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DISZPERGÁLT OXIDKERÁMIA SZEMCSÉKKEL ERŐSÍTETT NANOSZERKEZETŰ ACÉLOK: ELŐÁLLÍTÁS ÉS SZERKEZETI
TULAJDONSÁGOK

NANOSTRUCTURED STEELS STRENGTHENED DISPERSED OXIDE CERAMIC PARTICLES: PREPARATION AND STRUCTURAL PROPERTIES
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Abstract

BEVEZETÉS

In this paper, the preparation of the oxide dispersed strengthened nanostructured steels by the
help of instruments and methods of the powder
technology is presented. This arcticle is the second
part of our essay. A high energy milling process
has been applied to oxide dispersed strengthened
steel powder production. The steel powders were
milled together with yttrium oxide nanoparticles, in
order to obtain improved mechanical properties.
Sintering method was spark plasma sintering
(SPS), that is faster and more effective than conventional methods. Sintered specimens were
investigated by mechanical testing. Phases of
specimens were identified with X-ray diffraction,
fracture surfaces were studied with scanning
electron microscope.

A pormetallurgiai úton előállított rozsdamentes
acélokból készült alkatrészek egyre elterjedtebbek
és alkalmazásuk növekvő tendenciát mutat több
területen is, például a gépgyártásban, energetikavagy autóiparban. Ezzel az eljárással szabályozható az acél szemcsemérete, ezért ez az eljárás
perspektivikusnak tűnik az acél végső tulajdonságainak javítására is. A pormetallurgiai rozsdamentes acélokból készült (PM SS) alkatrészek részaránya az észak-amerikai porkohászat egész
[1-7]
termelését nézve 2000-ben 40%-kal nőtt .

