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4. PORKOHÁSZAT 
 
A porkohászati eljárásoknál a terméket olvasztás nélkül állítják elı: Elıször finom 
port készítenek, azt tömörítik (formázzák), végül magas hımérsékleten izzítják 
(szinterelik). A folyamatot az alábbi ábra szemlélteti: 
 

 
 
Elınyei: 
• Lényegesen alacsonyabb hımérsékleten végezhetı, mint az olvasztás. A 

szinterelés hımérséklete általában alacsonyabb az olvadáspont kétharmadánál 
(K). Ez a tény a magasolvadáspontú kerámiáknál és fémeknél, pl. a volfrámnál 
elınyös. 

• A porkohászati eljárások általában készterméket eredményeznek, nincs szükség 
további megmunkálásra. Ezért gazdaságosan használható közepes olvadáspontú 
fémek és ötvözetek, pl. vas esetében is. 

• Lehetıvé válik különleges mikroszerkezetek (pl. porózus anyagok és szemcsés 
kompozitok), valamint nem-egyensúlyi összetételő ötvözetek elıállítása (lásd 
mechanikai ötvözés). 

Hátrányai: 

• A formázás általában drága berendezéseket igényel, ezért a gazdaságos gyártás 
csak nagy sorozatoknál valósítható meg. 

• A porok elıállítása és kezelése esetenként költséges. 
• A termék mérete korlátozott: technikai okok miatt nem állíthatók elı olyan 

nagymérető termékek, mint az olvasztásos technológiák esetében. 
Legújabban különösen fontossá vált a nanométeres tartományba esı részecskék 
elıállítása (lásd késıbb). 
 
4.1 Porkészítés  

• Gondosan ellenırzött körülmények között történik, a kívánt morfológia, átlagos 
részecskeméret és megoszlás, valamint összetétel elérése céljából. 

• Jellegzetes mérettartomány: 0,1-30 µm. 
• A nagy fajlagos felület miatt jelentıs az elszennyezıdés lehetısége, 

szubmikronos poroknál a részecskék összetapadása (agglomeráció). 

Eljárások: 
Az anyag kémiai jellege és mechanikai tulajdonságai alapján nagyon sokféle 
módszer ismeretes. A leggyakoribbak: 

 szilárd fázisban: ırlés (rideg anyagok esetén) (4.5 fejezet) 
termikus bontás 
oxidáció, redukció 



Korszerő anyagok — 4. fejezet 

korszerő technológiák  Porkohászat 

4/2 

folyadék fázisban: oldószer elvonás (spray drying) kerámiáknál 
szol - gél átalakulás  
lecsapatás 
fémolvadékoknál: atomizálás. 

 gáz fázisban: gázok szintézise, plazma eljárások. 

 Példákat a következı fejezetekben látunk. 

A porok jellemzése a részecske méret megoszlás, a morfológia és az összetétel 
 megadásával történik. A korszerő kerámiák alapanyagai drágák. Jellemzı adatok: 
 a por ára 100 $ /kg, a végterméké: 1000 $/kg. 
 
4.2 Formázás 

Formázás: a porok tömörítése kompakt, de kis szilárdságú termékké (a porozitás: 
25-50 térf. %). Eredményül könnyen kezelhetı, megmunkálható terméket kapunk 
(green compact vagy green body). 

A tulajdonképpeni formázás elıtt történik a por elıkészítése: a porokat a kívánt 
arányban összekeverik, homogenizálják. Ekkor keverik be a különféle adalékokat, 
valamint a formázást megkönnyítı segédanyagokat. Utóbbiak a formázást vagy a 
szinterelést segítik elı. A bekeverés gyakran golyósmalomban történik. A 
homogenizálás elınyös a porszemcsék összetapadásának csökkentése 
szempontjából. A homogén keverék elıállítása a jó minıségő végtermék 
elıállításának egyik legfontosabb elıfeltétele. 

