polikristályos 

és egykristály Al2O3 ennek a követelménynek nem tett eleget, egy külön erre a célra beszerzett 

polikristályos  alumínium-oxid  (d  ~  3  μm)  felületén  végeztük  ionporlasztást.  A  kráter 

mélységéből  a  porlasztási  idő  ismeretében  számolt  porlasztási  sebességet  fogadtuk  el  a 

diffúziós profilok meghatározásánál. Fényforrásként He-Ne lézert (λ = 632,8 nm) használtam.
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IV.  HOSSZAN  TARTÓS  ÉGETETT  NAGYNYOMÁSÚ  NÁTRIUMLÁMPÁKON 

VÉGZETT VIZSGÁLATOK

Elsőként különböző ideig égetett  (2000 h,  10000 h) lámpák kerámiacsövét,  illetve 

külső  üvegburáját  vizsgáltam  XPS,  valamint  SIMS  mérési  módszerekkel,  hogy  a  lámpa 

élettartama során a kerámia kisülési cső falában lejátszódó kémiai átalakulásokat és a nátrium 

diffúziós  folyamatot  tanulmányozzam.  A lámpa  működése  közben  lejátszódó  folyamatok 

hatására  egyrészt  megváltozik  a  kerámiacső  összetétele,  másrészt  az  üvegburára  is 

rákerülhetnek különböző szennyeződések. Vizsgáltam a külső üvegbura középső részét, ahol 

egy elszíneződés  volt  észlelhető  a  10000 h-t  égetett  lámpa esetén,  valamint  az  üvegbura 

szélén lévő részeket,  ezen kívül  az üvegbura vizsgált  részeivel  szemben lévő kerámiacső 

darabokat is tanulmányoztam. A mérési pontok a 4.1. ábrán láthatók.

4.1. ábra: A kiválasztott mérési pontok lehelyezkedése a nagynyomású nátriumlámpában

4.1. A kerámiacső vizsgálatok eredményei

 A kerámiacső külső felületéről XPS spektrumokat vettem fel, majd 15, 60 és 

90 min porlasztás (Iporl  = 1  µA, porlasztott  terület  = 7*7 mm, a  vporl= 0,13 nm/min) után 

megismételtem a spektrum felvételt. A tartós égetett lámpák kerámiacsövének külső felületén 

nagy mennyiségű nátriumot azonosítottam. A mért nátrium koncentrációk a 4.1. táblázatban 

találhatók. 

Az azonosított elemek koncentrációjának meghatározása során sem a kerámiacső, sem 

az üvegbura felületén (lsd. 4.2. fejezet) nem volt mód szórás vizsgálatra, mert két különböző 

élettartamú (1  db  2000  h-s,  1  db  10000  h-s)   lámpa  állt  csak  rendelkezésre.  Ezekben  a 

lámpákban  az  üvegburán  és  a  kerámia  csövön  is  a  legsötétebb  részeket  választottam  ki 

45



IV. Hosszan tartós égetett nagynyomású nátriumlámpákon végzett vizsgálatok

vizsgálatra (1*1 cm-s minta). Nem volt célom hogy feltérképezzem, hogy a lámpa hossza 

mentén  milyen mértékben található  Na és  Al  szennyeződés  az  üvegbura  és  a  kerámiacső 

felületén.

4.1. táblázat: Nátrium koncentrációja a kerámia kisülési cső külső felületén a porlasztási idő 

függvényében

Porlasztási 

idő [min]

Na [at%], 

10000h, 

középső rész (c)

Na [at%], 10000h, 

kerámiacső vége 

(d)

Na [at%], 

2000h, középső 

rész (c) 

Na [at%], 2000h, 

kerámiacső vége 

(d)
0 5,5 9,2 6,2 1
15 9,2 8,5 6,0 1,6
60 6,9 4,8 2,9 Nincs adat
120 Nincs adat Nincs adat 1,4 Nincs adat

ahol at % atomi %-t jelöl. 

 Az eredményekből látható, hogy a vártnak megfelelően az égetési idő függvényében 

növekszik a kerámiacső külső felületén lévő nátrium mennyisége, a 10000h-t égetett lámpa 

esetén ugyanis nagyobb mennyiségű nátriumot detektáltam mind a középső részén, mind a 

kerámiacső végén. A nátrium mélységi profilja azonban meglepően alakul a 2000 és a 10000 

h-t égetett lámpa esetében is. A nátrium a kisülési cső belsejében található, ennek megfelelően 

azt  várnánk,  hogy  a  detektált  nátrium mennyisége  a  kisülési  cső  külső  felületéről  befelé 

haladva folyamatosan növekszik. Ezzel szemben nátriumdúsulást tapasztalhatunk a kisülési 

cső külső felületén. Az alumínium-oxid cső külső felületén kialakuló Na feldúsulásnak oka 

lehet,  hogy a nátrium kilépése a felületről  a gáztérbe, a kialakult  kötések által  gátolt.  Ezt 

alátámasztják különböző irodalmi adatok [de Groot, 1986; Hing, 1981; Ingalls, 1994; Luthra, 

1987],  miszerint  a  diffundáló  nátrium  és  a  polikristályos  alumínium-oxid  között  kémiai 

kötések  alakulnak  ki,  valamilyen  vegyületképződés  játszódik  le.  Az  eredmények  azt  is 

mutatják,  hogy  a  nátrium  fogyás  döntő  folyamata  a  kerámiafalon  át  történő  nátrium 

transzport,  mivel  a  2000  és  a  10000  h-t  égetett  lámpa  esetében  is  nagyobb  mennyiségű 

nátrium rakódott  a  kerámiacső középső részeire,  ahol  a  hőmérséklet  a működés közben a 

legmagasabb (~1100ºC), ezért a cső végein a kerámiadugók melletti szivárgás nem indokolja 

a nátrium-fogyást. 

46



IV. Hosszan tartós égetett nagynyomású nátriumlámpákon végzett vizsgálatok

4.2. Az üvegbura vizsgálatok eredményei

Az  üvegbura  belső  felületét  is  megvizsgáltam  XPS  módszerrel.  A felületen  nagy 

mennyiségben azonosított  Na és Al mellett  még egyéb szennyező elemeket  is  találtam. A 

belső  felületen  detektált  elemek,  valamint  a  koncentrációváltozások  a  porlasztási  idő 

függvényében a 4.2. táblázatban láthatók. 

4.2. táblázat: A tartós égetett lámpák üvegburájának belső felületen mért elemek koncentráció 

változása a porlasztási idő függvényében

10000h-t égetett lámpa üvegburájának középső részei (a)
Porlasztási idő (min) Na 

(at%)

Al 

(at%)

O 

(at%)
0 3,5 33,2 63,2
15 4,5 39,7 53,8
60 2,7 37,6 56,8
90 1,7 33,8 61,8
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10000h-t égetett lámpa üvegburájának szélén azonosított elemek (b)
Porlasztási idő (min) Na 

(at%)

Al 

(at%)

O 

(at%)

Ba 

(at%)

Sr 

(at%)

Si 

(at%)
0 4,3 4,9 70,6 10,6 4,6 5,0
15 7,0 4,9 65,1 9,9 8,1 5,0
60 2,1 2,8 63,9 20,6 7,5 3,0
90 1,7 3,0 63,8 23,4 6,2 2,0

2000h-t égetett lámpa üvegburájának középső részei (a)
Porlasztási idő (min) Na 

(at%)

Al 

(at%)

O 

(at%)

Ba 

(at%)

Si 

(at%)
0 0,7 28,2 71,0 0 0
15 0,1 36,9 59,4 0,2 0,3
60 0 34,8 60,9 0,3 1,6
2000h-t égetett lámpa üvegburájának szélén azonosított elemek (b)

Porlasztási idő (min) Na 

(at%)

Al 

(at%)

O 

(at%)

Ba 

(at%)

Sr 

(at%)

Ca 

(at%)

Si 

(at%)
0 0,7 6,2 65,4 4,4 3,2 6,6 13,5
15 0 1,9 61,3 4,0 3,3 2,4 25,0

ahol at % atomi %-t jelöl. 

Az üvegbura szélső részein a nátriumon, illetve alumíniumon kívül azonosított egyéb elemek: 

Ca, Ba és Sr a beforrasztó zománc párolgása miatt kerülhettek a felületre. A kerámia kisülési 

csövet a gyártás során ugyanis egy oxidkeverékből (Al2O3. MgO, BaO, SrO, CaO, B2O3. SiO2 

vagy Y2O3) álló zománccal forrasztják be [de Groot, 1986].

A nátrium, mint 2.1. fejezetben említettem. a kerámia kisülési cső belsejébe kerül nátrium-

amalgám  formájában.  Az  üvegbura  felületén  talált  nagy  mennyiségű  nátriumból  arra 

következtettem, hogy a nátrium diffúzió,  illetve szivárgás útján elhagyja a  kisülési  csövet 

működés közben, felhalmozódik a kerámia kisülési cső külső felületén, majd ennek egy része 

az üvegbura belső felületére párolog és az égetési idő függvényében vastagodó réteget hoz 

létre. Referenciaként megvizsgáltam egy összeszerelés előtti üvegburát. Ezen üvegbura belső 

felületén is azonosítottam nátriumot (1,7 at%), azonban a nátrium a tisztító porlasztás után 

eltűnt a felületről. A referencia üvegbura felületén mért nátrium tehát valószínűleg valamilyen 

felületi  szennyezettség  következménye.  A nem  használt  üvegbura  vizsgálatára  azért  volt 

szükség, mert ezek a kemény üvegek néhány ppm mennyiségben tartalmaznak nátriumot és ki 

akartam  zárni  a  nátrium  szegregációjának  lehetőségét.  Ezzel  szemben  nagyobb 

koncentrációban halmozódik fel  a  nátrium a hosszan tartós égetett  lámpák üvegburájának 
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belső felületén működés közben. A kisülési cső falán át jutó és onnan a bura belső terébe 

párolgó Na csapódik le az üvegbura belső felületére. 

A külső üvegbura vastagon fedett volt alumíniummal is, aminek oka az alumínium-

oxid kisülési cső disszociatív párolgása lehet. A 2000h-t és a 10000h-t égetett lámpa esetében 

is jelentős különbség adódott az alumínium fedettségben az üvegbura középső illetve szélső 

részei között. Ez azzal magyarázható, hogy a lámpa működése közben a kerámia kisülési cső 

hőmérséklete a középső részen a legnagyobb (1100-1200°C), ezért az Al2O3 kisülő cső erről a 

területről párolog a leggyorsabban. 

Az eredményeket vizsgálva megállapítható, hogy a Na koncentrációja a porlasztási idő 

függvényében  csökken  mind  a  2000h-t,  mind  a  10000h-t  égetett  lámpa  esetében.  Ezzel 

szemben a mért Al koncentrációk a porlasztási idő függvényében állandónak mondhatók, sőt 

jelentős különbségeket sem találtunk a 2000 és a 10000h-ás lámpák között. Az alumínium 

réteg valószínűleg vastagabb a hosszabb ideig égetett lámpák esetén, azonban az alkalmazott 

porlasztás rövid volt ahhoz, hogy a csökkenő profilt detektáljuk. Az alumínium koncentráció 

állandósága  a  felületen  arra  enged  következtetni,  hogy  az  alumínium-oxid  kisülési  cső 

párolgása már rövid idejű működés után is jelentős mértékű, vagyis egy vastag Al-O réteg 

rakódik rá az üvegbura felületére. A nátrium kerámia falon át történő diffúziója viszont egy 

időigényes  folyamat,  a  kerámiacsőből  távozó  nátrium  így  a  vastag  Al-O-réteg  tetejére 

párolog. 

Az  üvegbura  felülete  oly  annyira  fedett  volt  ezzel  a  vastag  nátrium-alumínium 

réteggel, hogy az XPS technika segítségével a Si-t csak az üvegbura szélén tudtam detektálni 

a  10000h-t  égetett  lámpa  esetén.  Így  10000h-t  tartós  égetett  lámpa  üvegburájának  belső 

felületét nagyobb érzékenységű SIMS technikával is megvizsgáltam. A mért elemek intenzitás 

értékei a 4.3. táblázatban láthatók.

4.3.táblázat:  A  10000h-t  égetett  lámpa  üvegburájának  belső  felületén  SIMS-szel  mért 

elemintenzitások

10000h-t égetett lámpa üvegburájának középső részén illetve szélén mért 

elemintenzitások
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Na (cps) Al (cps) Mg (cps) Sr (cps) Ba (cps) Si (cps)
Üvegbura középső 

rész
1,3*105 2,6*103 6*102 1,9*102 5,4*10 2,9*103

Üvegbura széle 2,5*104 6,2*103 1,4*104 3,7*10 2,7*104 7,7*104

A SIMS, illetve az XPS mérések eredményei összhangban voltak egymással. A szilíciumot 

már az üvegbura középső részein is tudtam azonosítani a SIMS módszerrel, de mennyisége 

egy nagyságrenddel  kisebb volt,  mint  az üvegbura szélén,  vagyis egy vastagabb nátrium-

alumínium réteg rakódik rá az üvegbura középső részeire a lámpa működése közben.

Megvizsgáltam az  üvegbura  felületén  azonosított  elemek  kötésállapotait  is.  Az  Al 

esetén egy érdekes jelenség volt megfigyelhető. Az alumínium ugyanis mind oxidos mind 

elemi formában jelen volt az üvegbura belső felületén. A 4.6-4.7. ábrákon a kerámiacső külső 

felületén,  valamint az üvegbura belső felületén mért  alumínium kötésállapotait  hasonlítom 

össze. 

A kisülési cső külső felületén az alumínium csak oxidos formában (a mért Al 2p: 73,5 eV 

[Briggs,  1990])  van  jelen,  míg  az  üvegbura  belső  felületén  az  oxidos  forma  mellett  az 

alumíniumot elemi formában (mért Al 2p: 70,9 eV) is azonosítottam. Az alumínium oxidos és 

fémes formájának aránya az üvegbura belső felületén: Al2O3: 78,7%, míg fémes Al: 21,3%. 

Ennek a jelenségnek az oka lehet az Al2O3 kisülési cső párolgása és redukciója/disszociációja 

a lámpa magas működési hőmérsékletén. Az alumínium-oxid cső felületén lejátszódó reakció 

egyrészt függ a kisülési cső hőmérsékletétől, ami a hossztengely mentén 800-1100ºC között 

változik, másészt a gázfázis összetételétől. A gyártás során ugyan arra törekszenek, hogy az 

üvegburában jó vákuum legyen, ennek ellenére előfordulhat, hogy az üvegbura számottevő 

mennyiségben  szennyező  gázokat  tartalmaz.  Ezeket  a  gázokat  a  getter  adszorbeálja,  így 

alacsony lesz a burában az oxigén parciális  nyomása  [Milan,  1974].  Ezek a körülmények 

(magas hőmérséklet, alacsony oxigén parciális nyomás) pedig kedveznek az alumínium-oxid 

redukciójának. 

