
 

 

                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pormetallurgia 

Poranyagok gyártása és feldolgozása 

 

Szerzı: Dr. Török Tamás 

  Ferenczi Tibor 

  Szirmai Georgina 

   

Lektor: Prof. Dr. Bartha László 



Elıszó 
 

 

Az eredeti kézirat a Kassai Mőszaki Egyetem mérnök hallgatói számára készült, elsısorban a 
„ Fémporok gyártása és feldolgozása”  c. tantárgyhoz, melynek súlyponti elemeit a poranyagok 
gyártási módszerei és a fémporok porkohászati feldolgozása képezték.  

A porkohászat (pormetallurgia, PM), mely elsıdlegesen a fémporok, fémötvözet porok, és 
fémvegyület porok elıállításával és feldolgozásával foglalkozik, jóval szélesebb lehetıségekkel 
szolgál, mint a hagyományos kohászati eljárások, mivel olyan anyagok és termékek elkészítésére is 
alkalmas, amire a hagyományos kohászati gyártástechnológiákkal nincs lehetöségünk. Emellett akár 
nagyon bonyolult formájú alkatrészek gyártására is alkalmas lehet, sokszor úgy, hogy nincs szükség 
a végsö megmunkálásra sem, ami nagy anyag- és energia megtakarítást jelent. 

Napjainkban a porkohászat is rohamosan bıvül, és részben kiterjed a folyamatosan fejlıdı 
anyagokat és anyagkombinációkat feldolgozó gyártástechnológiák azon területeire is, ahol a fémek 
és fémötvözetek mellett például nanoporokat, kerámia szálakat és intermetallikus vegyületeket is 
összeépítenek a különleges, ún. kompozit termékekben. 

Poranyagokat az iparban számos olyan alkatrész gyártásához  használnak, amelyek különleges 
funkciót látnak el a gépekben, az elektronikai eszközökben, az orvostudományban és kiváltképp a 
jármőiparban. 

A jelen összeállítás fordításában, adaptálásában és szerkesztésében a Miskolci Egyetem 
Metallurgiai és Öntészeti Tanszékének munkatársai, elsısorban Ferenczi Tibor, Szirmai Georgina, 
Dr. Török Tamás, továbbá Dobó Zsolt anyagmérnök hallgató mőködtek közre; az anyag lektorálását 
Prof. Dr. Bartha László végezte. 
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1. Porkohászat 
A porkohászat a fémporok elıállítását, és ezekbıl a porokból alkatrészek gyártását foglalja magába. 
Ez utóbbi a szinterelt fémalkatrész néven ismert. Más fémfeldolgozási eljárásokkal összehasonlítva 
a porkohászat viszonylag fiatal ágazat. Mint ahogy az elnevezés is utal rá, az alapanyag ebben az 
eljárásban por szerkezető. A porkohászati termék elıállítás három fázisból tevıdik össze: 

1. Porok gyártása 

2. Préselés, ill. a por kompaktálása (tömörítése) 

3. A préstermék szinterelése (zsugorítása) 

A fémporokat jelenleg többféle módszerrel állítják elı, pl. olvadék porlasztása magas nyomású 
közeggel, fém vegyületek redukálása szilárd vagy gáz állapotú redukáló anyaggal stb. Préselésnél a 
por részecskéket mechanikailag összekapcsoljuk, és a végterméket megfelelıen formázzuk. A por 
részecskék kapcsolata azonban ebben a stádiumban gyenge. A szinterelés folyamán a por 
részecskék magasabb hımérsékleten, diffúziós úton kötıdnek össze, amely szilárd tömör termék 
létrejöttéhez vezet. 

Ha elhanyagoljuk az 1826 és 1865 közötti cári Oroszországban szinterelt platina rubeleket, akkor a 
porkohászat a 19. és 20. század határán kezdett nagymértékben fejlıdni, mégpedig a magas ol-
vadáspontú fémek ipari gyártásával, mint pl. volfrám (Tolv = 3410 oC) és molibdén (Tolv = 2630 oC), 
amelyek megolvasztásához nem álltak rendelkezésre megfelelı olvasztó berendezések. A fejlıdés 
leginkább az izzólámpa izzószál gyártásának és a villamos erımőveknek köszönhetı. 