Módszerek: 
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a) préselés (die pressing) 

A port szerves kötıanyaggal (gyakran polietilén-glykollal) 30-40 térf.%-ban 
összekeverik, majd présszerszámban préselik. Jellegzetes nyomás: 20-150 MPa. A 
módszer egyszerő, jól automatizálható. Hátrány: az erıhatás egytengelyő, a por 
részecskék egymással és fallal történı súrlódása miatt a tömörödés nem egyenletes. 
Égetés után alakváltozás következhet be. 

 
b) (hideg) izosztatikus préselés (rubber mold pressing) 
A port gumizacskóba töltik, majd folyadékban préselik (a nyomás tipikusan 100 
MPa). Elınye: egyenletes tömörödés. 

c) extrudálás (extrusion molding) 
Képlékeny masszát extrudálnak megfelelı nyíláson keresztül. Rudak, csövek, üreges 
idomok kialakítására használják, fıleg kerámiák esetében. 

d) öntıpépes öntés (slip casting) 
Vizes szuszpenziót készítenek, majd ezt porózus (gipsz) formába öntik. A forma 
beszívja a vizet, a szilárd rész kivehetı. A porcelán gyártás ısi módszere. 

e) fröccsöntés (injection molding) 
Képlékeny masszát készítenek szerves kötıanyag (gyakran parafin:viasz 1:1) 
segítségével (15-20 térf. %), majd ezt a szerszámba nyomják. Bonyolult alakú 
termékek is készíthetık. Az eljárást eredetileg mőanyagok megmunkálásra 
használták, ma már elterjedt a kerámiák esetében is. 

A formázás után a szerves kötıanyagot vagy a vizet szárítással eltávolítják. A 
végtermék minısége szempontjából a homogenitás biztosítása alapvetıen fontos. 
 
4.3 Égetés/szinterelés (firing / sintering) 

Szinterelés: a por vagy a kompakt hıkezelése a fıkomponens olvadáspontjánál 
alacsonyabb hımérsékleten, a kívánt szilárdság elérése céljából. 
Ez a termék elıállításának utolsó szakasza. A szinterelt anyag (fıleg a kerámia) csak 
nagyon nehezen munkálható meg (polírozás, vágás). A szinterelés körülményei 
nagyban meghatározzák a termék mikroszerkezetét és így tulajdonságait. 

A szinterelés hajtóereje: a felületi energia csökkenése. A szilárd testek felületi 
energiája 1 Jm-2 körüli értékő. A szinterelés bonyolult mechanizmus szerint történik, 
melyben a diffúzió játszik döntı szerepet. A részecskék érintkezési pontjánál elıször 
“nyak” képzıdik, a pórustér nyitott. A szinterelés elırehaladtával a pórustér 
bezáródik, majd különálló pórusok keletkeznek. Végül ezek térfogata csökken. 

Gyakorlati vonatkozások: 
• a finom (szubmikronos) por átmérı elınyös a szinterelés sebessége és a 

végtermék tömörsége (pórusmentesség) szempontjából; 
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• egyes kerámiák nehezen szinterelhetık. Ezeknél gyakran adalékokkal (a felületi 
energia csökkentése, szemcseközi fázis létrehozása) ill. nyomás egyidejő 
alkalmazásával segítik elı a zsugorodást. 

• a szilárdság növelése érdekében gyakran szükséges a szemcsedurvulás 
megakadályozása. Ezt adalékokkal (kiválások a szemcsehatárokon) vagy a 
szinterelési hımérséklet csökkentésével érik el (nyomás egyidejő alkalmazása). 