ABSZTRAKT
Arra a kérdésre kerestük a választ, miként
állíthatóak elő a mechanikai tulajdonságaik révén
nagy jelentőségű nanoszerkezetű acélok a portechnológiában bevett eljárásokkal. Az alapanyag
előállításától a mintadarabok készítéséig szükséges lépéseket mutatjuk be, nyomon követve a
morfológiai, szerkezeti jellemzőket, középpontba
helyezve röntgendiffrakciós (XRD) és pásztázó
elektronmikroszkópos vizsgálatokat (SEM). A
nanoporok zsugorítása a „Spark Plasma Sintering”
(SPS) eljárással történt. Az SPS új és az eddigieknél hatékonyabb módszer, amely lehetővé tette a
szemcseméretek megőrzését. A tömör acéltestek
mechanikai tulajdonságait is vizsgáltuk.
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Cikkünk 1. részében (2010/4) áttekintettük, mi[8,9]
ként állíthatóak elő a porkohászat eszközeivel
a
nanoporok. Ausztenites és martenzites alapanyagot őröltünk Szegvári-attritorban, 1 m/m % Y2O3
por adalékolása mellett. Háromféle közeget alkalmaztunk: 5 órás nedves (etanolos), 5 órás száraz,
és vegyes (egy teljeses nedves, majd száraz)
őrlésre került sor.
A kiindulási por összetételétől és az Y2O3 adagolásától független volt az őrlés után kialakuló
morfológia. A nedves őrlés lemez alakú szemcséket eredményezett, melyek vastagsága a nanométeres tartományban volt. A száraz őrlés kevésbé
csökkentette a szemcseméretet, a szemcsék
korongszerűek lettek. A vegyes őrlés volt legnagyobb hatással a szerkezetre és morfológiára.
A folytatásban a szinterelési módszer rövid ismertetését követően áttekintjük a töretfelületekről
készült SEM- és XRD-felvételeket, és a mechanikai vizsgálatok eredményeit közöljük.
KÍSÉRLETI MÓDSZEREK
Az alkalmazott pásztázó elektronmikroszkóp
Bruker Quantax EDS rendszerrel felszerelt Jeol
JSM-25-SIII SEM volt, az XRD-vizsgálatok eszköze Bruker AXS D8 Discover X-Ray Diffractometer.
A diffraktogramok kiértékeléséhez a PCPDFWIN
szoftver 2.01-es verzióját használtuk, amely a
JCPDS-ICDD adatbázist használja. A kisterhelésű
Vickers-keménység mérésére Leitz Miniload2
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Microhardness Tester-rel, 5 N terheléssel került
sor. A 3-pontos hajlítóvizsgálatot INSTRON
Blender készüléken végeztük.
A szinterelést az Isztanbuli Műszaki Egyetem
(İstanbul Teknik Üniversitesi, İTÜ) segítségével
[10-12]
valósítottuk meg, az SPS technológia
alkalmazásával. 885-945ºC hőmérsékleten, 50 MPa
nyomáson zajlott a művelet, néhány ezer Amper
erősségű áram segítségével és 5 perc időtartammal.
A költséghatékony és nagysebességű eljárás
az anyagféleségek széles körében alkalmazható,
lehetővé teszi kompozitok előállítását fémekből,
kerámiákból és polimerekből. Energiatakarékos:
villamos fogyasztása a melegpréselési eljárásénak
20-30 %-a. A módszer amellett, hogy kiküszöböli
az eddigi szinterelési eljárások hátrányait (túlzott
szemcsenövekedés és a nanoszerkezet megszűnése, a nanocsövek degradációja, eltűnése),
lehetővé teszi a lejátszódó folyamatok (fázisátalakulás, kristályosodás, szemcsenövekedés) szétválasztását és e folyamatok önálló tanulmányozását.
A gyors szinterelési technika lényegében hasonlít a konvencionális melegpréseléshez, ahol a
porkeveréket egy grafit mintatartóba helyezik és
uniaxiális nyomással terhelik az anyagot. De ezzel
szemben nem külső ellenállásfűtéssel történik a
melegítés, hanem a néhány ezer Amper áramerősségű (és csupán néhány volt feszültségű)
árammal, amely a grafittégelyen vagy a vezető
mintán keresztülhalad. A kisülések, ívek segítségével rendkívül gyorsan történik a zsugorítás.
A berendezésnek része egy függőleges egytengelyű nyomóberendezés, beépített vízhűtéses
rendszerrel; vízhűtéses vákuumkamra; atmoszférakontroll; vákuumszivattyú; DC impulzusgenerátor. A por alapanyagok a vákuumkamrában helyezkednek el, elektródák között. A hőmérséklet
azonnal 1000 ~ 2500 ºC -ig emelkedik, kiváló
minőségű kompaktokat eredményezve. A hőmérséklet 200-500 ºC -kal alacsonyabb a szokásos
eljárásokénál. Nyakképződéskor az elgőzölgés,
lecsapódás rövid idő alatt végbemegy, 5 – 20 perc
alatt, amely időtartam magában foglalja a hevítést
és a hőntartást is. 99 % feletti tömörség érhető el.
EREDMÉNYEK
A szinterelés termékei geometriájukban, méreteikben egyező acélkorong voltak (1. ábra).
Az eljárás fontosabb paramétereit és a kész darabok sűrűségét az 1. táblázat foglalja össze.
SEM segítségével vizsgáltuk, hogy az őrlemények morfológiája miként köszön vissza a
szinterelt korongok struktúrájában.
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1. ábra - Szárazon, 1 m/m % Y2O3 adalékkal őrölt
ausztenites porból készült, SPS-szinterelt
próbatest
Figure 1 – Sintered specimen from dry milled
austenitic powder with 1 m/m % Y2O3 addition
Acélkorong
összetétele
Vegyes őrlésű
ausztenites acél +
Y2O3
Száraz őrlésű
martenzites acél +
Y2O3
Vegyes őrlésű
martenzites acél +
Y2O3
Száraz őrlésű
ausztenites acél +
Y2O3
Száraz őrlésű
martenzites acél
Száraz őrlésű
ausztenites acél
Nedves őrlésű
martenzites acél
Nedves őrlésű
martenzites acél +
Y2O3
Nedves őrlésű
ausztenites acél +
Y2O3
Nedves őrlésű
ausztenites acél