A 20. század elején készítették az elsı fém-szén, szinterelt kompozit anyagokat. A kompozitban a 
réz (vagy az ezüst) magas elektromos vezetıképességet, a grafit pedig kiváló kenési 
tulajdonságokat biztosított. Ezeknek az anyagoknak a fejlıdése a különbözı gépek és berendezések 
fejlıdésével, különösen a generátorokkal és más elektromos motorokkal volt összefüggésben. 

1920-tól a kompozit anyagok további fejlıdése indult meg. Ezen anyagok egy csoportját 
„keményfémeknek” nevezzük, amelyekbıl nagy keménységő, szívós, kopásálló szerszámokat 
gyártanak.  

1930-tól az „önkenı csapágyak” gyártásával megkezdıdik az ellenırzött porozitással rendelkezı 
szinterelt termékek fejlıdése. A pórusos anyagok, például membránok és szőrık használata mára 
széles körben elterjedt. 

A második világháború után olyan vas- illetve bronzalapú csapágy- és csiszolóanyagok ún. 
cermetek kerülnek elıtérbe, amelyek általában nemfémes anyagokat is tartalmaznak. A nemfémes 
anyagok ún. cermet fémoxid anyagok, amelyeket speciális, magas hımérséklető célokra 
használnak.  Például a ZrO2 – Mo cermeteket az acélolvasztó kemencékben lévı hıelemek 
védıtokjának készítésére használják. A hetvenes években a cermetek második generációs fejlıdése 
indult meg, amelyek finomabb és egyenletesebb struktúrával rendelkeznek. Ezek nem-fémes 
komponensei általában nem oxidok, hanem karbidok, boridok, nitridek. Ezzel a módszerrel gyártott 
cermeteket magas hımérséklet- és kopásállósága az elsı generációs cermetek fölé emeli. 

 

1.1 A porkohászat lehetıségei 

Porkohászati technológiával gyakorlatilag minden szokásos fémbıl lehet alkatrészeket gyártani. A 
porkohászat nagyon bonyolult alakú, nagy sorozat számú alkatrészek gyártását teszi lehetıvé, 
gyakran a végsı megmunkálás igénye nélkül, ami jelentıs anyag- és energiamegtakarítást 
eredményez. Sok esetben a porkohászati technológiával készült anyagok tulajdonságai jelentısen 
meghaladják a más technológiával készült anyagok tulajdonságait. Itt megemlíthetjük pl. a 
megmunkáláshoz szükséges kemény (ún. gyors-) acélokat, néhány alumínium ötvözetet, csúszó-, 
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mágneses anyagokat stb. A szinterelés lehetıvé teszi olyan új összetételő vagy szerkezető anyagok 
elıállítását, amelyek hagyományos öntészeti, fémalakítási, kohászati módszerekkel nehezen vagy 
egyáltalán nem gyárthatók.  

Ez a jelleg különösen a következı tényezıknél érdekes: 

� különbözı olvadási hımérsékletek 

� olvadékok korlátozott elegyedése 

� különbözı sőrőségek 

Ez azt jelenti, hogy a porkohászat és az ebbıl kifejlıdı technológiák helyettesíthetetlen szerepet 
játszanak azoknak az anyagoknak a gyártásában, amelyeket más technológiával csak nagyon 
nehezen lehet gyártani. 