Az  alumínium-oxid  kisülési  cső  néhány  ppm  koncentrációban  tartalmaz  Mg-t  dopoló 

anyagként, amire a kisülési cső áttetszősége miatt van szükség. A MgO dopoló anyag pedig 

elősegítheti a fémes Al képződését. Már többek foglalkoztak a MgAl2O4 spinel fázis fölött 

lejátszódó reakciókkal [White, 1972; Sainz, 2004],
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2/3 MgO(s) + 4/3 Al(l) + O2 ↔2/3 MgAl2O4(s) (4.1.)

ami fémes Al képződéséhez vezet. Ez az Al pedig diffundálhat az alumínium-oxid csőben és 

kilépve a tömbfázisból az üvegbura belső felületére párolog. A reakcióban keletkezett oxigént 

pedig ugyancsak a getter köti meg.

Korábbi  irodalmakon  [Hanneman.  1969]  túl  kimutattam,  hogy  az  üvegbura  belső 

felületén található feketedést okozó rétegben az Al elemi és oxidos formában (Al2O3:Al = 

78,7:21,3) is jelen van. 

 A IV. FEJEZET ÖSSZEFOGLALÁSA

1. Mind a kerámiacső külső felületén, mind az üvegbura belső felületén nagy mennyiségű 

nátriumot  azonosítottam.  Az  azonosított  nátrium  mennyisége  a  kerámia  kisülési  cső 

középső részein (a hőmérséklet  itt  a legmagasabb) volt  a legnagyobb, ami azt  igazolja, 

hogy  a  nátrium  diffúzió  útján  távozik  az  alumínium-oxid  kisülési  csőből.  A kerámia 

kisülési cső külső felületén mindenütt nátrium feldúsulás volt tapasztalható, ami a nátrium 

gátolt kilépésére utal a tömbfázisból. 

2. Az  üvegbura  belső  felületére  párolgott  Al-O  réteg  fémes  Al-ból  és  alumínium-oxidból 

tevődik össze.

3. A HPS lámpák működése során a polikristályos Al2O3 kisülési cső párolgása, a Na távozása 

a kisülési csőből a következő rétegszerkezetet hozzák létre az üvegbura belső felületén: 

Na-O réteg
Al-O, fémes Al réteg

Üvegbura
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Az  üvegburán  talált  rétegszerkezet  azt  mutatja,  hogy  az  üvegbura  égetés  közbeni 

feketedését nemcsak a égőtestből kilépő nátrium okozza, hanem a lámpa élettartamának 

viszonylag korai szakaszában elkezdődik az Al2O3 bomlása, redukciója/disszociációja és 

párolgása. Vagyis az alumínium-oxid cső párolgása a lámpa élettartama során viszonylag 

korán elkezdődik, majd a már fémes Al és Al2O3  réteggel borított üvegfelületre párolog a 

kisülési csőből diffúzió útján távozó Na.
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V. A NÁTRIUM DIFFÚZIÓJA ALUMÍNIUM-OXIDBAN 

A  tartós  égetett  lámpákban  nagy  mennyiségű  nátriumot  mutattam  ki  röntgen 

fotoelektron  spektroszkópiai  (XPS),  illetve  szekunder  ion  tömegspektroszkópiai  (SIMS) 

mérési módszerekkel mind a kerámiacső külső felületén, mind az üvegbura belső felületén, 

ami  azt  bizonyítja,  hogy  működés  közben  a  nátrium  átjut  a  kerámiafalon.  Különbséget 

találtam  a  nátrium mennyiségében  a  kisülési  cső  középső  illetve  szélső  részei  között.  A 

kerámiacső  külső  felületének  a  középső  részein  nagyobb  mennyiségű  nátrium  volt 

detektálható. Ebből arra következtettem, hogy a nátrium zárókerámia melletti szivárgása nem 

járul  jelentősen  hozzá  a  nátrium-fogyáshoz.  A nátrium transzportja  főleg  a  polikristályos 

alumínium-oxid falon át történő diffúzió útján zajlik [Weinmüller, 1986]. Korábbi irodalmak 

utalást tesznek arra, hogy a nátrium szemcsehatár menti diffúzió útján jut át a kerámia falon [

Reine, 1984; Vrugt, 1985; Dinter, 1983; Dinter, 1984]. A megállapítást arra alapozzák, hogy 

elemanalitikai  módszerekkel  nátriumot  mutattak  ki  a  szemcsehatárok  mentén  és  így 

feltételezték  a  szemcsehatár  menti  diffúziós  mechanizmust.  A  kerámiacső  nátrium-

állóságának  növelése  érdekében  speciális  dopoló  anyagokkal  (Y2O3,  ZrO2,  MgO  stb.) 

[Mackawa, 1995; Wei, 2001; Rhodes, 2004] készült alumínium-oxid kerámiák felé irányult 

napjaink fejlesztése, ami ismét előtérbe helyezte a Na diffúziós mechanizmusának  pontos 

ismeretét. Az irodalomban a Na alumínium-oxidban történő diffúziójára csak kevés diffúziós 

koefficiens adat áll rendelkezésre. Egykristály Al2O3-ban csak két hőmérsékleten (T = 1505ºC 

és  1568ºC)  mérték  [Frischat,  1971],  míg  polikristályos  Al2O3-ban  csak  effektív  diffúziós 

állandót  határoztak  meg  1200-1750ºC  hőmérséklet  tartományban  [Frischat,  1971].  A Na 

Al2O3-dal  alkotott  különböző  vegyületeiben  azonban  több  Na  diffúziós  koefficiens  adatot 

találtam (lsd. 2.5. fejezet, 2.2. táblázat).

A kisülési cső falán át történő nátrium transzport egy bonyolult, több lépésből álló 

összetett folyamat (beoldódás a kerámiába, diffúzió a kerámia falon át, tömb fázisból történő 

kilépés, párolgás az üvegbura felületére). A felsorolt folyamatok közül a nátrium diffúzióját 

vizsgáltam  modell  kísérletekkel  szimulált  lámpakörülmények  mellett.  Egy  HPS  lámpa 

kerámia kisülési csövét használtam reaktorként. A kerámiacsövek (átlagos szemcseméret (d): 

30 μm, dopoló anyag ~ 200 ppm MgO) belsejébe egy egykristály Al2O3  lapot vagy egy sík 

polikristályos Al2O3 kerámialapot, valamint 4,6 mg Na-t tettem és Xe gázzal töltöttem (p = 

300  mbar  T =  25˚C-on).  A reaktor  felépítése  az  5.1.  ábrán  látható.  A mindkét  végükön 

polikristályos kerámialappal lezárt kerámiacsöveket 400-1200ºC-n 100 cm3/min N2 (T = 25˚C, 
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p = 105  Pa) áramban hevítettem. Ezen modell kísérletek során a diffúziót más folyamatoktól 

elválasztva  szerettem  volna  vizsgálni.  Az  esetleges  zavaró  hatásokat  megpróbáltam 

kiküszöbölni  (nem jól  definiált,  térben  és  időben változó  hőmérséklet,  Hg jelenléte  stb.), 

ugyanakkor  a  diffúziót  alapvetően  meghatározó  tényezőket  a  lámpakörülményekhez 

(hőmérséklet:  400-1200ºC  tartományban  hőkezeltem,  amely  tartomány  magába  foglalja  a 

lámpa működési tartományát (800-1200ºC) is, p = 300 mbar T = 25˚C-on, mNa= 4,6 mg, V = 

4,8 cm3) hasonlóan állítottam be. A hőmérséklet növelésével a behelyezett szilárd Na csepp 

elpárolog, a gázfázisba kerül és így lámpakörülményekhez hasonló körülmények alakulnak ki. 

5.1. ábra: A modell kísérletekben használt reaktor 

A kerámiacsőbe  helyezett  sík  Al2O3 lapban  a  hőkezelések  során  kialakult  nátrium 

koncentráció  profilt  röntgen  fotoelektron  spektroszkópiai  (XPS),  illetve  szekunder  ion 

tömegspektroszkópiai  (SIMS)  mérési  módszerek  segítségével  vizsgáltam.  A SIMS  mérés 

esetén  a  tisztító  porlasztáshoz,  valamint  a  mélységi  profil  felvételéhez  is  Xe+ ionokat 

használtam  (Iporl  =  1  µA,  Aporlasztott  =  7*7  mm2),  míg  az  XPS  esetén  a  porlasztást  egy 

elektronütköztetéses Ar ion ágyú segítségével (Iporl  = 1 µA, Aporlasztott  = 7*7 mm2) végeztem. A 

porlasztási sebesség polikristályos Al2O3-ra a SIMS-ben vporl = 0,22 nm/min, míg az XPS-ben 

vporl = 0,13 nm/min.
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5.1. Kísérletek egykristály alumínium-oxiddal

Mivel az irodalomban csak két nátrium térfogati diffúziós adatot találtam  [Frischat, 

1971] és a nátrium alumínium-oxidban történő diffúziójának hőmérséklet függését eddig még 

nem vizsgálták, elsőként a nátrium tömbi diffúziós együtthatóját, valamint annak hőmérséklet 

függését  határoztam  meg.  A  modell  minták  belsejébe  egykristály  (zafír)  Al2O3 lapokat 

helyeztem  kontrollált  Na-Xe  atmoszférába  a  fent  leírtak  alapján.  A  térfogati  diffúziós 

koefficiens várhatóan kis értéke miatt magasabb hőmérsékletű (900-1200ºC), hosszabb ideig 

(25-40  h)  tartó  hőkezeléseknek  vetettem  alá  rendszerünket,  valamint  a  hőkezelés  során 

keletkezett  diffúziós  profilokat  a  nagyobb  érzékenységű  SIMS  technika  segítségével 

határoztam meg (a  23Na+/27Al+  intenzitás arányokat ábrázoltam a mélység függvényében).  A 

hőkezelés körülményeit az 5.1. táblázatban foglaltam össze, míg a mérési eredmények az 5.1. 

ábrán láthatók. A hőkezelések 100cm3/min N2 gázáramban (T = 25˚C, p = 105 Pa) történtek.

5.1. táblázat: Az egykristály alumínium-oxid lapon végzett magas hőmérsékletű hőkezelések 

paraméterei:

Hőmérséklet (°C) Hőkezelési idő (h)
900 39
1000 40
1100 30
1200 25

Térfogati  diffúzióra  a  Fick  II.  egyenlet  megoldása  konstans  felületi  koncentráció  mellett 

[Philibert, 1991]: 

( )
Dt
zerfcKonstzc

2
*1= , (5.1.)

 

ahol Konst1 konstans [m-3], c(z) [atomi %]a koncentráció z mélységben, t [s] a diffúziós idő, 

D [cm2/s] tömbi diffúziós együttható, z [cm] a behatolási mélység .

Nagyobb  mélységek  esetén  a  koncentráció  mélység  függése  alig  tér  el  a  vékony  felületi 

rétegből történő diffúziót leíró egyenlettől [Philibert, 1991]:
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)
4

exp(*)(
2

2 Dt
zKonstzc −= , (5.2.)

ahol Konst2 konstans [m-3].

Dt
zKonstc

4
lnln

2

2 −= , (5.3.)

Tehát  az  ln  c  a  z2 függvényében egy egyenest  ad,  aminek a  meredekségéből  a  térfogati 

diffúziós együttható számolható:

2

ln4
z

ctD
∂

∂−= , (5.4.)

Az  5.1-2.  ábrákon  a  mért  diffúziós  profilokat,  illetve  a  koncentráció  profilokra  illesztett 

egyeneseket mutatom be.
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5.1.  ábra:  A  23Na+ és  27Al7+ intenzitás 

arányának  logaritmusa  a  porlasztási 

mélység  függvényében  (▲  900ºC/39h;  x 

1000ºC/40h; ■ 1100ºC/30h; ○ 1200ºC/25h)
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5.2.  ábra:  A mért  23Na+  /  27Al+intenzitás 

arányok  természetes  logaritmusa  a 

porlasztási  mélység  négyzetének 

függvényében  (▲  900ºC/39h;  x 

1000ºC/40h;  ■  1100ºC/30h;  ○ 

1200ºC/25h)

A  szekunder  ion  intenzitásokra  a  koncentrációt  csak  az  ionizációs  valószínűségek 

ismeretében  lehet  számolni,  de  jelen  vizsgálatainknál  erre  nincs  szükség,  mivel  a 

koncentráció logaritmusa az ionintenzitás logaritmusától csak egy konstans erejéig tér el, ami 
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az y tengely (ln c) mentén egy konstans eltolást jelent. Ez pedig az egyenes meredekségét 

nem befolyásolja. Ezért 23Na+ és 27Al+ intenzitás arányokat ábrázoltunk z2 függvényében.

Az  ábrázolt  mérési  adatokra  3,02*10-6 cm-nél  mélyebb  tartományban  egyeneseket 

illesztettem (lsd. 5.2. ábra), majd az illesztett egyenesek meredekségéből meghatároztam a 

diffúziós koefficienseket. Az egyenesek illesztése jelen kísérletek és a későbbi mérések során 

is  problémát  okozott,  mert  nehéz  volt  eldönteni,  hogy  milyen  mélységektől  történjen  az 

egyenes  illesztés.  A  felületi  szennyezettségből,  felületi  durvaságból  származó  hibák 

elkerülése  végett  a  felületi  pontokat  elhagytam  és  csak  mélyebb  rétegekben  illesztettem 

egyeneseket. Az 5.2. táblázatban az illesztett egyenesek egyenleteit mutatom be (x = z2 és y = 

ln (I 23
Na

+/ I 27
Al

+)).

5.2. táblázat: Az egykristály alumínium-oxidban mért diffúziós profilokra illesztett egyenesek 

egyenlete:

T (ºC) Egyenes egyenlete Δm Δm/m
900 y=-1,1*1011x-2,2 1,4*1010 1,3*10-1

1000 y=-8,2*1010x-6,6 2,1*1010 2,6*10-1

1100 y=-6,6*1010x-4,7 7,0*109 1,1*10-1

1200 y=-5,4*1010x-4,4 1,3*1010 2,3*10-1

ahol m az illesztett egyenes meredeksége, Δm az egyenes illesztése során a meredekség hibája 

és Δm/m az egyenes meredekségéből származó relatív hiba.

Az 5.2.  összefüggést  felhasználva az egyenesek paramétereiből  meghatároztam a nátrium 

térfogati  diffúziós koefficienseit  900-1200ºC tartományban egykristály alumínium-oxidban 

(lsd. 5.3. táblázat). 

A  jelen  kísérletek  és  a  fejezetben  később  ismertetett  kísérletek  során  is  több 

hibalehetőség  adódik,  amely  befolyásolja  a  számolt  diffúziós  koefficiensek  értékét. 

Lehetséges hiba okok a  mérés közben: modell  minták gyártása során a nátrium adagolás 

hibája, a hőkezelés során a hőmérsékletingadozás által okozott hiba, XPS illetve SIMS mérés 

hibája. A méréseim hibáját az egyenesek illesztéséből határoztam meg (lsd. 5.3. táblázat).