Szinterelés
i hőmérséklet
[°C]

Késztermék sűrűsége
3
[g/cm ]

945

7,02

930

7,19

937

7,19

920

7,25

920

7,34

930

7,39

900

7,48

885

7,49

920

7,54

920

7,69

1. táblázat – Szinterelési paraméterek és a tömör
acélok sűrűsége (nyomás: 50 MPa, időtartam: 5
min)
Table 1 – Parameters of sintering and density of
final products (pressure: 50 MPa, time: 5 min)
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A száraz őrlés mikrométeres, korongszerű
szemcséi megjelennek a tömbi acélok töretfelületén, illetve láthatóak azok a területek, melyeket az
eltávolított krisztallitok foglaltak el. A törés tehát a
szemcsehatárokon ment végbe. Ezeknek az
acéloknak a hajlítószilárdságai a legalacsonyabbak: a szemcséket könnyebb eltávolítani egymástól a hajlítás-törés során. A porozitás csökkentésének hatásfoka a szinterelés során ebben az esetben átlag körüli. Példaképp a 2. ábrán ausztenites,
a 3. ábrán martenzites acél felvétele látható.
Az etanolos őrlésből származó minták sűrűségei a legnagyobbak. A vékony lemezek optimálisan építik fel az anyagot: egymáshoz rendkívül
közel elhelyezkedő rétegeket alkotnak. Ahogyan
általában a gömbszerű szemcsékből felépülő
anyagok szinterelése a nyakképződést eredményezi, úgy jön létre nagyszámú kontaktus a szomszédos rétegek között. A rétegek között, a kontaktok által határolt területeket az őrléskor keletkezett
apróbb szemcsék töltik be. A töreteket a 4. és 5.
ábra szemlélteti.
A vegyes őrléshez kapcsolódó töretek mind a
száraz, mind az alkoholos eset némely jegyét
magukon hordozzák. A nedves őrlésből visszamaradt lemezek néhol elütnek a kompozit általános
morfológiájától, míg a kis szemcsék hasonlóképp
építik fel az acélt, mint a száraz őrlésnél. A töret
azonban itt finomabb, aprózottabb felület. A 6.,7.
ábra szemlélteti a 100-300 nm-es átlagos szemcseméretet is.
Az ausztenites mintákról készült diffraktogramok a 8. ábrán láthatók. Míg a CrFeNi fázis az
őrléskor részlegesen eltűnt, addig a szinterelés
hatására hangsúlyossá vált. A legnagyobb változás – az őrlésekhez hasonlóan – a vegyes őrlésű
acélnál jelentkezik. A másik fontos fázis a FeNi. A
martenzites acélok felvételei a 9. ábrán láthatóak.
A FeCr továbbra is domináns, akárcsak az őrlemények esetében. Diffraktált sugarai legintenzí-

vebben a Y2O3-t tartalmazó, száraz őrlésű mintánál jelentkeznek.

2. ábra - Szárazon őrölt ausztenites porból készült
próbatest töretfelülete (500x)
Figure 2 - Fracture surface, Specimen from dry
milled austenitic powder, Amplification: 500x

3. ábra - Szárazon őrölt martenzites porból készült
próbatest töretfelülete (2000x)
Figure 3 - Fracture surface, Specimen from dry
milled martensitic powder, Amplification: 2000x

a) N = 2000x-es nagyítás
b) N = 30000x-es nagyítás
4. ábra - Nedvesen, 1 m/m % Y2O3 adalékkal őrölt ausztenites porból készült próbatest töretfelülete
Figure 4 - Fracture surface, Specimen from wet milled austenitic powder with 1 m/m % Y2O3 addition
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a) N = 500x-os nagyítás
b) N = 30000x-es nagyítás
5. ábra - Nedvesen őrölt martenzites porból készült próbatest töretfelülete
Figure 5 - Fracture surface, Specimen from wet milled martensitic powder