Azokat az anyagokat illetve termékeket, amelyek gyártása során érvényesek a porkohászati eljárás 
egyes lépései, lényegében az alábbiak szerint lehet osztályozni: 

 

1.1.1 Magas olvadáspontú fémek (W, Mo, Ta, Nb, Re, Ti) 

A nagyolvadáspontú fémek esetében olvasztási és öntési folyamatok gyakorlatilag nem 
használhatók. Olvasztás utáni állapotukban általában nagyon törékenyek. Pormetallurgia nélkül az 
izzószálgyártás vékony (W, Mo), huzaljainak gyártása lehetetlen lenne. Mivel e fémek 
megolvasztása technikailag szinte megoldhatatlan, ezért a fémporokat szilárd, oxidos poraikból 
magas hımérsékleten, ismétlıdıen formázzák egészen a végsı forma eléréséig. A szinterelt 
termékek sőrősége kisebb, mint az elméleti 90%-a, és nagy hımérsékleten általában jól alakíthatók. 
A kialakult mikroszerkezet elınyös orientációjú. A szilárd anyag a tényleges terhelhetıségét a 
környezeti hımérsékletre hőlés után éri el. 

 

1.1.2 Pórusos anyagok 

Olyan alkatrészek gyártásáról van szó, amelyek jelentıs, és gondosan ellenırzött porozitással 
rendelkeznek. A porozitás minden esetben meghatározott célt szolgál. Ennek a csoportnak a fı 
termékei a csúszó alkatrészek, csapágyak és szőrık. 

 

Súrlódó anyagok és csapágyak 

Vannak olyan esetek, amikor az alkatrész beszerelését követıen nincs lehetıség a kenıanyag 
pótlására. Ebben az esetben vagy a beszerelés elıtt juttatnak megfelelı mennyiségő kenıanyagot a 
csapágyra, vagy a kenıanyag a csapágy anyagának szerkezetében van jelen. Ezeket az anyagokat 
önkenıknek nevezik. A pormetallurgia olyan csapágyak gyártását teszi lehetıvé, amelyek nyitott 
pórusokat tartalmaznak (max. 30% pórusosság) és ez által kenıanyagot abszorbeálhatnak. A 
csapágy anyagok gyártása nagy részarányt képvisel a teljes pormetallurgia területén. Egyes ipari 
országokban ennek a részaránya a teljes termelés 15 – 35%-a lehet. Szinterelt csapágyak standard 
anyaga 90/10 ón - bronz ötvözet, amely 0,5 – 2,0%(m/m) szenet is tartalmaz. 

Fémszőrık 

A fémszőrık meghatározott nagyságú porozitással rendelkezı pórusos anyagok (egytıl a több száz 
mikrométerig), amelyeket folyadékok és gázok szőrésére használnak. A fémszőrık anyaga többféle 
lehet, pl.: bronz, nikkel, korrózióálló acélok, titán stb. Kiinduló nyersanyagként olyan port 
használnak, amelyek szemnagysága nagyon szők határok között változik (ún. monofrakció), 
továbbá a por, préselés nélkül kerül szinterelésre. Más típusú szőrıkkel összehasonlítva a 
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fémszőrık relatíve szívósak, jó korrózióálló képességükkel, illetve hısokkállóságukkal tőnnek ki, 
valamint jól tőrik a mechanikai fárasztást. A fémszőrık könnyen tisztíthatóak és regenerálhatóak. 

1.1.3 Kompozit anyagok 

A kompozit anyagokat olyan kettı vagy több fém felhasználásával gyártják, amelyek megolvadt 
állapotban nem oldódnak egymásban, vagy gyárthatják fém és nemfémes anyag keverékébıl is, 
mint pl.: oxidok vagy más magas olvadáspontú vegyületek. Ebbe a csoportba a szinterelt karbidok 
és súrlódó (frikciós) anyagok tartoznak.  

 

Szinterelt karbidok, vagy „kemény fémek” (WC (TiC, TaC) – Co) 

A szinterelt karbidok nagyon kemény kompozit anyagok. A karbid részecskék összekötése (WC, 
TiC, TaC) a puhább kobalttal történik. A legismertebb keményfém az ún. vídia, amelyet 
Németországban fejlesztettek ki, és amelyet kemény anyagok megmunkálására használtak. A vídia 
elnevezés a német „wie Diamant” (mint a gyémánt) szavakból származik. A szinterelt karbidok 
gyártásához karbid porokat és kobalt port használnak. A keveréket alaposan összekeverik, préselik 
majd 1400 oC felett szinterelik. Leggyakoribb alkalmazási területük a szerszágyártási alapanyagként 
történı felhasználás. 