5.3. táblázat: A meghatározott nátrium térfogati diffúziós együtthatók egykristály alumínium-

oxidban 900-1200˚C hőmérséklet tartományban
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Térfogati diffúzió 
T (ºC) D ± ΔD (cm2/s)

900 1,6*10-17 ± 2,1*10-18

1000 2,1*10-17 ± 5,4*10-18

1100 3,5*10-17 ± 3,8*10-18

1200 5,1*10-17 ± 1,2*10-17

Feltételezve,  hogy  a  vizsgált  hőmérséklet  tartományban  a  diffúziós  mechanizmus  nem 

változik, a diffúziós együttható hőmérsékletfüggését az Arrhenius összefüggés adja meg:

RTEaDD /
0 exp* −= , (5.5.)

ahol  D0 [cm2/s]a preexponenciális faktor,  Ea [kJ/mol]az aktiválási energia,  R [J/mol*K] az 

egyetemes gázállandó, T [K]az abszolút hőmérséklet.

A  számolt  térfogati  diffúziós  koefficiensekből  az  Arrhenius  egyenlet  felhasználásával 

meghatároztam a fent említett hőmérséklet tartományban a térfogati diffúzió preexponenciális 

faktorát  és az aktiválási  energiáját  (ld.  5.3.  ábra).  A nátrium tömbi diffúziós koefficiense 

egykristály alumínium-oxidban tehát 900-1200ºC hőmérséklet tartományban: 

D (cm2/s)=5,1*10-15 (cm2/s)*exp [-56,5(kJ/mol) / RT] (900-1200ºC), (5.6.)

vagyis  a  preexponenciális  faktor  D0  = 5,1*10-15  cm2/s,  és  az aktiválási  energia  Ea  = 56,5 

kJ/mol.
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5.3.  ábra:  A  Na  térfogati  diffúziós  koefficiense  Arrhenius  ábrázolásban  900-1200ºC 

hőmérséklet tartományban (x = 1/T és y = ln D)

Az egyenes meredekségéből megbecsültem az aktiválási energia és a preexponenciális faktor 

számolásának hibáját (lsd. 5.4. táblázat).

5.4. táblázat: Az egyenes illesztéséből az aktiválási energia illetve a preexponenciális faktor 

számolásában adódó hibák

y = -6790,5x-32,9
Δm/m Ea ± ΔEa (kJ/mol) Δb/b D0 ± ΔD0 (cm2/s)

1,2*10-1 -56,5± 6,7 1,9*10-2 5,1*10-15 ± 9,5*10-17

ahol  Δm/m az  egyenes  meredekségéből  származó  relatív  hiba,  míg  a  Δb/b az  egyenes 

tengelymetszetéből származó relatív hiba. 
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5.2.  A  szemcsehatár  menti  diffúziós  koefficiensek  meghatározása  700-1100ºC 

hőmérséklet tartományban

Az irodalmat átvizsgálva a Na polikristályos alumínium-oxidban történő diffúziójára 

vonatkozóan  csak  effektív  diffúziós  koefficiens  adatot  találtam 1200-1750˚C hőmérséklet 

tartományban. A 5.1. fejezetben meghatározott térfogati diffúziós koefficiensek ismeretében 

lehetőség nyílik arra, hogy a Na szemcsehatár menti diffúziós koefficiensét meghatározzam 

polikristályos  alumínium-oxidban a  lámpa működési  hőmérsékletén  (800-1100ºC).  Modell 

kísérleteim során a kerámiacső belsejébe polikristályos alumínium-oxid lapot helyeztem az 

egykristály alumínium-oxiddal végzett kísérletekhez hasonlóan. Majd a mintákat 700-1100ºC 

hőmérséklet tartományban 0,5-6 h-ig tartó hőkezelésnek vetettem alá. A hőkezelések után a 

polikristályos  alumínium-oxidban kialakult  diffúziós  profilokat  XPS technika  segítségével 

határoztam  meg.  A hőkezelés  körülményei  az  5.5.  táblázatban  láthatók.  A hőkezelések 

100cm3/min N2 gázáramban (T = 25˚C, p = 105 Pa) történtek.

5.5.  táblázat:  A polikristályos  alumínium-oxid  kerámialapon  végzett  magas  hőmérsékletű 

hőkezelések paraméterei

Hőmérséklet (°C) Hőkezelési idő (h)
700 6
800 4
900 3
1000 1
1100 0,5

A  5.4.a-e.  ábrákon  a  XPS-sel  polikristályos  alumínium-oxidban  mért  nátrium 

mélységi koncentráció profilok láthatók különböző hőmérsékletű (700-1100°C) és (0,5-6 h) 

idejű hőkezelések után. A nátrium koncentráció természetes alapú logaritmusát ábrázoltam a 

porlasztási  mélység  négyzetének  függvényében,  mivel  így  előzetes  becslések  adhatók  a 

térfogati és a szemcsehatár menti diffúzió viszonyáról.
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5.4.a-e  ábra:  A nátrium koncentráció  természetes  alapú  logaritmusa a  porlasztási  mélység 

négyzetének függvényében polikristályos Al2O3-ban (+ 700ºC/6 h; ○ és ○ 800ºC/4 h; ▲ és ▲ 

900ºC/3 h; x és x 1000ºC/1 h; ■ 1100ºC/0,5 h) 
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Mindegyik diffúziós profil esetén az első mérési pontban a nátrium koncentráció alacsonyabb 

volt, ami azzal indokolható, hogy az XPS spektrumot egy szennyezett felületről (C, OH, O2 

stb.)  vettem  fel.  Ennek  a  mérési  hibának  a  kiküszöbölése  érdekében  tisztító  porlasztást 

alkalmaztam, és a későbbi számolásoknál az első mérési pontot figyelmen kívül hagytam. Az 

5.4. ábrák arra utalnak, hogy a szemcsehatár menti diffúzió fontos szerepet játszik a nátrium 

diffúziós profiljának kialakulásában polikristályos alumínium-oxidban, mivel tisztán térfogati 

diffúzió  esetén  ilyen  ábrázolásban  a  mérési  pontokra  egyenes  illeszthető  [Giber,  1997; 

Philibert, 1991]. Amint a 2.3. fejezetben már említettem a szemcsehatár menti diffúziót leíró 

két fontos geometriai paraméter (d, δ) alapján a szemcsehatár menti diffúzió 3 típusba (A-, B-, 

C-típus)  sorolható  [Harrison,  1961].  A szemcsehatár  menti  diffúziót  leíró  Fischer  modell 

[Fischer, 1951] alapján B típus esetén lnc a mélység függvényében ábrázolva közel lineáris 

függést mutat.  Az 5.5. ábrán a különböző hőkezelések után a polikristályos Al2O3  kerámia 

lapban kialakult diffúziós profilt mutatom be ebben az ábrázolásban. 
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5.5.  ábra:  A  nátrium  koncentráció  természetes  logaritmusa  a  porlasztási  mélység 

függvényében (+ 700ºC/6 ; ○ 800ºC/4 h; ▲ 900ºC/3 h; x 1000ºC/1 h; ■ 1100ºC/0,5 h)

A mérési eredményekre mélyebb rétegek esetén jó közelítéssel egyenes illeszthető, ami azt 

mutatja,  hogy  modell  kísérleteimben  a  nátrium  koncentráció  profilját  polikristályos 

alumínium-oxidban B-típusú szemcsehatár menti diffúzióval lehetett leírni. Tehát a nátrium 

diffúziós  profiljának  a  kialakításában  a  szemcsehatár  menti,  valamint  a  térfogati  diffúzió 

egyaránt szerepet játszik. 
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A szemcsehatárokon  történő  anyagtranszportra  felírt  differenciál  egyenletrendszer 

megoldását B-típusú diffúzió esetén állandó felületi koncentráció mellett Whipple adta meg 

[Whipple, 1954] (lsd. 2.3. fejezet):

( ) 3/5
3/5

5/6

2/1

*ln*4 −

−







∂

∂−




= A

z
zc

t
DDgbδ , (5.7.)

ahol A=0.78 állandó felületi koncentráció esetén [Whipple, 1954],  Dgb a szemcsehatár menti 

diffúziós koefficiens (cm2/s)

Az 5.6. ábrákon a nátrium koncentrációjának természetes alapú logaritmusát ábrázoltam z6/5 

függvényében a mért profilokra egyeneseket illesztve.
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5.6. a-b. ábra: A  nátrium koncentráció természetes alapú logaritmusa z6/5 függvényében és a 

kapott görbékre illesztett egyenesek (+ 700ºC/6 h; ○ és ○ 800ºC/4 h; ▲ és ▲ 900ºC/3 h; x és 

x 1000ºC/1 h; ■ 1100ºC/0,5 h)
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5.6. táblázat: A mért koncentrációk logaritmusát z6/5 függvényében ábrázolva kapott görbékre 

illesztett egyenesek paraméterei (x = z6/5 és y = ln c)

T (ºC) Egyenes egyenlete Δm Δm/m
700 y=-1,7*107x+2,6 1,6*106 9,5*10-2

800 y=-8,8*106x+2,8 1,5*106 1,7*10-1

800 y=-1,5*107x+2,7 1,7*106 1,1*10-1

900 y=-1,5*107x+2,1 1,7*106 1,1*10-1

900 y=-1,8*107x+2,8 3,6*106 2,0*10-1

1000 y=-7,6*106x+1,3 1,2*106 1,6*10-1

1000 y=-6,2*106x+1,5 1,1*106 1,7*10-1

1100 y=-8,3*106x+1,2 1,2*106 1,5*10-1

ahol m az illesztett egyenes meredeksége, Δm az egyenes illesztése során a meredekség hibája 

és Δm/m az egyenes meredekségéből származó relatív hiba. 

A Whipple  megoldás  alapján  a  szemcsehatár  menti  diffúziós  koefficiens  (Dgb),  vagy  a 

szemcsehatár menti diffúziós koefficiens és a szemcsehatárok átlagos vastagságának szorzata 

(Dgb*δ) számolható. Whipple egyenlet tartalmazza a térfogati diffúziós koefficienst is. 

Az  5.1.  fejezetben  számolt  térfogati  diffúziós  koefficiensek  segítségével 

meghatároztam a nátrium szemcsehatár menti diffúziós koefficiensének és a szemcsehatárok 

átlagos  vastagságának  szorzatát  (Dgb*δ)  polikristályos  alumínium-oxidban  700-1100ºC 

hőmérséklet tartományban. Az (5.7.) összefüggés segítségével a szemcsehatár menti diffúziós 

koefficiens  számolható,  ha  ismerjük  a  szemcsehatárok  átlagos  vastagságát  (δ).  A 

szemcsehatárok  átlagos  vastagságát,  amit  irodalmi  adatok  alapján  [Philibert,  1991] kb.  1 

atomi rétegnek becsültem, azaz  δ=5 Å=5*10-8  cm. A számolt diffúziós koefficiensek az 5.7. 

táblázatban láthatók.

5.7. táblázat: A nátrium szemcsehatár menti diffúziós koefficiense polikristályos alumínium-

oxidban 700-1100ºC hőmérséklet tartományban

64



V. Nátrium diffúziója alumínium-oxidban

T (ºC) D (cm2/s) Dgb*δ (cm3/s) Dgb (cm2/s) Dgb ± ΔDgb (cm2/s)
700 4,9*10-18** 4,3*10-23 8,6*10-16 8,6*10-16 ± 3,4*10-16

800 9,4*10-18** 2,0*10-22 4,1*10-15 4,1*10-15 ± 1,4*10-15

800 9,4*10-18** 8,2*10-23 1,6*10-15 1,6*10-15 ± 4,7*10-16

900 1,6*10-17 1,3*10-22 2,6*10-15 2,6*10-15 ± 5,1*10-16

900 1,6*10-17 9,2*10-23 1,8*10-15 1,8*10-15 ± 6,4*10-16

1000 2,1*10-17 7,9*10-22 1,6*10-14 1,6*10-14 ± 4,6*10-15

1000 2,1*10-17 1,1*10-21 2,2*10-14 2,2*10-14 ± 7,1*10-15

1100 3,5*10-17 1,3*10-21 2,5*10-14 2,5*10-14 ± 6,1*10-15

**A térfogati diffúziós koefficienseket a 900-1200ºC hőmérséklet tartományban mért térfogati 

diffúziós koefficiensek hőmérséklet függését felhasználva számoltam.  

A mért diffúziós profilok egyenes illesztésének hibáján túl itt az előzőekben meghatározott 

térfogati  diffúziós  koefficiensek  egyenes  illesztéséből  származó hibáját  is  figyelembe kell 

venni.  

Felhasználva a kiszámolt szemcsehatár menti diffúziós együtthatókat a nátrium szemcsehatár 

menti diffúziója polikristályos alumínium-oxidban 700-1100ºC hőmérséklet tartományban: 

D (cm2/s)=1,1*10-10 (cm2/s)*exp [-97,5 (kJ/mol) / RT] (700-1100ºC), (5.8.)

A preexponenciális faktor D0=1,1*10-10 cm2/s és az aktiválási energia Ea=97,5 kJ/mol.

Az egyenes meredekségéből megbecsültem az aktiválási energia és a preexponenciális faktor 

számolásának hibáját is (lsd. 5.8. táblázat).

5.8. táblázat: Az egyenes illesztéséből az aktiválási energia illetve a preexponenciális faktor 

számolásában adódó hibák

y = -11672,9x-22,9
Δm/m Ea ± ΔEa (kJ/mol) Δb/b D0 ± ΔD0 (cm2/s)

2,2*10-1 -97,5± 21,6 9,8*10-2 1,1*10-10 ± 1,1*10-11

ahol  Δm/m az  egyenes  meredekségéből  származó  relatív  hiba,  míg  a  Δb/b az  egyenes 

tengelymetszetéből származó relatív hiba.
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5.3. Alacsony hőmérsékletű rövid ideig tartó hőkezelések

A szemcsehatár menti diffúzió C-típusa közvetlen alkalmas a szemcsehatár menti diffúziós 

koefficiens számolására. Ezért megpróbálkoztam a szemcsehatár menti diffúziós koefficienst 

alacsonyabb hőmérséklet tartományban (400-700°C) meghatározni, úgy hogy a diffúziót C-

típusú tartományba próbáltam átvinni. Alacsony hőmérsékleten (400-700°C) és rövid idejű 

(0,5 h) hőkezelés esetén még elhanyagolhatóan kevés az az anyagmennyiség, amit a térfogati 

diffúzió a szemcsék belsejébe visz. Ezek a hőkezelések természetesen alacsonyabb nátrium 

koncentrációhoz  vezetnek  a  kerámia  lapban,  így  komoly  követelményeket  támasztanak  a 

kísérleti  technikával  szemben  (nagy  érzékenység,  jó  mélységi  felbontóképesség).  Ezért  a 

hőkezelések után kialakult koncentráció profilt  SIMS mérési módszerrel vizsgáltam, mivel 

ennek a módszernek kb. 3-4 nagyságrenddel nagyobb az érzékenysége az XPS módszerrel 

szemben. Az alkalmazott hőkezelések paraméterei az 5.9. táblázatban láthatók. A hőkezelések 

100 cm3/min N2 gázáramban (T = 25˚C, p = 105 Pa) történtek.