a) N = 30000x-es nagyítás

b) N = 120000x-es nagyítás

6. ábra - Vegyesen, 1m/m % Y2O3 adalékkal őrölt ausztenites porból készült próbatest töretfelülete
Figure 6 - Fracture surface, Specimen from mixed milled austenitic powder with 1 m/m % Y2O3 addition

a) N = 2000x-es nagyítás
b) N = 120000x-es nagyítás
7. ábra - Vegyesen, 1 m/m % Y2O3 adalékkal őrölt martenzites porból készült próbatest töretfelülete
Figure 7 - Fracture surface, Specimen from mixed milled martensitic powder with 1 m/m % Y2O3 addition
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8. ábra - Ausztenites porok különböző típusú őrleményeiből készült, SPS-szinterelt mintadarabok
diffraktogramjai
Figure 8 - XRD results of SPS sintered specimens from different type milled austenitic powders

9. ábra - Martenzites porok különböző típusú őrleményeiből készült, SPS-szinterelt mintadarabok
diffraktogramjai
Figure 9 – XRD results of SPS sintered specimens from different type milled martensitic powders
A keménységmérés eredményeit a 2. táblázat tartalmazza. Az értékek széles skálán mo-
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zognak. A martenzit keménysége meghatározó
érvényű: az 5 legnagyobb keménységű acél a
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martenzites porból szinterelt. Az ausztenites
minták közül leglágyabbak a nedves őrlésű termékek. A száraz őrlés kapcsán már a magasabb, a
vegyes őrlés esetében a legmagasabb keménységi értékeket kaptuk. A martenzites acéloknál a
leglágyabbak iszintén az alkoholos, a legkeményebbek a vegyes őrlésű termékek.
Az Y2O3 vonatkozásában az ausztenitnél
mindig az ODS kompozitok keményebbek, a
martenitnél pedig a kerámiát nem tartalmazó
acélok.
Acélkorong összetétele
Nedvesen őrölt
ausztenites acél
Nedvesen őrölt
ausztenites acél + Y2O3
Szárazon őrölt
ausztenites acél
Szárazon őrölt
ausztenites acél + Y2O3
Vegyesen őrölt
ausztenites acél + Y2O3
Nedvesen őrölt
martenzites acél + Y2O3
Szárazon őrölt
martenzites acél + Y2O3
Nedvesen őrölt
martenzites acél
Szárazon őrölt
martenzites acél
Vegyesen őrölt
martenzites acél + Y2O3