 

Súrlódó anyagok 

A súrlódó anyagok jellemzıje magas hıállóság és jó hıvezetı képesség. Fontos tulajdonságuk a 
kopási ellenállás és a nagy mechanikai szilárdság. A fém alapú és pormetallurgiai úton elıállított 
súrlódó anyagokat leginkább a nagy terheléső tengelykapcsolóknál és a gépjármővek fékbetéteinél 
alkalmazzák. Ezeket az anyagokat többnyire rézbıl, acélból, vagy e kettınek az ötvözetébıl 
készítik, amelyben fıleg oxid (Al2O3, SiO2, MgO), karbid, ill. ásványi anyag részecskék vannak 
eloszlatva. A legtöbb szinterelt surlódó anyag grafitot is tartalmaz, mint pl.: fékbetétek, az autókban 
lévı egyes tengelykapcsoló szegmensek stb. 

 

1.1.4 Konstrukciós alkatrészek 

A pormetallurgiai úton gyártott termékek legnagyobb csoportját a vas alapú konstrukciós 
alkatrészek képezik, de jelentıs mennyiségő alkatrészt állítanak elı réz, bronz, alumínium, vagy 
akár berillium vagy titán alapú anyagokból is. Általánosságban ezeknek az alkatrészeknek 
nincsenek jobb mechanikai tulajdonságai, mint a kovácsolással gyártottaknak. A konstrukciós 
alkatrészek leginkább egy bizonyos funkciót töltenek be. A kovácsolt darabokkal szemben gyakran 
az az elınyük, hogy jobb a méretpontosságuk, sorozatgyártási okokból gazdaságilag elınyösek. Az 
alkatrész típusától függıen a pormetallurgiai úton gyártott alkatrész anyagkihozatala elérheti a 
95%-ot is, ami a klasszikus feldolgozási eljárásokénak így akár a kétszerese is lehet. A szinterelt 
alkatrészek jelenleg ugyanolyan, vagy esetenként akár jobb tulajdonságúak, mint amelyek 
hagyományos eljárásokkal készültek. A konstrukciós alkatrészek használati területére példa lehet a 
gépipar (fogaskerekek, emelıkarok, csiszolókövek, korongok, karimák, excenterek stb.). 
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A porgyártási módszerek jelentıs elınyei ellenére figyelembe kell venni azt is, hogy az eljárásnak 
vannak korlátai is, amelyek a következı tényezıkbıl származnak: 

� A fémporok relatíve még mindig drágák 

� A présgépek és présszerszámok szintén drágák, mivel azokat magas minıségő, hıkezelt 
acélból kell gyártani az élettartam biztosítása érdekében 

� A préselt terméknek méret és kapacitás korlátai vannak (préselési kapacitás) 

�  Az alkatrész geometriájának bonyolultsága is szabhat bizonyos korlátokat 

 

Amennyiben a porkohász szakember és a konstruktır az alkatrész megtervezésétıl kezdıdıen 
együttmőködnek, akkor az elıbb felsorolt pontokból sok hátrányos tényezıt ki tudnak küszöbölni. 

Az alkatrész gyártás során a szinterelés jelentıs részköltséget képvisel. A szintereléshez szükséges 
inert és redukáló gázoknak (vagy a vákuum elıállításának) jelentıs mértékő költségei vannak, 
amelyek megjelennek a szinterelt termékek árában. Ezért a következı szabályt érdemes figyelembe 
venni: minél bonyolultabb az alkatrész formája, illetve nagyobbak a méretpontossági és 
anyagminıségi követelmények, annál valószínőbb, hogy a szinterelés gazdasági szempontból 
hatékonyabb módszer lesz. 