5.9. táblázat: Az alkalmazott hőkezelések paraméterei:

Hőmérséklet (°C) Hőkezelési idő (h)
400 0,5
600 0,5
700 0,5

C-típusú diffúzió esetén állandó felületi  koncentrációt  feltételezve a  koncentráció mélység 

függése [Philibert, 1991; Giber, 1997]:

( )
tD

zerfcKonstzc
gb2

*3= , (5.9.)

ahol Konst3 konstans [m-3].

Nagyobb  mélységek  esetén  a  koncentráció  mélység  függése  alig  tér  el  a  vékony  felületi 

rétegből történő diffúziót leíró egyenlettől:
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( ) tD
z

gbtzc 4

2

exp, −≈ (5.10.)

Az alkalmazott hőkezelési eljárások után SIMS-szel mért (I23
Na

+/I27
Al

+) szekunder ion intenzitás 

arányok a mélység függvényében az 5.7. ábrán láthatók. 
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5.7.  ábra:  A  23Na+ és  az  27Al+ 

intenzitások  arányának  logaritmusa  a 

porlasztási  mélység  függvényében  (x 

400ºC  /  0,5  h;  ▲  600  ºC  /  0,5  h; 

○700ºC / 0,5 h)
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5.8. ábra:  A mért  23Na+ és  27Al+ intenzitások 

arányának  logaritmusa  (ln(I23
Na

+/I27
Al

+))  a 

porlasztási  mélység  négyzetének 

függgvényében (x 400ºC / 0,5 h; ▲ 600 ºC / 

0,5 h; ○700ºC / 0,5 h) 

A  9,3*10-7 cm-nél  nagyobb  mélységekhez  tartozó  mérési  eredményekhez  egyeneseket 

illesztettem (5.8. ábra).

5.10. táblázat: A porlasztási mélység függvényében ábrázolt relatív intenzitás adatokra 3,9*10-

6 cm-nél nagyobb mélységre illesztett egyenesek paraméterei (x = ln (I23
Na

+ / I27
Al

+) és y = z2)

T (ºC) Egyenes egyenlete Δm Δm/m
400 y=-7,4*1010x-3,5 7,8*109 1,1*10-1

600 y=-5,4*1010x-6,8 1,2*1010 2,2*10-1

700 y=-4,9*1010x-2,7 4,8*1010 8,1*10-2

ahol m az illesztett egyenes meredeksége, Δm az egyenes illesztése során a meredekség hibája 

és Δm/m az egyenes meredekségéből származó relatív hiba.
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Majd az így kapott egyenesek meredekségéből kiszámoltam az (5.11.) összefüggés 

felhasználásával  a  szemcsehatár  menti  diffúziós  koefficiens  értékét  (ld.  5.11.  táblázat).  A 

térfogati  diffúzió  számolásához hasonlóan,  a  méréseim hibáját  az  egyenesek illesztéséből 

határoztam meg (lsd. 5.11. táblázat).

Dt
m

4
1

= , (5.11.)

ahol m az egyenes meredeksége.

5.11. táblázat: A számolt szemcsehatár menti diffúziós koefficiensek (Dgb):

T (°C) Dgb ± ΔDgb (cm2/s)
400 1,9*10-15 ± 2,0*10-16

600 2,6*10-15 ± 5,8*10-16

700 2,9*10-15 ± 2,3*10-16

A  számolt  szemcsehatár  menti  diffúziós  koefficiensekből  az  Arrhenius  egyenletet 

felhasználva meghatároztam az 400-700ºC hőmérséklet tartományban a szemcsehatár menti 

diffúzió preexponenciális faktorát és az aktiválási energiáját (ld. 5.9. ábra). 

1.0x10-3 1.1x10-3 1.2x10-3 1.3x10-3 1.4x10-3 1.5x10-3

-33.9

-33.8

-33.7

-33.6

-33.5

-33.4

y=927,3x - 32,5 

ln
 D

gb

1/T (1/K)

5.9. ábra: A Na szemcsehatár menti diffúziós koefficiense Arrhenius ábrázolásban (x = 1/T és 

y = ln D)
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A nátrium szemcsehatár menti diffúziós koefficiense polikristályos alumínium-oxidban 400-

700ºC hőmérséklet tartományban: 

Dgb (cm2/s) = 7,5*10-15(cm2/s)*exp [-7,7(kJ/mol) / RT]   (400-700ºC), (5.12.)

vagyis a preexponenciális faktor D0=7,5*10-15 cm2/s, az aktiválási energia Ea=7,7  kJ/mol.

Az egyenes meredekségéből megbecsültem az aktiválási energia és a preexponenciális faktor 

számolásának hibáját (lsd. 5.12. táblázat).

5.12. táblázat: Az egyenes illesztéséből az aktiválási energia illetve a preexponenciális faktor 

számolásában adódó hibák

y = -927,3x-32,5
Δm/m Ea ± ΔEa (kJ/mol) Δb/b D0 ± Δ D0 (cm2/s)

5,5*10-3 -7,7± 0,04 1,9*10-3 7,5*10-15 ± 1,5*10-17

ahol  Δm/m az  egyenes  meredekségéből  származó  relatív  hiba,  míg  a  Δb/b az  egyenes 

tengelymetszetéből származó relatív hiba. 

Az  itt  meghatározott  Dgb(T)  függvény  magasabb  hőmérsékletre  valószínűleg  nem 

terjesztehető ki, mivel magasabb hőmérsékleteken egyéb folyamatok (pl. vegyületképződés) 

is befolyásolhatják a diffúziót.

5.4. Eredmények értékelése
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A meghatározott diffúziós koefficiensek ismeretében megvizsgáltam, hogy az egyes 

hőkezelések  során  kialakult  diffúziós  profilok  besorolása  B-  illetve  C-  típusú  osztályba 

mennyire  jogos.  B-típusúnak  tekinthető  a  szemcsehatár  menti  diffúzió,  ha  a  geometriai 

paraméterek (d, δ) és a térfogati diffúziós koefficiens viszonyára a következő összefüggés 

érvényes [Harrison, 1961]:

100δ < (Dt)1/2 < d/20  (5.13.)

Az 5.2. fejezetben leírt polikristályos Al2O3-n végzett magas hőmérsékletű hőkezelések során 

a (Dt)1/2 kifejezésre 2,5*10-7 – 4,2*10-7  cm közötti értékek adódnak (lsd. 5.13. táblázat). Ha a 

szemcsehatár vastagságot egy atomi rétegnek tekintjük δ=5 Å=5*10-8 cm és a szemcseméret d 

=  30  μm=3*10-3  cm,  akkor  az  (5.13.)  összefüggés  által  kijelölt  tartomány  felső  határára 

teljesül a  (Dt)1/2 < d/20 = 1,5*10-4 cm feltétel.

5.13. táblázat: 700-1100ºC hőmérséklet tartományban számolt (Dt)1/2 értékek

T(ºC) (Dt)1/2 (cm)
700 3,3*10-7

800 3,7*10-7

900 4,2*10-7

1000 2,8*10-7

1100 2,5*10-7

Azonban a tartomány alsó határánál (100δ = 5*10-6 cm) kisebbek az 5.16. táblázat (Dt)1/2 

értékei. Mindössze a 5δ <  (Dt)1/2 feltétel teljesül. Az 5.10. ábrán jól látható, hogy ha Harrison 

osztályozását követve ábrázolom a három típusra adott határokat (Dt)1/2 függvényében, akkor 

a B- és C-típus között egy nagy átmeneti tartomány (δ/20 - 100δ) található. Mivel az 5δ érték 

és  így  az  5δ  <  (Dt)1/2 értékek  is  közelebb  esnek  a  B-típus  Harrison  által  meghatározott 

„határához” az 5.2. pontban tárgyalt hőkezelések leginkább a B-típusú osztályba sorolhatók. 

Jó  közelítéssel  alkalmazhattam  a  diffúziós  koefficiensek  számolásánál  a  B-típusú 

szemcsehatár  menti  diffúzióra  vonatkozó  Whipple  féle  [Whipple,  1954]  megoldásokat.  A 
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hőkezelések idejét mintegy 100-szorosára kellett volna növelni, hogy az (5.13.) összefüggés 

teljesüljön.  Ez az adott kísérleti körülmények között megvalósíthatatlan volt.

Harrison osztályozása szerint C-típusú szemcsehatár menti a diffúzió, ha a következő 

feltétel teljesül [Harrison, 1961]:

( ) δ〈2/1*20 Dt (5.14.)

Az 5.3.  fejezetben leírt  polikristályos Al2O3-n  végzett  alacsony hőmérsékletű hőkezelések 

során egy atomi réteg szemcsehatár vastagság (δ = 5*10- 8cm) és d = 3*10-3 cm szemcseméret 

mellett  a  (Dt)1/2 <  δ/20  =  2,5*10-9  cm  összefüggésnek  kell  teljesülnie  ahhoz,  hogy  a 

hőkezelések  a  C-típusú  osztályba  sorolhatók  legyenek.  Az  egykristály  Al2O3-n  végzett 

mérésekből meghatározott térfogati diffúzió hőmérséklet függését felhasználva kiszámoltam 

az  alacsonyabb  hőmérsékleten  a  várható  térfogati  diffúziós  együtthatókat,  majd  ezekből 

meghatároztam a  (Dt)1/2 értékeket,  melyekre  2,0*10-8-  9,4*10-8 cm közötti  eredményeket 

kaptam  (lsd.  5.14.  táblázat),  vagyis  a  tartomány  felső  határánál  (δ/20  =2,5*10-9  cm) 

nagyobbak a kapott eredmények. Mindössze a  (Dt)1/2< 2δ  feltétel teljesül.  Az 5.10. ábrán 

feltűntettem a rövid ideig tartó alacsony hőmérsékleten végzett hőkezelések eredményeit is 

(●), így  jól  látható,  hogy  400-700ºC  hőmérséklet  tartományban   kapott  eredmények  az 

átmeneti  tartomány azon részébe esik,  amely közelebb áll  a  C-típushoz.  Vagyis ebben az 

esetben is jó közelítéssel alkalmazhattam a diffúziós koefficiensek számolásánál a C típusú 

szemcsehatár  menti  diffúzióra  vonatkozó  megoldásokat  [Philibert,  1991;  Giber,  1997].  A 

hőkezelések idejét mintegy 1000-ed részére kellett volna csökkenteni ahhoz, hogy az (5.14.) 

összefüggés teljesüljön, ami az adott kísérleti körülmények mellett megvalósíthatatlan volt. 

5.14. táblázat: 400-700ºC hőmérséklet tartományban számolt (Dt)1/2 értékek 

T (ºC) D (cm2/s) (Dt)1/2 (cm)
400 2,2*10-19 2,0*10-8

600 2,2*10-18 6,3*10-8

700 4,9*10-18 9,4*10-8

71



V. Nátrium diffúziója alumínium-oxidban

10-9 10-8 10-7 10-6 10-5 10-4 10-3

d

d/20
100 deltadelta/20

C-típus B-típus A-típus

(Dt)1/2 (cm)

5.10.  ábra:  Mérési  eredményeim  ábrázolása  a  „Harrison-féle  skálán”:  ●  alacsony 

hőmérsékletű rövid ideig tartó hőkezelések során polikristályos Al2O3-ban kialakult profilok; 

x  magasabb hőmérsékletű hosszabb ideig tartó hőkezelések során polikristályos Al2O3-ban 

keletkezett profilok [Harrison, 1961]

A 400-1200˚C hőmérséklet tartományban végzett diffúziós vizsgálataim eredményeit az 5.11. 

összefoglaló ábrán mutatom be.
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5.11.  ábra:  Kísérleteim során meghatározott  nátrium diffúziós együtthatók alumínium-oxid 

esetén. ● Irodalmi adat [Frischat, 1971]
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Az ábra jól illusztrálja, hogy a térfogati diffúzió sokkal lassúbb, mint a szemcsehatár menti 

diffúzió.  A  700ºC-on  B-típusú  és  C-típusú  kinetikájú  szemcsehatár  menti  diffúzióból 

meghatározott szemcsehatár menti diffúziós koefficiensek mérési hibán belül egybeesnek. A 

szemcsehatár  menti  diffúzió  különböző aktiválási  energiákkal  megy végbe  700ºC alatt  és 

fölött. A különböző aktiválási energiák oka lehet, hogy a diffúzió mechanizmusa megváltozik 

700ºC  körül.  Magasabb  hőmérsékleten  különböző  kémiai  reakciók  gyorsíthatják  az 

anyagtranszportot.

Az  5.11.  ábrán  feltüntettem  az  irodalomban  található  Frischat  által  mért  térfogati 

diffúziós koefficiens adatokat  [Frischat, 1971],  melyek több nagyságrenddel nagyobbak az 

általam meghatározott térfogati diffúziós együtthatóknál. A nagyobb diffúziós koefficiensek 

oka  lehet,  hogy  a  Frischat  által  használt  egykristály  alumínium-oxid  szennyező  tartalma 

ismeretlen. A kristályrácsban lévő szennyezők ugyanis jelentősen befolyásolják a diffúziót. 

Ezentúl  nem ismeretes,  hogy  milyen  felület-előkészítési  technikát  alkalmazott  a  diffúziós 

mérések előtt, mivel a polírozás roncsolhatja a felületet [Cawley, 1985; Saito, 2005] és ezáltal 

a  roncsolt  felület  különösen  magasabb  hőmérsékleteken  (T  >  1500ºC)  megnövelheti  a 

vegyületképződést,  megváltoztathatja  a  diffúziót  a  roncsolt  felületben,  ami  a  diffúziós 

együttható növekedésével jár.

AZ V. FEJEZET ÖSSZEFOGLALÁSA

1. Meghatároztam a nátium térfogati diffúziós koefficiensét egykristály alumínium-oxidban 

900-1200ºC hőmérséklet tartományban (D900ºC  = 1,6*10-17  cm2/s, D1000ºC  = 2,1*10-17  cm2/s, 

D1100ºC = 3,5*10-17  cm2/s, D1200ºC = 5,1*10-17  cm2/s). Ebből kiszámoltam a térfogati diffúzió 

hőmérséklet függését ebben a hőmérséklet tartományban (D0  = 5,1*10-15 cm2/s, Ea  = 56,5 

kJ/mol).