 

 
A zsugorítás lépcsıi egyfázisú anyagban (Al2O3 por) 

(R.L. Coble felvételei, Massachusetts Institute of Technology) 
a) két részecske érintkezési pontjában keletkezett nyak növekedését bemutató gömbmodell. b) A 

zsugorítás közbensı állomása, amely magába foglalja a zsugorított test összekapcsolódó 
pórushálózatát. c) Al2O3 zsugorodásának közbensı állomása fényképfelvételen �250. d) Al2O3 

zsugorodásának végállapota fényképfelvételen, � 250 
 
Módszerek: 

a) Hagyományos szinterelés (standard pressure sintering) 

Izzítás magas hımérsékleten, levegın vagy védıgáz atmoszférában. Idıtartam: ált. 
órák. 
Tipikus szinterelési hımérsékletek: Al2O3  14OO - 1650 °C, ZrO2  1400 - 1700 °C, 
Si3N4  1800 °C. 

b) Meleg préselés (hot pressing, HP) 

A porok szinterelése egyirányú (egytengelyő) nyomás alatt történik. Elınyei: a 
szinterelési hımérséklet csökkenthetı, kis porozitású és finom szemcseszerkezető 
termék készíthetı. Hátrány: különleges anyagú (hıálló) szerszám szükséges. A 
berendezés fıbb részei: prés (30-50 MPa), présszerszám, főtés. 
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Melegprés vázlata 

 
a hagyományos és a meleg préselés összehasonlítása, BeO 

esetén 
 
c) Meleg izosztatikus préselés (hot isostatic pressing, HIP) 

A szinterelés nagy nyomáson és magas hımérsékleten történik, inert gáz (ált. Ar) 
mint nyomásátadó közeg alkalmazásával. Elızetesen elıszinterelt (zárt pórusú) 
anyagnál tokozás nélkül, egyébként tokozott (encapsulated) anyagon végzik. 
Elınyei: alacsonyabb hımérséklet is elegendı, mint a hagyományos szinterelésnél, 
pórusmentes, finomszemcséjő termék készíthetı, nincs présszerszám, számos olyan 
por esetén is eredményre vezet, mely másképpen nem zsugorítható pórusmentesre 
(SiC, Si3N4). Ipari méretekben elterjedt. Hátránya: bonyolult berendezés szükséges. 
Drága. 

Berendezés: nagynyomású munkakamra, gázkompresszor (100 - 300 MPa), 
gázkezelı rendszer, ellenállás-főtés (1000 - 2000 0C). 
 

 
Structure of HIP apparatus 

 
d) Reaktiv szinterelés (reaction sintering) 

A szinterelés közben kémiai reakció is lejátszódik, pl. Si3N4 elıállitása Si por N2 

atmoszférában történı izzításával a Si + N2 → Si3N4 reakció szerint. Jelentıs 
porozitás kialakulása nem kerülhetı el. 
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e) Folyadékfázisú szinterelés (liquid phase sintering) 

Olyan por keveréket szinterelnek ezzel a módszerrel, melynél az egyik (néhány 
százalékban levı) komponens olvadáspontja lényegesen alacsonyabb a másikénál. 
Az égetést az olvadáspont feletti hımérsékleten végezve folyadékfilm alakul ki a 
szilárd szemcsék felületén. Ez elısegíti a részecskék közötti anyagtranszportot. 
Lehőléskor az olvadék kristályos vagy üveg szerkezetben szilárdul meg. Feltétel, 
hogy az olvadék nedvesítse a szilárd testet és részleges oldódás is bekövetkezzék. 

Példák: MgO (CaO-SiO2), Si3N4 (MgO adalékkal), keményfém (WC-8%Co). 

 
Elınyök: lehetıvé válik nehezen szinterelhetı anyagok pórusmentes zsugorítása; 
alacsonyabb hımérsékleten történik, mint a hagyományos szinterelés. Hátrányok: a 
magashımérséklető szilárdság csökken, a kúszás (creep) növekszik.    
 
4.4 A porkohászati módszerek alkalmazása 

Kerámiák.- lásd 8. Fejezet. 

Magas olvadáspontú fémek.- elsı sorban W,  Mo, Ta termékek elıállítása. 