Annak ellenére, hogy a pormetallurgiai technológiák folyamatos fejlıdésen mennek keresztül 
(mechanikus ötvözés, oxid fázisú diszperziós szilárdítás, nanokristályos struktúrák), az egyes 
speciális mőveletek technológiái gyakran még nem kiforrottak. A pormetallurgiai úton gyártott 
termékek anyagkihozatala jóval meghaladja az öntéssel, megmunkálással és kovácsolással történı 
gyártás anyagkihozatalát. 
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2. A por és porrészecskék definíciója 
 

Poroknak nevezzük az 1 mm alatti diszperz szilárd részecskék által alkotott rendszereket. A por 
eleme a porrészecske, melyek összetapadása következtében nagyobb, másodlagos elemek, 
agglomerátumok képzıdhetnek. Az agglomerátumok gyenge kötıerıkkel kapcsolódnak. Erısebb 
kötés esetén aggregátumokról beszélünk. 

A mindennapi szóhasználatban gyakori és elfogadott a részecske és a szemcse fogalmának 
keveredése, noha szigorúan véve részecske alatt egy por egyetlen elemét, míg szemcse alatt egy 
polikristályos anyag környezetébe épült egykristályt értünk. 

 

1. ábra Poralkotók terminológiája 

 

Sok ipari és általános használati anyag porként is beszerezhetı, mint pl.: ásványok, 
gabonatermékek, kávé, fémporok stb. A fémporok éves termelése  millió tonnás nagyságrendő, 
amelynek tulnyomó része vas (Fe), amelyet csökkenı mértékben az alumínium (Al), bronz, nikkel 
(Ni) és volfrám (W) követnek. Ez a mennyiség viszonylag kis hányada az épitıiparban (cement, 
homok), a kerámiai iparban, vagy a mezıgazdaságban (mőtrágya, gabona jellegő ömlesztett 
termékek) felhasznált poroknak. 

A fémporokból az iparban olyan különbözı termékeket gyártanak, mint pl: katalizátorok, hegesztı 
elektródpálcák, festékek, nyomtatótintákat, robbanóanyagok stb., amelyekben a porszemcse 
mindvégig megırzi egyedi jellegét, saját kezdeti alakját és tulajdonságait. Ezért ezt nem tekintjük 
pormetallurgiai felhasználásnak. A hagyományos pormetallurgia legegyszerőbb definíciója szerint a 
pormetallurgia olyan eljárás, amellyel fém-, ötvözet- vagy kerámiaporból (általában a por átlagos 
szemcsemérete 150 µm-nél kisebb) meghatározott alakú és tulajdonságúalkatrész gyártható. 

A fémporokat gyakran olyan egyéb anyagokkal is összekeverik, mint a kerámiák vagy polimerek. A 
por egyik fontos tulajdonsága, hogy a térfogatához képest relatíve nagy felülettel rendelkezik. 

Minden halmazállapotból mutat vonásokat. Gravitáció hatására folyadékszerően folyik, gázszerően 
összenyomható, végül fémszerően képlékenyen alakítható és megırzi a deformált alakját. 

Minden portechnológia az egyedi porokból indul ki, ezért fontos a porok tulajdonságainak ismerete. 
Lényeges adatok a szemcsenagyság, a szemcseméret eloszlás és a szemcse alak meghatározása. 
Ezután a konszolidációs folyamatok következnek – kompaktálás és szinterelés, amikor a por 
formázására, préselésére és hökezelésére kerül sor. Végül a termék végsı tulajdonságainak a 
vizsgálata következik, különös figyelmet szentelve a termék mikroszerkezetének is. 

A porok jellemzésénél mind az egyes szemcsék tulajdonságait (méret, alak, kémiai összetétel, 
mikrostruktúra, sőrőség, mikrokeménység), másrészt a szemcsehalmazokat (folyékonyság, felületi 
és térfogati tulajdonságok stb.) vizsgáljuk. 
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3. A por részecskék tulajdonságai és azok meghatározása 
A por viselkedése a technológiai folyamat egyes fázisaiban egyszerre több paraméterrel 
jellemezhetı Ezen paraméterek egyidejő szabályozásával/beállításával biztosíthatjuk a késztermék 
elıírt tulajdonságait. 