2. Meghatároztam  a  nátrium  szemcsehatár  menti  diffúziós  koefficiensét  polikristályos 

alumínium-oxidban 700-1100ºC hőmérséklet tartományban B-típusú szemcsehatár menti 

diffúziót feltételezve (D700ºC  =  8,6*10-16  cm2/s,  D800ºC  =  4,1*10-15  cm2/s,  D900ºC  =  2,6*10-

15cm2/s,  D1000ºC  =  1,6*10-14  cm2/s,  D1100ºC  =  2,5*10-14  cm2/s).  A  kapott  diffúziós 

koefficiensekből kiszámoltam a szemcsehatár menti diffúzió hőmérséklet függését 700-

1100ºC hőmérséklet tartományban (D0 = 1,1*10-10 cm2/s, Ea = 97,5 kJ/mol).
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3. Meghatároztam  a  nátrium  szemcsehatár  menti  diffúziós  koefficiensét  polikristályos 

alumínium-oxidban 400-700ºC hőmérséklet tartományban C-típusú szemcsehatár menti 

diffúziót feltételezve (D400ºC  = 2,9*10-15  cm2/s, D600ºC  = 2,6*10-15  cm2/s, D700ºC  = 1,9*10-15 

cm2/s).  A kapott diffúziós koefficiensekből kiszámoltam a szemcsehatár menti diffúzió 

hőmérséklet függését 400-700ºC hőmérséklet tartományban (D0 = 7,5*10-15 cm2/s, Ea = 7,7 

kJ/mol).

4. Megállapítottam,  hogy  a  nátrium  szemcsehatár  menti  diffúziója  különböző  aktiválási 

energiákkal megy végbe 700ºC alatt és fölött. 700ºC fölötti hőmérsékleteken különböző 

kémiai reakciók gyorsíthatják az anyagtranszportot.

5. A fenti modell kísérletek bizonyítják, hogy a polikristályos Al2O3-ban nagyságrendekkel 

nagyobb a szemcsehatár menti diffúziós együttható, mint a térfogati. 
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6.  A  NÁTRIUM  ÉS  A  POLIKRISTÁLYOS  Al2O3 KISÜLÉSI  CSŐ  KÖZÖTT 

LEJÁTSZÓDÓ REAKCIÓK 

Az irodalmi adatokkal  [de Groot, 1986; Marcus, 1972; Wyner, 1978; Wyner, 1979] is 

jó egyezést mutató előkísérleti eredményeim alapján megállapítottam, hogy a Na transzportja 

a  kisülési  cső  falában  ionos  formában  zajlik,  ami  ismeretlen  sztöchiometriájú  Na-O-Al 

vegyület  képződésére,  illetve  jelenlétére  utal  [de Groot,  1986;  Hing,  1981;  Ingalls,  1994; 

Luthra,  1987].  Tartós  égetett  lámpákon  végzett  elő-kísérleteim  során  jelentős  nátrium 

felhalmozódást mutattam ki a kerámia kisülési cső külső felületén. Ez azt mutatja, hogy a 

nátrium kilépése a tömbfázisból a gázfázisba gátolt lehet különböző kémiai kötések révén. Az 

irodalomban található termodinamikai adatok is alátámasztják a vegyületképződést [Kummer, 

1972; Luthra, 1987; Gros, 1991; Elrefai, 1981; Rog, 1983]. Ezek a vegyületek, különösen a 

Na-β-aluminát, szerkezetük révén gyors ionvezetésre adhatnak lehetőséget [Yao, 1967]. Ezen 

folyamat a lámpában gyors Na-fogyáshoz vezethet,  és egyben hatással van a Na diffúziós 

mechanizmusára polikristályos alumínium-oxidban. A rendelkezésünkre álló irodalom gondos 

átvizsgálása  után  főleg  olyan  adatotokat  találtam,  amelyekben  a  különböző  szerzők 

elemanalitikai [Akutsu, 1984; de Groot, 1986; Reine, 1983; Weinmüller, 1986] módszerekre 

támaszkodva beszélnek Na-aluminát,  valamint Na-β-aluminát képződéséről.  Bizonyítottnak 

azonban a Na vegyület formája akkor tekinthető, ha az adott vegyület szerkezetét valamilyen 

szerkezetvizsgálati  módszer  segítségével  meghatározzuk.  Elsőként  1966-ban  Grossman 

vizsgálta  röntgendiffrakcióval  a  nátrium  és  a  polikristályos  alumínium-oxid  kisülési  cső 

között lejátszódó reakciókat, próbálva lámpakörülményekhez hasonló kísérleti paramétereket 

beállítani  [Grossman,  1966].  Polikristályos  alumínium-oxid  porral  704,  750  és  950°C-on 

hajtott végre kísérleteket, kísérleteiben azonban nem tapasztalt vegyületképződést. De With et 

al.  [De  With,  1985]  800-1000ºC  hőmérséklet  tartományban  modell  kísérletekkel 

tanulmányozták a nátrium és a zafír, illetve MgO-dal és CaO-dal különböző mértékben dopolt 

polikristályos alumínium-oxid között lejátszódó reakciókat röntgendiffrakciós mérési módszer 

segítségével.  Kísérleteik  során  a  NaAlO2-t  azonosítottak  korróziós  végtermékként,  ami 

némiképp ellentmond a termodinamikai adatoknak. Luthra ugyanis a Na és az alumínium-

oxid között lejátszódó szilárdfázisú reakció stabilis végtermékének a Na-β-aluminátot tekinti 

[Luthra, 1987]. Vrugt [Vrugt, 1985] a nátrium és egykristály alumínium-oxid (zafír) között 

lejátszódó reakciókat, valamint a keletkezett termékek termodinamikai stabilitását vizsgálta a 

már De With által leírt módon [De With, 1985]. Eredményei szintén a NaAlO2-t keletkezését 
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igazolták,  Na-β-aluminát  képződését  csak  1250ºC  fölötti  hőmérsékleten,  aminél  a  HPS 

lámpák kerámia kisülési csövének működési hőmérséklete alacsonyabb, mutatta ki. De With 

et  al.  és  Vrugt  kísérleteinek  hiányossága  egyaránt,  hogy  a  szilárdfázisú  reakciót  nem 

lámpakörülmények mellett tanulmányozták. 

Az említett irodalmi adatokra támaszkodva célom az volt, hogy a korábbi kísérleteken 

túlmenően [De With, 1985; Vrugt, 1985] lámpakörülmények mellett  vizsgáljam a Na és a 

polikristályos  alumínium-oxid  között  lejátszódó  szilárdfázisú  reakciókat,  a  keletkező 

végtermékek szerkezetét és pontos összetételét röntgendiffrakcióval meghatározzam, valamint 

az egymásnak látszólag ellentmondó termodinamikai adatok és kísérleti eredmények között 

összhangot teremtsek. 

A  lámpa  működése  közben  a  lejátszódó  szilárdfázisú  reakciók  végtermékének 

meghatározása céljából hosszan tartós égetett lámpák kerámiacsövének darabjait vizsgáltam 

röntgendiffrakciós módszerrel (XRD), hogy a vegyületképződést kísérletileg is bizonyítsam. 

A tartós égetett lámpák vizsgálata valamilyen Na-O-Al vegyületképződésre utalt ugyan, de a 

keletkezett  kis  mennyiségű vegyület  pontos  összetételét,  valamint  szerkezetét  nem tudtam 

meghatározni. Ezért a polikristályos alumínium-oxid kisülési cső és a gázfázisban lévő Na 

között  esetlegesen  lejátszódó  szilárdfázisú  kémiai  reakciókat  megpróbáltam  modell 

kísérletekkel vizsgálni. A zavaró reakciók kiküszöbölésére egyszerűsített kísérletet végeztem. 

Elemi  nátriumot  használtam  nátrium-amalgám  helyett,  lámpakörülményeknek  megfelelő 

paraméterekkel (lámpa működési hőmérséklete: 800-1200ºC, p = 300 mbar, mNa  = 4,6 mg, 

V=4,8 cm3). 

6.1. Tartós égetett lámpák kerámiacsövének vizsgálata

Tartós égetett lámpák polikristályos alumínium-oxid kerámia csövét vizsgáltam, hogy 

a kisülési cső anyagában a lámpa működése közben történő vegyületképződést igazoljam. A 

kerámiacső geometriája miatt speciális minta előkészítést kellett alkalmazni, hogy a mintát 

XRD  módszerrel  vizsgálni  tudjam.  A  homorú  alumínium-oxid  csövet  amorf  gyantába 

ágyaztam be és  a  gyanta síkjából  kilógó részt  lecsiszoltam,  hogy sík  felületet  kapjak.  Az 

amorf gyanta azonban a mérésnél problémát okozott, mivel röntgendiffrakciós mérések során, 

ha  a  vizsgálandó minta  amorf  részt  is  tartalmaz,  akkor  a  röntgendiffraktogramon kis  teta 

szögeknél  egy  kiszélesedett  diffúz  reflexió  látható  megemelkedett  alapvonallal,  ami  az 
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esetlegesen odaeső reflexiók azonosítását megnehezíti. Irodalmi adatok (ICDD = International 

Centre for Diffraction Data;  ICSD = Inorganic Crystal Stucture Database) alapján azonban 

várt Na-O-Al vegyületek fő reflexiói pont ezen kis teta szögeknél (2Θ= 5-10°) várhatók. A 

további vizsgálatoknál ezt úgy küszöböltem ki, hogy az elkészített gyanta korong azon részét, 

ami  nem a  kerámiacső darabot  tartalmazta  alumínium fóliával  fedtem be.  A 6.1.  ábrán a 

gyantába ágyazott  kerámiacső röntgendiffraktogrammját  mutatom be,  amely a  HPS lámpa 

kisülési csövének középső részéről származik. A lámpa működése során itt a legnagyobb a 

hőmérséklet  (1100-1200°C),  ennek  megfelelően  itt  várható  a  legintenzívebb 

vegyületképződés. 
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6.1. ábra: Hosszan égetett lámpa kerámia kisülő csövének (háttér + minta), valamint a háttér 

(Al fólia) diffraktogramja

6.1. táblázat: Egy tartós égetett lámpa kisülési csövének XRD vizsgálata során azonosított 

diffrakciós reflexiók paraméterei

Kimértük, hogy a 6.1. ábrán látható amorf kiszélesedés a műgyantából származik, és a minta 

maszkolásának hiánya. Az azonosított fázisok a kerámia kisülési cső darabban: α-Al2O3 (00-

46-1212 (00-előtag az ICDD adatbázisból való származásra utal)) és alumínium (00-89-4037), 

ami a speciális minta előkészítés következménye, valamint a fennmaradó „d” érték sorozat 

nagy  valószínűséggel  megfeleltethető  a  várt  Na-O-Al  vegyületnek.  A képződő  vegyület 

pontos  összetételének  meghatározása,  valamint  ezen  szilárdfázisú  reakció  körülményeinek 

felderítése céljából modell kísérleteket terveztem.

Azonosított fázis Reflexiói [d (Å)] I (%)

α-Al2O3 3,48; 2,54; 2,38; 2,16; 2,08 45; 100; 21; 2; 66

Al 10,39; 5,19; 3,48; 3,14; 2,33; 2,02 35; 100; 45; 10; 10; 25 

Valamilyen Na-O-Al 
vegyület 10,39; 4,74; 3,33; 2,88; 2,51; 2,25; 2,1
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6.2. A nátrium és a polikristályos Al2O3 porok szinterelése során lejátszódó szilárdfázisú 

reakciók vizsgálata

A  modell  kísérletek  során  egy  HPS  lámpa  kerámia  kisülési  csövét  használtam 

reaktorként a diffúziós kísérletek analógiájára. A kerámiacsövek belsejébe 20 mg Al2O3 port 

és  4,6  mg  Na-t  tettem,  valamint  Xe  gázzal  töltöttem  (p  =  300  mbar)  és  lezártam.  Az 

alkalmazott mólarányok:

Na : Al2O3 ≈ 1:1 (6.1.)

A kerámiacsöveket elektromos kemencében 800, 900 és 1100ºC-n 100cm3/min N2 áramban 

hőkezeltem. A szinterelések kísérleti terve a 6.2. táblázatban látható. 

A szilárd  Na  csepp  elpárologtatásával  a  kerámiacsövek  belsejében  lámpakörülményekhez 

hasonló  körülményeket  sikerült  kialakítani.  Az  átalakulás  mértékének  növelése  érdekében 

többlépcsős hőkezeléseket terveztem.

6.2.  táblázat:  A nátrium  és  a  polikristályos  Al2O3 között  lejátszódó  szilárdfázisú  reakció 

tanulmányozása során alkalmazott hőkezelések

Előkészítés Minta Izoterm hőkezelés (ºC) Hőkezelés idő (h)
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4,6 mg Na + 20mg 
Reynolds-Al2O3

1. 1100 8

2. 800 4
1100 8

3.
800 4
900 4
1100 8

4. 800 4
1100 24

4,6 mg Na + 20mg 
Merck-Al2O3

5. 800 4
1100 8

4,6 mg Na + 20mg 
Reynolds-Al2O3

6. 800 24
7. 900 24
8. 1100 24

A kiindulási  anyagokat  mind elektronmikroszkópos,  mind pedig  röntgendiffrakciós 

(XRD)  módszerrel  is  minősítettem.  A  hőkezelések  után  a  kapott  végtermékeket 

röntgendiffrakciós elemzésnek vetettem alá.  

A szilárdfázisú reakció modellezéséhez két különböző gyártótól származó Al2O3 port 

használtam:  Merck,  Reynolds.  A többféle  kiindulási  anyagválasztást  az  indokolja,  hogy 

egyúttal  a  szerkezeti  rendezettség  függvényében  is  vizsgáljuk  a  szilárdfázisú  reakció 

eredményességét. Az Al2O3 porok összevetése a 6.2. ábra diffraktogramján látható.
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6.2. ábra: A kiindulási alumíniumoxid porok röntgen diffraktogramja

Az azonosított fázisok a pormintákban a Reynolds alumínium-oxid esetén α-Al2O3 

(00-46-1212 számú referenciakártya alapján), míg a Merck alumínium-oxid esetén γ-Al2O3 

(00-50-0741). A röntgen diffrakciós felvételek kiértékelésekor Al2O3 két módosulatán kívül 

más  kristályos  fázis  a  kimutatási  határ  fölötti  mennyiségben  nem  volt  azonosítható.  A 
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diffraktogramok összevetéséből jól látszik, hogy Mercktől származó Al2O3 por egy csaknem 

„amorf”  szerkezetű,  rövid  távú  renddel  jellemezhető  vegyület.  A diffraktogramon  látható 

kiszélesedett csúcsok arra utalnak, hogy kicsi a koherensen szóró domain méret. Sok rácshiba, 

diszlokáció  található  benne,  ami  az  anyag  kémiai  aktivitását  megnövelve  elősegíti  a 

különböző reakciók lejátszódását.