Keményfém szerszámok.- WC-Co kompozitok, lásd 9. Fejezet 

Pórusos termékek.- szabályozott porozitású bronz “önkenı” csapágyak (a szinterelt 
terméket olajjal itatják át), valamint szőrık. 

Elektromos kontaktus anyagok.- lásd 9. Fejezet. 

Szerkezeti anyagok, bonyolult alakú alkatrészek - fıleg vas, réz, aluminium alapú 
ötvözetek esetén, amikor is nagy sorozatok készíthetık gazdaságosan. 
 
4.5 Mechanikai ötvözés 

A mechanikai ötvözés a por készítés különleges esete: finom porok keverékének 
ırlése, szárazon (inert atmoszférában vagy vákuumban), nagyenergiájú golyós-
malomban. A por keverék egyik alkotója képlékeny anyag, pl. Fe, Ni, Cu, Al, a többi 
összetevı rideg, pl. kerámia, intermetallikus vegyület (pl. AlN), vagy ridegen törı fém 
(pl. Cr). Az intenzív ırlés következtében a részecskék összehegednek, rideggé 
válnak, eltörnek, majd újból összehegednek. Sajátos mikroszerkezet alakul ki a por 
részecskén belül: kis szemcsék, bennük finom eloszlásban diszpergálva a rideg 
anyag. Az így elıállított port vagy közvetlenül használják fel, vagy a hagyományos 
porkohászati módszerekkel tömörítik, zsugorítják. 

A mechanikai ötvözést elıször nikkel alapú szuperötvözetek tulajdonságainak 
javítására használták, jelenleg a kutatásban is egyre nagyobb szerephez jut. 
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Mechanizmus 

• réteges szerkezető részecskék keletkezése hegedés és törés révén 

 
• változások a részecske mikroszerkezetében 

 
• az új fázis kialakulását fizikai módszerekkel lehet 

igazolni (röntgen, mágneses, Mössbauer 
spektroszkópia, stb.) 
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Berendezések 

Különféle golyósmalmok, melyek mőködési elvükben, anyagukban és térfogatukban 
különböznek. Az ırlés ideje általában hosszabb, mint 10 óra. 

 
a)  hagyományos golyósmalom 

  
b) attritor (Szegvári féle)  

200-300/perc, acél golyók (∅10 mm) 

  
c) bolygó malom 
(planetary ball mill) 

ω ∼ 200-300/perc 

  
d) vibrációs malom 
20 Hz (G: golyó) 

 
A mechanikai ötvözéssel készített porok mérete nagyon kicsi, fajlagos felületük nagy. 
Nagyon reakcióképesek, gyakran pirofórosak (a levegıvel érintkezve szoba-
hımérsékleten is meggyulladnak), ezért kezelésük nagy gondosságot igényel. 
 

A mechanikai ötvözés alkalmazásai 

a) Nikkel alapú szuperötvözetek gyártása. – Jellegzetes összetétel: Cr 15, Al 4.5, Ti 
2.5, Ta 2.0, Mo 2.0, W 4.0, Y2O3 2.2 % (INCONEL MA 6000).  A mechanikai 
ötvözéssel készített porokat porkohászati módszerekkel dolgozzák fel (formázás, 
szinterelés). Olyan helyeken használják, ahol a magas hımárséklető szilárdság 
fontos követelmény (pl. turbinalapátok). 
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b) Szilárd anyagok "aktiválása" ırléssel (mechano-chemistry) - ipari méretekben. 

c) Nem-egyensúlyi ötvözetek elıállítása elemi porokból, pl. amorf ötvözetek 
készítése olyan összetételekben, melyek olvadékból nem állíthatók elı, 
nanoszerkezető anyagok készítése, kompozitok elıállítása, stb.  

d) Karbidok, boridok, szilicidek készítése alkotóelemeik ırlésével. 

e) Reaktív õrlés: hidridek készítése fémporok õrlésével H2 atmoszférában, szilárd-
fázisban lejátszódó reakciók, pl. CuO + Ca  → Cu + CaO. 
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