Keménység
HV [GPa]
HV
2,50

257HV0.5

2,71

275HV0.5

2,92

301HV0.5

2,99

306HV0.3

4,07

415HV0.5

5,00

512HV0.5

5,49

563HV0.5

5,73

588HV0.5

6,09

618HV0.5

7,23

735HV0.5

2. táblázat – SPS-szinterelt mintadarabok Vickerskeménysége
Table 2 – Vickers hardness of sintered specimens
Általános esetben a szemcseméret csökkenése
és a homogénebb szövet okozzák a szívósság
[13]
növekedését . Így a martenzit keménységével
szemben az ausztenites acélok szívósabbak.
A 10. ábrán látható a hajlítóvizsgálat nyomán
készített feszültség-alakváltozás diagram. A próbatestek általában ridegen törtek. Az eredmény az
[14]
edzett acélok hajlító-diagramjaira
emlékezet.
Érdekes, hogy két minta esetében a törést gyors
és viszonylag nagymértékű képlékeny alakváltozás
előzte meg. (Nedves és nedves+Y2O3 őrölt
ausztenites acélok.) Az Y2O3-ot nem tartalmazó
pálcánál a törés előtt a lehajlás át is lépi az alátámasztási távolság (20 mm) 10%-át, így itt nem
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haljítószilárdságot, hanem 2 mm-es határlehajláshoz tartozó határ-hajlítófeszültséget számoltunk.
Egy-egy alkalmasan választott egyenes
szakasz alapján lineáris regresszióval számoltuk a
hajlítási modulust. Az eredmények a 3. táblázatban
láthatóak (az adatok tájékoztató jellegűek). A
modulusok növekvő sorrendjében hirtelen ugrás
jelentkezik
a
szárazon,
kerámiával
őrölt
martenzites acélnál: ~17,6 GPa-lal haladja meg a
második legnagyobb értéket. A hajlítószilárdságok
növekvő sorrendje nem egyezik az modulusokéval.
A legalacsonyabb szilárdság 469,3 MPa, a maximális pedig 2110,02 MPa.
Látható, hogy a két legnagyobb modulus
martenzites és Y2O3-ot tartalmazó mintáknál
jelentkezik. A legnagyobb hajlítószilárdságok
szintén martenzites mintákhoz köthetők.

Minta összetétele
Száraz őrlésű
martenzites acél
Száraz őrlésű
ausztenites acél +
Y2O3
Vegyes őrlésű
ausztenites acél +
Y2O3
Nedves őrlésű
martenzites acél +
Y2O3
Nedves őrlésű
ausztenites acél +
Y2O3
Nedves őrlésű
martenzites acél
Nedves őrlésű
ausztenites acél
Vegyes őrlésű
martenzites acél +
Y2O3
Száraz őrlésű
martenzites acél +
Y2O3

3-pontos
hajlítószilárdság
[MPa]

Hajlító rugalmassági
modulus
[GPa]

998,7

72,3

469,3

78

1210,9

80,9

1709,6

82,5

1363,6

83,4

2115,2

84,5

1259,24 *

91,1

1806,7

95,2

984

112,8

* határ-hajlítófeszültség
3.. táblázat - A hárompontos hajlító vizsgálat
eredményei
Table 3 – Results of 3-point bending test
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10. ábra - SPS-szinterelt minták hárompontos hajlítóvizsgálatának feszültség – alakváltozás diagramja
Figure 10 – Stress - bending strain diagram of SPS sintered specimens’ 3-point bendig test
ÖSSZEFOGLALÁS
A spark plasma sintering hatékony módszernek
bizonyult az acélporok szinterelésére, mind a
késztermékek tömörsége, porozitásmentessége,
mind az őrlemények szemcseméretének megőrzése szempontjából.
Az elterjedt módszerekkel
szemben előnyös az eljárás gyorsasága és a
kisebb villamos fogyasztása révén is.
A háromféle őrlés termékeinek háromféle morfológiája a szinterelt testek töretfelületén is jelentkezik. A SEM-felvételek a nedves, vegyes esetben
kedvezőbb mechanikai jellemzőkre utalnak, az
optimálisabb felépítés és a törés jellege alapján.
Az XRD-felvételeken látható volt, hogy a fő fázisok megegyeznek az őrleményekével, így a
kiindulási acélokéval. Néhány fázis esetében, az
őrlés után tapasztalt részleges eltűnéssel vagy
kiemelkedéssel szemben a szinterelés ellentétes
változást eredményezett.
A martenzit keménysége meghatározó érvényű,
függetlenül az őrlések mikéntjétől és az oxid
diszpergálásától. A mertenzites és az ausztenites
acélok esetében is a vegyes őrölt minták voltak a
legkeményebbek.
A minták a hajlítóvizsgálatok során az edzett
acélokhoz hasonlóan viselkedtek, ridegen törtek,
1000 MPa és 2000 MPa közötti hajlítószilárdsági
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értékekkel. Két esetben képlékeny alakváltozás
előzte meg a törést: a nedves őrölt ausztenites
porból szinterelt termékek szívós acélnak bizonyultak. A legnagyobb hajlító modulusokat és hajlítószilárdságokat martenzites minták esetében mértük.
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