Pásztázó  elektronmikroszkóppal  tanulmányoztam  a  szilárdfázisú  reakció 

vizsgálatához használt két Al2O3 por morfológiáját, mivel a reakció kimenetelét, az átalakulás 

mértékét,  a  kiindulási  anyagok  szemcsemérete  (aggregátumok,  „makroszkopikus 

szemcseméret”)  nagymértékben  befolyásolja.  Az  elektronmikroszkóphoz  kapcsolódó 

energiadiszperzív röntgenanalizátor (EDX) segítségével a kiindulási  alumínium-oxid porok 

közelítő  elemanalízisét  is  elvégeztem.  Az  irodalmi  adatok  ugyanis  azt  mutatták,  hogy  a 

kisülési  csőben  lévő  néhány  dopoló  anyag  (Mg,  Ca)  növelheti  a  reakció  lejátszódásának 

valószínűségét  [de  Groot,  1986;  Hing,  1981;  Kohatsu,  1968;  Datta,  1985;  Saris,  1985; 

Marcus,  1972].  A  kiindulási  alumínium-oxid  porok  nem  tartalmaztak  szennyezőket.  A 

spektrumban megjelenő szén (C) Kα a minta előkészítés következménye. (A pormintát egy 

szén  ragasztóval  rögzítettem a  mintatartó  felületére.)  A kapott  EDX felvételeket  a  6.3-4. 

ábrákon láthatjuk.

6.3.  ábra:   Merck-Al2O3  elemanalízis 

felvétele

6.4. ábra: Reynolds-Al2O3 elemanalízise

 

A két különböző Al2O3 por szemcsemérete alapvetően különbözik. A két különböző 

nagyításban felvett pásztázó elektronmikroszkópos képek a 6.5-6.8. ábrákon láthatók. 
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6.5.  ábra:  Reynolds-Al2O3  (1000-szeres 
nagyítás)

6.6.  ábra:  Reynolds-Al2O3  (2000-szeres 
nagyítás)

6.7.  ábra:  Merck-Al2O3  (950-szeres 
nagyítás)

6.8.  ábra:  Merck-Al2O3  (2000-szeres 
nagyítás)

A pásztázó elektronmikroszkóppal készült képek azt mutatták, hogy a Reynolds-Al2O3  por 5 

µm  alatti  egységes  szemcseméretű  kristályos  anyag.  A  Merck-Al2O3 por  esetében  a 

makroszkopikus  és  mikroszkopikus  vizsgálat  ellent  mond  egymásnak.  Az 

elektronmikroszkópos  felvételek  látszólag  nagyobb  kristálylapokkal  határolt  szemcsékből 

összeálló  aggregátumokat  mutatnak.  A szemcseméret  rendkívül  inhomogén  (átlagosan  20 

µm).  Ezzel  szemben az XRD-vel  végzett  vizsgálat  „amorf” szerkezetet  mutat.   Az amorf 

szerkezetet  az  indokolhatja,  hogy  a  kívülről  látszólag  kristályos  szemcsék  belseje  teljes 

rendezetlenséggel  bír,  valamint  a  nagy  kristályos  szemcsék  között  elhelyezkedő  kisebb 

szemcsék is amorfak.

A modell kísérletek során a hőkezelések után a reaktorként alkalmazott alumínium-

oxid  kisülési  csövet  feltörtem  majd  a  csőben  lévő  pormintát  makroszkopikusan 
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szétválasztottam  a  porminta  aggregátumainak  méret-inhomogenitása  miatt.  A  kapott 

porvégtermék ugyanis  nagyobb gömböcskéket  is  tartalmazott.  Mind az  „átlagot” mind az 

elválasztott  „gömböcskéket”  röntgendiffrakciós  vizsgálatnak  vetettem  külön-külön  alá.  A 

végterméket  alkoholos  ülepítéssel  vittem  fel  a  mintatartó  lemezre,  ami  részben  a  kis 

mintamennyiség miatt  volt  szükségszerű.  Másrészt  a várt  Na-O-Al végtermékek rendkívül 

higroszkóposak,  így  az  alkohol  vízelvonó  hatása  miatt  a  kapott  végtermék  hidrolízisét  is 

sikerült elkerülni.    

Reynolds-Al2O3-dal készült modell minták vizsgálata

Na-Al2O3  rendszerben  röntgendiffrakcióval  tanulmányoztam  a  nátrium  és  a 

polikristályos  alumínium-oxid  között  lejátszódó  szilárdfázisú  reakciót  800-1100ºC 

hőmérséklet  tartományban.  A 6.9.  ábrán  az  1100ºC-n  8h-t  lámpakörülmények  között  hőn 

tartott Na-Al2O3 porkeverék diffraktogramjai láthatók. 

1100C/8h hőkezelés
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6.9. ábra: 1100ºC-on 8h-s hőkezelés diffraktogramjai (Reynolds-Al2O3 + Na)

A rendszerben azonosított fázisok: α-Al2O3 (00-46-1212) és NaAlO2  (01-70-0431 (01-előtag 

az ICSD adatbázisból való származásra utal)) valamint NaO2 (01-77-0209). (ld. 6.3. táblázat)
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6.3.  táblázat:  Az  1100ºC-on  8h-t  szinterelt  Na-Al2O3 rendszerben  azonosított  diffrakciós 

csúcsok d értékei:

Hőkezelés: 8h/1100ºC 
Azonosított fázis d (Å) I (%)

α-Al2O3
3,47;  2,56;  2,37;  2,16;  2,08;  1,96;  1,74; 
1,60; 1,55; 1,52; 1,40; 1,37

45; 100; 21; 2; 66; 1; 1; 
89; 1; 14; 23; 27

NaAlO2
4,28;  2,95;  2,69;  2,65;  2,51;  2,37;  2,25; 
2,16; 1,96; 1,80; 1,74

35; 85; 75; 100; 7; 14; 4; 
10; 25; 3; 25

NaO2 2,65; 2,37; 2,32; 2,16 100; 5; 8; 9

mintatartó 2,04; 1,80

A szilárdfázisú  reakció  végterméke  tehát  1100ºC-os  8h-s  szinterelés  eredményeképpen  a 

rombos  kristályszerkezetű  NaAlO2.  A  nátrium-aluminát  képződése  a  következő 

reakcióegyenlet szerint történhetett:

2Na + 1/2O2 + Al2O3 = 2NaAlO2 (6.2.)

A NaAlO2 keletkezését alátámasztják a különböző irodalmi adatok [de Groot, 1986; Hing, 

1981; Ingalls, 1994; Luthra, 1987; De With, 1985; Vrugt, 1985] is. Ezek között azonban nincs 

utalás arra, hogy a NaAlO2-nak két különböző kristályszerkezetű módosulata közül a rombos 

(01-70-0431), vagy a romboéderes (trigonális) (01-73-0431) szerkezetű NaAlO2  képződhet a 

lámpa  működése  során.  Az  1100ºC-os  hőkezelés  után  a  porkeverékben  még  elreagálatlan 

nátriumot azonosítottam NaO2 formában. Ugyan a peroxid vegyületek szobahőmérsékleten 

nedvesség jelenlétében könnyen bomlanak, a NaO2 teljes biztonsággal történő kimutatását az 

indokolja,  hogy a minta  előkészítése során alkoholos szuszpenzióból  vittük fel  a mintát  a 

mintatartó lemez felületére. 

A „gömböcskékről”, illetve az „átlagról” felvett diffraktogramok jelentősen nem különböznek 

egymástól. A gömböcskék mérete 0,5 mm átmérőjűnek becsülhető volt. A szemmel látható 

különbség alapján tudtuk elválasztani az „átlagtól”. Minimális eltérést a keletkezett NaAlO2 

intenzitásában figyelhetünk meg, a „gömböcskék” esetében kisebb intenzitásúak a nátrium-

aluminát  reflexiói.  A  „gömböcskék”  valójában  egy  nátrium  szemcse  körül  kialakult 

agglomerátumok lehetnek. A nátrium szemcse körül egy gyors reakció játszódhat le, kialakul 
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az agglomerátum, amiben a nátrium szemcse méretétől függően meghatározott mennyiségű 

NaAlO2 képződhet csak. A kis intenzitásbeli különbséget emellett okozhatja a nem egyforma 

minta preparáció is. A mintatartó lemezre felvitt kis anyagmennyiségek esetén előfordulhat, 

hogy a mintatartó diffrakciós csúcsai is azonosíthatók a diffraktogramon. A „gömböcskék” 

XRD mérése során a mintatartó diffrakciós csúcsai intenzívebbek (d = 2,04 Å és 1,80 Å) 

voltak. Ez azonban nem jelent problémát a keletkezett fázisok meghatározásában, sőt belső 

standardként is funkcionál. A mérések során a „gömböcskék”, illetve az „átlag” nem mutatott 

minőségbeli különbséget. A gömböcskék keletkezése azt feltételezi, hogy egy-egy ilyen Na 

gömböcske körül  megindul  a  reakció.  A nátrium diffúzióval  jut  át  az  őt  körülvevő Al2O3 

rétegen és az Al2O3 is diffúzióval jut a Na golyó belsejébe. A kísérletek során maradt elegendő 

idő az egyensúly beállásához, ez indokolhatja, hogy nincs minőségi különbség.

A  kapott  végtermék  környezeti  stabilitását  is  vizsgáltam.  A  porkeveréket 

szobahőmérsékleten  24h-t  exikátorban  tartottam.  A diffraktogramok  összevetéséből  az  is 

kitűnik, hogy a pormintában az exikátorban, levegőn való tárolás nem okozott változást.

Több lépcsős előállítási kísérletek

A többlépcsős  előállítási  kísérletekkel  célom  az  volt,  hogy  megfigyeljem  milyen 

hatással van ezen szilárdfázisú reakció kimenetelére, ha előhőkezelést, illetve három lépcsős 

szinterelést  alkalmazunk. A két  lépcsős szinterelés során az 1100ºC-os hőkezelés elé  még 

beiktattam  egy  rövidebb  800ºC-os  előhőkezelést,  míg  a  három  lépcsős  előállítás  kísérlet 

esetében a rövid előhőkezelés (800ºC/4h) és a főszinterelés (1100ºC/8h) közé egy harmadik 

szinterelési  lépést  is  beszúrtam  (900ºC/4h).  Az  egylépcsős  kísérlethez  hasonlóan  itt  is 

makroszkopikusan szétválasztható volt a kapott porvégtermék két részre („gömböcskék” és 

„átlag”) azonban minőségi különbség itt sem volt a szétválasztott részek között. Kismértékű 

intenzitáskülönbségek ugyan megfigyelhetők voltak, de ez a különbség adódhatott a minta 

preparáció  hibájától.  A  6.10.  ábrán  a  többlépcsős  előállítási  kísérlet  végtermékeinek 

röntgendiffraktogramjai láthatók. 
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Több lépcsős szinterelések
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6.10.  ábra:  A két illetve három lépcsős hőkezelés után felvett  diffraktogramok (Reynolds-

Al2O3 + Na)

A korábbi  kísérlethez  hasonlóan a  többlépcsős  szinterelések után is  a  szilárdfázisú 

reakció végterméke a kis  mennyiségben képződött  ortorombos szerkezetű NaAlO2  (01-70-

0431). A nátrium-aluminát mellett  még a következő fázisok voltak azonosíthatók: α-Al2O3 

(00-46-1212)  és  valamint  elreagálatlan  nátrium  NaO2 (01-77-0209)  formában  (ld.  6.4. 

táblázat).

6.4.  táblázat:  A két  illetve  a  három  lépcsős  hőkezelések  után  a  Na-Al2O3 rendszerben 

azonosított diffrakciós csúcsok d értékei:

Hőkezelés: 4h/800ºC + 8h/1100ºC 
Azonosított fázis d (Å) I (%)

α-Al2O3
3,47; 2,56; 2,37; 2,16; 2,08; 1,96; 1,74 1,60 

1,55; 1,52; 1,40; 1,37
45; 100; 21; 2;66; 1; 1 

89; 1; 14; 23; 27

NaAlO2
4,27; 3,32; 2,95; 2,69; 2,56; 2,51; 2,37; 

2,16; 1,96; 1,80; 1,77; 1,74
35; 4; 85; 75; 100; 7; 14; 

10; 25; 3; 25; 25

NaO2 2,82; 2,65; 2,37; 2,32; 2,16 6; 100; 5; 8;9

mintatartó 2,04; 1,80
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Az  eredményekből  láthatjuk,  hogy  az  előhőkezelés,  valamint  a  három  lépcsős 

szinterelés alkalmazása viszonylag rövid idejű hőkezelések esetén jelentős mértékben nem 

befolyásolta  a  reakció  kimenetelét,  hiszen  a  két,  illetve  három  lépcsős  előállítás  között 

szignifikáns  különbség  nem  mutatható  ki.  Az  előhőkezelés  alkalmazásától  az  átalakulás 

mértékének növekedését várnánk, mivel egy alacsonyabb hőmérsékletű hőntartás hatására a 

kiindulási  anyagok  felületén  megkötődött  szennyeződések  deszorbeálódhatnak  és  így  a 

magasabb hőmérsékleten történő főszinterelés után a reakció lejátszódásának valószínűségét 

megnövelhetjük. A túl rövid hőntartási idő indokolhatja, hogy az elő-hőkezelésnek nem volt 

detektálható hatása az átalakulás mértékére, vagyis a nátrium és a polikristályos alumínium-

oxid  között  lejátszódó  reakció  végbemenetele,  illetve  a  végtermékek  összetétele  erősen 

időfüggő lehet. 

Megpróbálkoztam  az  1100ºC-os  hőntartás  idejének  megnövelésével,  hogy 

megvizsgáljam a megnövelt szinterelési idő milyen irányba befolyásolja a reakció kimenetelét 

(HPS lámpák esetén átlagos élettartam 20-25000 h). A hosszabb hőkezelés arról is információt 

adhat,  hogy valóban a  stabilis  végterméket  azonosítottuk-e a  korábbi  hőntartási  kísérletek 

során,  vagy  a  nátrium  és  a  polikristályos  alumínium-oxid  között  lejátszódó  szilárdfázisú 

reakció egy átmeneti termékét. Az irodalmi adatok [de Groot, 1986; Luthra, 1987] alapján 

ugyanis  a  kerámia  kisülési  cső  illetve  a  nátrium  gőz  reakciójából  a  NaAlO2,  illetve  a 

NaAl22O34  (nátrium-β-aluminát) képződik, az említett két vegyület közül pedig a NaAl22O34 a 

stabilis végtermék. 

Az azonosított fázisok a 6.5. táblázatban, míg a mért diffraktogrammok a 6.11. ábrán láthatók. 

