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BEVEZETÉS, CÉLKITŰZÉSEK

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 (800-1200şC) 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 fogyási folyamat 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 



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:  400-1200şC,  amely  tartomány  magába  foglalja  a  lámpa 

működési tartományát (800-1200şC) 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 

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. 

KÍSÉRLETI 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 SIMS módszert az alacsonyabb hőmérsékleten végzett hőkezeléseknél, illetve 

az egykristály alumínium-oxidban kialakuló diffúziós profilok mérésére alkalmaztam. Az XPS, 

illetve a SIMS méréseket a BME Atomfizika Tanszékén található készülékekben végeztem.

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.



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 ~ 1200şC) részén a legtöbbet (9 atomi %), tehát  a Na-fogyás jelentős része a falon 

át  történő  anyagtranszport  következménye.  Ugyanakkor  mindenütt  nátrium  feldúsúlás  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  Al2O3 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  körülményekhez  hasonló  feltételeket  teremtve.  Polikristályos  alumínium-oxid 

égőtestet használva reaktor kamrának (p = 300 mbar T = 25˚C-on, mNa  = 4,6 mg, 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-

1200şC hőmérséklet tartományban (D900şC=1,6*10-17cm2/s, D1000şC=2,1*10-17cm2/s, D1100şC=3,5*10-

17cm2/s,  D1200şC=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  700-1100şC  hőmérséklet  tartományban  B-típusú  szemcsehatár  menti  diffúziót 

feltételezve  (D700şC=8,6*10-16cm2/s,  D800şC=4,1*10-15cm2/s,  D900şC=2,6*10-15cm2/s,  D1000şC=1,6*10-

14cm2/s, D1100şC=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 400-700şC hőmérséklet tartományban C-típusú szemcsehatár menti diffúziót feltételezve 

(D400şC=2,9*10-15cm2/s,  D600şC=2,6*10-15cm2/s,  D700şC=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.  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. pontban leírt körülmények 

között végeztem különböző gyártóktól származó polikristályos Al2O3 por mintákon.

3.1. Kísérleteim  során  igazoltam,  hogy  800şC-on  még  nem  játszódik  le  reakció  a  nátrium  és  a 

polikristályos alumínium-oxid között,  tehát a HPS lámpák kerámiacsövének 800˚C-os részein 

nem képződhet kimutatható mennyiségben Na-O-Al vegyület. 

3.2. A 900şC-os hevítés után a rombos szerkezetű NaAlO2 keletkezését detektáltam. Az azonosított 

nátrium-aluminátot  a  nátrium  és  az  Al2O3 között  lejátszódó  reakció  stabilis  végtermékének 

tekinthetjük 900şC-on.

3.3. Az 1100şC-os hőkezelés idejének növelésével az 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 nem  jelentős,  esetlegesen  az  alacsonyabb  hőmérsékletű  (800-900şC)  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 

vegyületetet valószínűsítettem végtermékként. 



3.6. A főszinterelés elé egy alacsonyabb hőmérsékletű előhőkezelést beiktatva megállapítottam, hogy 

az átalakulás mértékét megnöveljük ezzel a lépéssel.

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. 

 



AZ EREDMÉNYEK GYAKORLATI ALKALMAZÁSA, JELENTŐSÉGE

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 vizsgálatával valószínűsítettem, 

hogya  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 hőkezlési 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  doppoló  anyagokkal  készült  alumínium-oxid  kerámiacsövek  Na 

állóságának a tesztelésére. 
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