6.5.  táblázat:  A  24  h  hosszan  1100ºC-on  szinterelt  Na-Al2O3 rendszerben  azonosított 

diffrakciós csúcsok paraméterei

Hőkezelés: 4h/800ºC + 24h/1100ºC 
Azonosított fázis d (Å) I (%)

α-Al2O3 3,47; 2,56; 2,37; 2,16; 2,08; 1,96 45; 100; 40; 1; 66; 1

NaAlO2
4,27;  3,33;  2,95;  2,82;  2,69;  2,56; 
2,51; 2,41; 2,37; 2,16; 1,96

35; 4; 85; 14; 75; 100;  7; 
14; 10; 10; 1

NaAl11O17
11,31;  5,65;  3,33;  2,97;  2,82;  2,69; 
2,51; 2,41; 2,37; 2,25; 2,16

100;  40;  30;  20;  20;  70; 
10; 20; 5; 50; 9

NaO2 2,82; 2,65; 2,32 6; 100; 8

mintatartó 2,04; 1,80
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800C/4h+1100C/24h szinterelés
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6.11.  ábra:  A  4  h-os  elő-hőkezelt  majd  1100ºC-on  24h-t  hőn  tartott  porkeverék 

diffraktogramjai

A  nátrium-aluminát  (NaAlO2)  mellett  egy  új  végterméket,  a  NaAl11O17 [Kaduk,  1995] 

összetételű hexagonális szerkezetű β-aluminátot (00-45-1451) azonosítottam 24h-s szinterelés 

után a porkeverékben. A két Na-O-Al vegyületen kívül még a következő fázisok alkotják a 

rendszert:  α-Al2O3 (00-46-1212)  és  NaO2 (01-77-0209).  A β-aluminát  képződése  a  6.3. 

reakcióegyenlet szerint történhetett:

Na (l, g) + ½ O2 (g) + 11 Al2O3 (s) = 2 NaAl11O17 (s)  (6.3.)

A 6.11. ábrán jól látszik, hogy ebben az esetben a hőkezelés után makroszkopikusan 

szétválasztott  porkeverék  diffraktogramjai  között  jelentős  különbség  van.  Az  „átlag”-ban 

mindkét  Na-O-Al  vegyület  jelen  van,  míg  a  „gömböcskék”-ben  csak  a  NaAl11O17 fázist 

azonosítottam. Ami némiképp alátámaszthatja  azt  a feltételezésemet,  hogy a  „gömböcske” 

egy  nátrium  szemcse  körül  kialakult  agglomerátum  lehet,  mivel  a  hosszabb  hőkezelés 

hatására a Na-ban „szegényebb” fázis képződött. Vagyis miután az egész nátrium szemcse 

NaAlO2-tá  alakult  át,  a  hőkezelési  idő  megnövelésével  elérhető,  hogy  a  fázis  Al2O3-ban 

„dúsul” és egy új Na-O-Al vegyület keletkezik.  
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A  kísérletekből  megállapítható,  hogy  a  nátriumban  „dúsabb”  NaAlO2 fázis  már 

viszonylag rövid hőkezelések után megjelenik,  míg a nátriumban „szegényebb” NaAl11O17 

fázis csak hosszabb 1100ºC-os szinterelés után képződik. Vagyis a nátrium gázfázisban lévő 

mennyiségének  a  csökkenése,  illetve  a  hőntartási  idő  növelése  a  szilárdfázisú  reakciót  a 

NaAl11O17  képződésének irányába tolja. Ez egyben azt is jelenti, hogy a NaAlO2 hosszabb 

hőntartás  hatására  átalakul  egy  Na-ban „szegényebb” fázissá.  Hosszan  tartós  égetett  HPS 

lámpák  falában  NaAlO2 nem  létezik,  vagy  esetlegesen  a  kerámiacső  alacsonyabb 

hőmérsékletű részein (kerámiacső végek ~ 800-900ºC), ahol nem elég magas a hőmérséklet a 

Na-β-aluminát képződéséhez, található. A Kummer által megszerkesztett fázisdiagram csak 

1500°C felett mutatja a NaAlO2 és a β-aluminát keletkezését [Kummer, 1968]. A különbség 

azzal indokolható, hogy Kummer légköri nyomáson végezte kísérleteit.

Merck-Al2O3-mal készült modell minták vizsgálata

Amint  a  6.2.  fejezet  elején  említettem a  kiindulási  alumínium-oxid  porok  röntgen 

diffrakciós vizsgálata során láttuk, a Merck-Al2O3 egy amorf, sok hibahelyet tartalmazó aktív 

szerkezetű por, vagyis a Merck-Al2O3  sokkal aktívabb minden reakcióra. Az 6.12. ábrán az 

elő-hőkezelt,  majd  8h  hosszat  1100ºC-on szinterelt  Merck  alumínium-oxid  porból  készült 

modell minta diffraktogramja látható.
800C/4h+1100C/8h

5 10 15 20 25 30 35 40 45
2Theta (°)

225

400

625

900

1225In
te

ns
ity

 (c
ps

)

3.
47

11
.2

7

5.
64

4.
43

4.
63

2.
51

2.
41

4.
72

2.
13

2.
162.

25

2.
68

2.
65

2.
04

2.
55

2.
37 2.
08

1.
96

2.
32

2.
79

2.
85

1.
94

4.
08

3.
30

6.12. ábra: 4h-t 800ºC-on elő-hőkezelt majd 1100ºC-on 8h-t szinterelt porkeverék (Merck-

Al2O3 + Na)
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A rendezetlenebb szerkezetű Merck-Al2O3 porból kiindulva a szilárdfázisú reakció egy más 

összetételű Na-O-Al vegyületet adott végtermékként. A porkeverékben a következő fázisokat 

azonosítottam: NaAl23O35 (01-73-1717)  [Bragg, 1931], α-Al2O3 (00-046-1212) és NaO2 (01-

77-0209) (ld. 6.6. táblázat). 

Vagyis a rendezetlenebb szerkezet nemcsak a reakció mértékét befolyásolta, hanem egy új 

végtermék keletkezésének irányába tolta el a reakciót. Habár a Kummer által megszerkesztett 

fázisdiagram  nem  foglalja  magába  a  Merck-Al2O3-dal  végzett  hőkezelés  végtermékét 

(NaAl23O35) [Kummer, 1968].

6.6. táblázat: A 8h-t 1100ºC-on szinterelt Merck-Al2O3-Na rendszerben azonosított diffrakciós 

csúcsok paraméterei:

Hőkezelés: 4h/800ºC+8h/1100ºC 
Azonosított fázisok d (Å) I (%)

α-Al2O3 3,47; 2,55; 2,37; 2,16; 2,08 45; 100; 40; 2; 66

NaAl23O35
11,27; 5,64; 4,72; 4,43; 4,08; 3,30; 2,79; 
2,68; 2,51; 2,41; 2,32; 2,25; 2,13; 2,04

100; 40; 4;  4; 3; 4;  13; 
10; 16; 9; 7; 11; 6; 4

NaO2 2,85; 2,65; 2,37 14; 100; 5

mintatartó 1,80; 2,04

A hexagonális szerkezetű NaAl23O35 keletkezése a 6.4. reakcióegyenlet szerint történhetett.

2Na (l, g) + ½O2 (g) + 23Al2O3 (s) = 2NaAl23O35 (s) (6.4.)

Felmerül  a  kérdés,  amint  arra  többen  is  felhívták  a  figyelmemet,  hogy  a  NaAl23O35-ként 

azonosított fázis (01-73-1717) valós szerkezetnek tekinthető-e? Ugyanis az 1931-ben Bragg et 

al. [Bragg, 1931] által azonosított összetételt a legutóbbi időkig nem-létezőnek tekintették. Az 

a tény, hogy az NaAl11O17  diffraktogramja és az utóbb említett fázis diffraktogramja eltérnek 

egymástól mindenképpen az új szerkezet létét involválja. Ezt látszik erősíteni az is, hogy az 

ICSD  adatbázisban  nem  törölték,  hanem  1997-ben  megerősítették  a  szerkezet  létét. 

Természetesen ez nem 100%-ban megnyugtató eredmény, mindenféleképpen érdemes további 

kutatások elvégzésére. A 6.13. ábrán a két fázis (NaAl11O17 és NaAl23O35) diffraktogramjai 

közötti különbséget emeltem ki.
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6.13. ábra: A Reynolds- és a Merck-Al2O3-ban azonosított NaAl11O17 és NaAl23O35 fázisok 

diffraktogramjai közötti különbségek (— Reynolds-Al2O3-ból,  — Merck-Al2O3-ból kiinduló 

porkeverék diffraktogramja)

A Merck  alumínium-oxiddal  végzett  előállítási  kísérletek  során  egy  olyan  végtermékhez 

(NaAl23O35)  jutottunk,  amelyet  a  HPS lámpák nátrium fogyását  okozó kémiai  reakciókkal 

foglalkozó korábbi irodalmak [de Groot, 1986; Ingalls, 1994; Luthra, 1987, De With, 1985; 

Vrugt, 1985] nem említenek, mint lehetséges végterméket. A kísérlet egyben azt is bizonyítja, 

hogy  az  alumínium-oxid  cső  szerkezetének  rendezettsége  nagymértékben  befolyásolja  a 

reakció kimenetelét.

A 6.14. ábrán a két különböző alumínium-oxidból (Merck, Reynolds) kiinduló 800ºC-

on elő-szinterelt  majd 1100ºC-on 8h-t  hőn tartott  porkeverék diffraktogramjait,  valamint a 

Reynolds-Al2O3-dal végzett modell  kísérletek közül a legnagyobb átalakulást  eredményező 

szinterelés (800ºC/4h+1100ºC/24h) diffraktogramját hasonlítom össze.
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6.14. ábra: A három különböző szinterelési kísérlet végtermékei

Az összehasonlító ábrán megfigyelhetjük,  hogy a  legnagyobb mértékű átalakulás a 

rendezetlen  szerkezetű  kiindulási  Al2O3 alkalmazásával  érhető  el.  Ezen  a  diffraktogramon 

ugyanis jelentős mértékben megnövekedett mennyiségű végtermék azonosítható. A kísérletek 

különböző végtermékekhez vezettek. Rövidebb idejű 1100ºC-os hevítés stabilis végterméke 

az ortorombos szerkezetű NaAlO2, mely további szinterelés hatására hexagonális szerkezetű 

NaAl11O17 összetételű  vegyületté  alakul.  A rendezetlen  szerkezet  szintén  egy  hexagonális 

szerkezetű vegyület, a NaAl23O35 keletkezését eredményezte.

Összefoglalva  elmondhatjuk,  hogy  mind  a  kiindulási  anyagok  szerkezetének 

rendezettsége, mind a hőntartás ideje jelentős mértékben befolyásolja a reakció kimenetelét. 

Ezek  a  paraméterek  nemcsak  a  kiindulási  anyagok  átalakulásának  mértékét  szabják  meg, 

hanem más-más összetételű, más-más kristályszerkezetű vegyületek keletkezéséhez vezetnek.

91



VI. A nátrium és a polikristályos Al2O3 kisülési cső között lejátszódó reakciók

Reakciótermékek vizsgálata különböző hőmérsékleteken

A Reynolds-Al2O3-ból  készített  modell  mintákat  három  különböző  hőmérsékleten 

(800ºC, 900ºC és 1100ºC) hevítettem 24h-n át, hogy feltérképezzem milyen hőmérsékleten, 

milyen  végtermékeket  eredményez  a  nátrium  és  a  polikristályos  alumínium-oxid  között 

lámpakörülmények  mellett  lejátszódó  szilárdfázisú  reakció.  Ez  a  kísérlet  azért  különösen 

fontos, mivel a lámpa működése közben a kerámia kisülési cső hőmérséklete a hossztengely 

mentén változik.  Így megvizsgálhatjuk,  hogy a  kerámiacső egyes  részein milyen reakciók 

okozhatnak  nátrium-fogyást.  Mindhárom  hőmérsékleten  történt  hőkezelés  után 

makroszkopikusan szétválasztható volt a kapott porvégtermék, azonban minőségi különbséget 

a  szétválasztott  részek  között  nem  találtam.  Ezért  az  eredmények  bemutatása  során  az 

„átlag”-ból szerzett információkra térek ki részletesen. A 6.15. összehasonlító ábrán a 800, 

900 és az 1100ºC-on 24h-t hőkezelt porkeverékek diffraktogramjait mutatom be. 

A 800°C-n  hőntartott  porkeverékben  az  α-Al2O3-on  (00-46-1212)  kívül  mást  nem 

tudtam  azonosítani.  Vagyis  ez  a  kísérlet  azt  mutatja,  hogy  800ºC-on  lámpakörülmények 

mellett, még nem játszódik le reakció a nátrium és a polikristályos Al2O3 cső között. Ettől 

függetlenül  a  reakciók mértékét  a  befolyásolhatja  az alkalmazott  800ºC-os  elő-szinterelés, 

amit korábban vizsgáltunk is. 900ºC-os 24h-s hevítés után azonban már az α-Al2O3 (00-46-

1212)  mellett  nyomokban  megjelenik  a  korábbi  kísérletek  során  azonosított  ortorombos 

kristályszerkezetű  NaAlO2 (01-70-0431)  vegyület  is.  A  diffraktogrammon  még  kis 

mennyiségben  elreagálatlan  nátrium  is  felfedezhető  NaO2 (01-77-0210)  formában.  Az 

1100ºC-on  a  korábbi  kísérletekhez  hasonlóan  az  ortorombos  szerkezetű  NaAlO2 (01-70-

0431), valamint a hexagonális szerkezetű NaAl11O17 (00-45-1451) vegyületek azonosíthatók 

nyomnyi mennyiségben. A 24h-s hőkezelés ebben az esetben nem okozott nagyobb mértékű 

reakciót,  hiszen  mind  két  Na-O-Al  vegyületnek  reflexiói  csak  kis  intenzitással  voltak 

azonosíthatók.

Az 6.15. ábrán két 1100ºC-on 24h-t szinterelt Na-Al2O3 porkeverék diffraktogramját 

hasonlítom össze.  Az egyik porkeveréket  a 24h-s hőkezelés előtt  még 4h-t  800ºC-on elő-

hőkezeltem,  hogy  megvizsgáljam,  az  elő-hőkezelés  milyen  hatást  gyakorol  a  reakció 

kimenetelére. 

92



VI. A nátrium és a polikristályos Al2O3 kisülési cső között lejátszódó reakciók

1100C/24h hőkezelés
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6.15. ábra: 1100ºC-on 24h-t szinterelt porkeverékek

A röntgendiffrakciós  fáziselemzés  során  mindkét  hőkezelt  rendszerben  NaAlO2 és 

NaAl11O17 detektáltam az  α-Al2O3-n kívül,  de a keletkezett  vegyületek reflexiói jelentősen 

intenzívebbek  voltak,  ha  előhőkezelést  is  alkalmaztam.  A  reakció  előrehaladtát  illetve 

létrejöttét tehát nemcsak a magas hőmérséklet (1100ºC), hanem az alkalmazott 800ºC-os elő-

szinterelés is befolyásolta. Mint a korábbi kísérletekből láttuk 800ºC-on még nem játszódik le 

reakció az alumínium-oxid por és a nátrium között.  Az alacsonyabb hőmérsékletű hevítés 

hatására azonban az egyes szemcsék felülete aktiválódik azáltal, hogy az inert atmoszférában 

történő hőkezelés alatt az alumínium-oxid, illetve a nátrium szemcsék felületén adszorbeált 

szennyeződések  eltávoznak,  így  szabad  kötések  maradhatnak  vissza,  illetve  létrejön  egy 

közvetlen határfelület a nátrium és az alumínium-oxid között. 
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A VI. FEJEZET ÖSSZEFOGLALÁSA

1. Modell kísérletekkel megállapítottam, hogy a polikristályos alumínium-oxid kisülési cső 

és a nátrium között különböző reakciók játszódhatnak le lámpakörülmények mellett. Az 

említett  szilárdfázisú  reakciónak  hőmérséklettől,  hőkezelési  időtől,  szerkezeti 

rendezettségtől  függően  különböző  végtermékei  lehetnek  (NaAlO2,  NaAl11O17, 

NaAl23O35). 

2. Szinterelési modell kísérleteim során azt tapasztaltam, hogy 800ºC-on még nem játszódik 

le  reakció  a  nátrium és  a  polikristályos  alumínium-oxid  között.  Azaz  a  HPS lámpák 

kerámiacsövének  800ºC-os  részein  kimutatható  mennyiségben nem képződik  Na-O-Al 

vegyület. 

3. A 900ºC-os  hevítés  után  a  rombos  szerkezetű  NaAlO2 keletkezését  detektáltam.  Az 

azonosított  nátrium-aluminátot a nátrium és az Al2O3 között  lejátszódó reakció stabilis 

végtermékének tekinthetjük 900ºC-on, mivel rövidebb idejű 1100ºC-os hőkezelés hatására 

is ez a Na-Al vegyületet képződik. 

4. Az  1100ºC-os  hőkezelés  idejének növelésével  az  NaAlO2 vegyület  mellett  egy  másik 

reakciótermék is megjelent, a hexagonális szerkezetű NaAl11O17 összetételű β-aluminát. A 

vegyület kimutatása túlmutat a korábbi irodalmak eredményein [De With, 1985; Vrugt, 

1985],  mivel  kísérletileg  a  HPS  lámpák  kerámiacsövének  falában  csak  a  NaAlO2 

keletkezését  igazolták,  valamint  összhangot  teremt  a  termodinamikai  számítások 

eredményeivel [Luthra, 1987] is. A nátrium gázfázisban lévő mennyiségének a csökkenése 

illetve  a  hőntartási  idő  növelése  a  szilárdfázisú  reakciót  a  nátriumban  „szegényebb” 

NaAl11O17 fázis képződésének irányába tolja.  Ez egyben azt is jelenti,  hogy a NaAlO2 

hosszabb hőntartás hatására átalakul egy Na-ban „szegényebb” fázissá, tehát a hosszan 

tartós égetett HPS lámpák falában NaAlO2 nem létezik, vagy esetlegesen az alacsonyabb 

hőmérsékletű (800-900ºC) kerámiacső végeken található.

5. Vizsgáltam hogy az alumínium-oxid szerkezetének rendezettsége hogyan befolyásolja a 

reakció kimenetelét. Egyrészt a rendezetlenebb szerkezet a nátrium és az Al2O3 por között 

lejátszódó reakció mértékét növeli, másrészt a különböző rendezettségű szerkezet más-
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más reakcióterméket eredményez. A kevésbé rendezett szerkezetű Al2O3 porból kiindulva 

NaAl23O35 összetételű  vegyületet  kaptam végtermékként.  A szinterelt  kerámia  kisülési 

csövek  ugyan  kisebb  mértékben  tartalmazhatnak  rendezetlen  részeket  (főképp 

szemcsehatárokat), de a vizsgált reakciók a szemcsehatárok mentén lejátszódnak, amit a 

hosszan tartós égetett lámpák kerámia kisülési csövén végzett vizsgálatok bizonyítottak.

6. A  főszinterelés  elé  egy  alacsonyabb  hőmérsékletű  elő-hőkezelést  beiktatva 

megállapítottam, hogy az átalakulás mértékét ez a lépés megnöveli.
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ÚJ TUDOMÁNYOS EREDMÉNYEK, TÉZISPONTOK

I.  XPS illetve SIMS módszerrel vizsgáltam a HPS lámpák α-Al2O3 kisülési csövének külső 

felületén,  illetve  az  üvegbura  belső  felületén  keletkező  bevonatok  összetételét  és 

rétegszerkezetét 2000 és 10000 h égetés után.

1.1.A kerámia  cső  külső  felületén  mindenütt  találtam  nátriumot,  a  középső  (legmagasabb 

hőmérsékletű ~ 1200ºC) részén a legtöbbet (9 atomi %), tehát a Na-fogyás jelentős része a 

falon át történő anyagtranszport következménye. Ugyanakkor mindenütt nátrium feldúsulás 

volt tapasztalható a külső felületen, ami a nátrium gátolt kilépésére utal a tömbfázisból. 

1.2.Megállapítottam, hogy az üvegbura belső felületén a nátrium (Na-O-réteg) mellett Al is 

található  oxigénnel  kötött  és  fémes  állapotban  is,  ami  a  kisülési  cső  disszociációja  / 

redukciója és párolgása következtében keletkezett.

1.3.Megállapítottam,  hogy  a  polikristályos  Al2O3 kisülési  cső  párolgása,  valamint  a  Na 

távozása a kisülési csőből a következő rétegszerkezetet hozzák létre az üvegbura belső 

felületén: 

Na-O réteg
Al-O, fémes Al réteg

Üvegbura

Az, hogy a Na tartalmú réteg az Al tartalmú réteg fölött helyezkedik el, arra utal, hogy a 

lámpa  élettartamának  viszonylag  korai  szakaszában  elkezdődik  az  alumínium-oxid 

bomlása, redukciója/disszociációja és párolgása. 

II. A nátrium vesztés folyamata bonyolult több lépés eredménye. Ezek közül a kerámia falban 

végbemenő  diffúzió  mechanizmusát  vizsgáltam  modell  kísérletek  segítségével  a  lámpa 
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körülményekhez hasonló feltételek között. Polikristályos alumínium-oxid égőtestet használva 

reaktor kamrának (p=300mbar T = 25˚C-on, mNa  = 4,6mg, V = 4,8 cm3). A hőkezelések után 

XPS-sel  illetve  SIMS  módszerrel  határoztam  meg  a  kialakult  mélységi  koncentráció 

profilokat. 

2.1.Meghatároztam a nátium térfogati diffúziós koefficiensét egykristály alumínium-oxidban 

900-1200ºC  hőmérséklet  tartományban  (D900ºC=1,6*10-17cm2/s,  D1000ºC=2,1*10-17cm2/s, 

D1100ºC=3,5*10-17cm2/s,  D1200ºC=5,1*10-17cm2/s).  Ebből  kiszámoltam  a  térfogati  diffúzió 

hőmérséklet  függését  ebben a  hőmérséklet  tartományban (D0=5,1*10-15 cm2/s,  Ea=56,5 

kJ/mol).

2.2.Meghatároztam  a  nátrium  szemcsehatár  menti  diffúziós  koefficiensét  polikristályos 

alumínium-oxidban 700-1100ºC hőmérséklet tartományban B-típusú szemcsehatár menti 

diffúziót feltételezve (D700ºC=8,6*10-16cm2/s, D800ºC=4,1*10-15cm2/s, D900ºC=2,6*10-15cm2/s, 

D1000ºC=1,6*10-14cm2/s,  D1100ºC=2,5*10-14cm2/s).  A  kapott  diffúziós  koefficiensekből 

kiszámoltam  a  szemcsehatár  menti  diffúzió  hőmérséklet  függését  700-1100˚C 

hőmérséklet tartományban (D0=1,1*10-10cm2/s, Ea=97,5kJ/mol).

2.3.Meghatároztam  a  nátrium  szemcsehatár  menti  diffúziós  koefficiensét  polikristályos 

alumínium-oxidban 400-700ºC hőmérséklet tartományban C-típusú szemcsehatár menti 

diffúziót feltételezve (D400ºC=2,9*10-15cm2/s, D600ºC=2,6*10-15cm2/s, D700ºC=1,9*10-15cm2/s). 

A  kapott  diffúziós  koefficiensekből  kiszámoltam  a  szemcsehatár  menti  diffúzió 

hőmérséklet függését 400-700˚C hőmérséklet tartományban (D0=7,5*10-15  cm2/s, Ea=7,7 

kJ/mol).

2.4.Megállapítottam,  hogy  a  nátrium  szemcsehatár  menti  diffúziója  különböző  aktiválási 

energiákkal megy végbe 700˚C alatt és fölött. 

III. Az előző pont szerint kémiai reakciók játszódhatnak le a kerámia cső falában, ezeknek a 

szilárdfázisú  reakcióknak  hőmérséklettől  és  hőkezelési  időtől  függően  különböző 

végtermékei  lehetnek,  melyeket  XRD  mérésekkel  azonosítottam.  A hőkezeléseket  a  II. 
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pontban leírt  körülmények között  végeztem különböző gyártóktól  származó polikristályos 

Al2O3 por mintákon.

3.1.Kísérleteim során igazoltam, hogy 800ºC-on még nem játszódik le reakció a nátrium és a 

polikristályos  alumínium-oxid  között,  tehát  a  HPS lámpák  kerámiacsövének  800˚C-os 

részein nem képződhetnek kimutatható mennyiségben valamilyen Na-O-Al vegyület. 

3.2.A 900ºC-os  hevítés  után  a  rombos  szerkezetű  NaAlO2 keletkezését  detektáltam.  Az 

azonosított  nátrium-aluminátot a nátrium és az Al2O3 között  lejátszódó reakció stabilis 

végtermékének tekinthetjük 900ºC-on.

3.3.1100ºC-os hőkezelés idejének növelésével a NaAlO2 mellett egy másik reakcióterméket is 

kimutattam, a hexagonális szerkezetű NaAl11O17 összetételű β-aluminátot. Ez igazolja a 

termodinamikai  számítások  eredményeit  [Luthra,  1987].  Eddig  kísérletileg  HPS 

lámpákban csak NaAlO2 keletkezését igazolták [De With, 1985; Vrugt, 1985]. 

3.4.Megállapítottam, hogy a nátrium gázfázisban lévő mennyiségének a csökkenése, illetve a 

hőntartási  idő,  valamint  hőmérséklet  növelése  a  szilárdfázisú  reakciót  a  nátriumban 

„szegényebb”  NaAl11O17 fázis  képződésének irányába  tolja.  Tehát  a  NaAlO2 hosszabb 

hőntartás hatására átalakul egy Na-ban “szegényebb” fázissá, ezért hosszan tartós égetett 

HPS  lámpák  falában  NaAlO2 képződés  nem  jelentős,  esetlegesen  az  alacsonyabb 

hőmérsékletű (800-900ºC) kerámiacső végeken található.

3.5.Kimutattam, hogy az alumínium-oxid szerkezetének rendezettsége befolyásolja a reakció 

kimenetelét.  Egyrészt  a  rendezetlenebb  szerkezet  a  nátrium  és  az  Al2O3 por  között 

lejátszódó reakció mértékét növeli, másrészt a különböző rendezettségű szerkezet más-

más reakcióterméket eredményez. A kevésbé rendezett szerkezetű Al2O3 porból kiindulva 

NaAl23O35 összetételű vegyületet valószínűsítettem végtermékként. 

3.6.A  főszinterelés  elé  egy  alacsonyabb  hőmérsékletű  előhőkezelést  beiktatva 

megállapítottam, hogy az átalakulás mértéke megnő.
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Új tudományos eredmények, tézispontok

3.7. Hosszan  tartós  égetett  lámpák  vizsgálatánál  minimális  mennyiségű  bizonytalan 

összetételű Na-O-Al vegyületre utaló nyomokat találtam. Ezek keletkezése a kerámia 

kisülési cső falában nem túl jelentős a lámpa élettartama során. 
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Összefoglalás, az eredmények gyakorlati alkalmazása

ÖSSZEFOGLALÁS, AZ EREDMÉNYEK GYAKORLATI ALKALMAZÁSA

Fő  célom  a  HPS  lámpák  polikristályos  alumínium-oxid  égőtestének  falában  zajló 

kémiai,  illetve  fizikai-kémiai  folyamatok  pontosabb  felderítése  volt  anyagvizsgálati 

módszerek segítségével. Ezen folyamatok leírása az irodalom szerint nem minden részletében 

tisztázott.  A lámpa élettartamának megnöveléséhez, a korai meghibásodások elkerüléséhez, 

valamint  a  lámpa  korszerűbbé  tételéhez  azonban  elengedhetetlen  feltétel  az  említett 

folyamatok pontos ismerete. 

Tartós  égetett  HPS  lámpák  égőtestének  és  üvegburájának  XPS  vizsgálatával 

valószínűsítettem,  hogy  a  nátrium  fogyását  elsősorban  az  égőtest  falán  át  történő 

anyagtranszport okozza. Méréseim szerint a szemcsehatár menti diffúziós koefficiens kb. két 

nagyságrenddel nagyobb a térfogati diffúziós koefficiensnél. A szemcsehatár menti diffúzió 

különböző aktiválási energiákkal játszódik le 700˚C alatti, illetve 700˚C feletti hőmérséklet 

tartományban. A nátrium és a polikristályos alumínium-oxid között lejátszódó szilárdfázisú 

reakciók vizsgálata igazolta, hogy van vegyületképződés a lámpa működési hőmérsékletén. 

Három  különböző  Na-O-Al  vegyületet  (NaAlO2,  NaAl11O17,  NaAl23O35)  detektáltam 

hőkezelési  időtől,  hőmérséklettől  illetve  szerkezeti  rendezettségtől  függően.  A keletkezett 

vegyületek  mennyisége  azonban  a  tömb  fázishoz  képest  még  pormintákból  kiindulva  is 

csekély volt. Így a törést a nátrium szemcsehatár menti diffúziójának Arrhenius görbéjén az 

indokolja, hogy a kerámia kisülési cső bizonyos tartományaiban, a szemcsehatárok mentén, 

megindul a vegyületképződés. Ez csak elősegíti a diffúziót. 

A nátrium térfogati és szemcsehatár menti diffúziós koefficienseinek meghatározásán túl, 

a diffúziós mérések kidolgozásának gyakorlati és ipari jelentősége, hogy egy gyors minősítési 

eljárást  nyújt  a  különböző dopoló anyagokkal  készült  alumínium-oxid kerámiacsövek Na-

állóságának a tesztelésére. 
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Függelék

FÜGGELÉK

F1. α-alumínium-oxid (046-1212)

F2. γ-alumínium-oxid (050-0741)

F3. NaAlO2 (070-0431)
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Függelék

F4. NaAl11O17 (045-1451)

F5. NaAl23O35 (073-1717)

112



Függelék

F6. NaO2 (077-0209)

F7. Acéllemez mintatartó diffraktogramja
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Függelék

F8. A porlasztási sebesség meghatározása az XPS és SIMS mérésekhez: Polikristályos Al2O3 

(minta le volt takarva egy fémlemezzel), így a porlasztási SIMS kráter egyik fele esett csak az 

alumínium-oxidra (3keV Ar+ ion, emissziós áram = 10000 μA, tporlasztás= 19h). Az a. Ábrán 

színekkel jelölve látszanak a különböző mélységű részek, a b. és a c. ábrán bejelöltem a vonal 

menti profil mérés helyét

a.
b. (1) c. (2)

F9. Az F8. ábrán bejelölt vonal menti mélységek:

AL2O3 felületprofil porlasztás után
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