A fémporokat rendszerint kémiai, fizikai és technológiai tulajdonságuk alapján vizsgáljuk. A kémiai 
tulajdonságokat a kémiai összetétel határozza meg. Jellemzı fizikai tulajdonságok a 
szemcsenagyság, szemcseméret-eloszlás, fajlagos felület, szemcsealak, sőrőség és a szemcsék 
mikrokeménysége. A technológiai tulajdonságokat a por tömörítetlen (öntött) és a rázás utáni 
sőrüségével, a folyékonysággal és a préselhetıséggel jellemezzük. 

 

3.1 Kémiai tulajdonságok 

A por kémiai összetétele a kiinduló anyagok kémiai összetételétıl és a porgyártás módszerétıl függ, 
s kihat a végtermékre. A kémiai szennyezések általános gondot jelentenek minden ipari 
poranyagnál. Ez többek között annak a következménye, hogy a nagy fajlagos felülető porok aktiv 
kölcsönhatásban vannak a környezetükkel, s felületükön a porgyártás és porfeldolgozás különbözı 
fázisaiban szennyezéseket köthetnek meg akár adszorpcióval, akár kemiszorpcióval is. Tisztaságra 
érzékeny technológiák (félvezetı ipar, fényforrások gyártása, egyes kerámiák) esetén ismertek a 
szigorú tisztasági elıírások. A felületek általában szennyezettebbek, mint a tömbi anyag esetén. 
Különös figyelem illeti a környezeti oxigén hatását, ami a felületek oxidációjában mutatkozhat meg. 
A felületi oxid réteg magas hımérsékleten, vakuumban eltávozhat, vagy pl. hidrogén atmoszférában 
redukálható. A megmaradó oxidok rontják a préselhetıséget, növelhetik a présszerszám kopását, 
ezért jelenlétük nem kívánatos. Esetenként azonban, mint diszperziós fázisok, növelhetik a termék 
szilárdságát. 

A fémporokban a gázok a felületen adszorbeálódnak, de lehetnek a részecskébe zártan is, amely a 
porgyártási folyamattal van összefüggésben. Minél kisebbek a porszemcsék, annál nagyobb az 
adszorbeálódott gáz mennyisége. Az elektrolitikusan gyártott porok hidrogént tartalmaznak, a 
szintén ezzel a módszerrel gyártott karbonil porok szemcséinek belsejében pedig oxigént, CO-t és 
CO2-t találhatunk. A gázok eltávolítása végett a porokat vákuumban hevítik. 

A fémporok kémiai elemzése alapvetıen nem tér el a tömör fémek kémiai elemzésétıl. Kivételt 
képez az oxigén meghatározása, amely többféle módszerrel végezhetı. Legtöbbször a hidrogénben 
való izzítást követı tömegcsökkenés módszerét alkalmazzák. A módszer azon alapszik, hogy a port 
állandó hımérsékletre hevítik, miközben hidrogént áramoltatnak rajta keresztül. Lehőlés után 
megmérik a por maradék tömegét. A hevítés körülményeit szabványok rögzítik (hımérséklet, idı, a 
hidrogén harmatpontja és az áramlás sebessége). Ezzel a módszerrel a tömegcsökkenés 
meghatározása aránylag könnyen elvégezhetı, de nem mindig lehet egyszerően oxigéntartalmat 
számolni belıle, mivel egyéb illóanyagok is távozhatnak a rendszerbıl, mint pl: H2O, N2, P és 
szénhidrogének. A tömegcsökkenés ugyanakkor nem foglalja magába a stabil oxidokat, mint a 
SiO2, Al2O3, MgO és TiO2. Azok a porok, amelyeknek az oxigénhez való affinitásuk nagy, mint pl. 
Cr, Mn, még az elemzés folyamán is oxidálódhatnak, ami akár tömegnövekedésként is 
megnyilvánulhat. Ezért ez a vizsgálati módszer csak akkor használható, ha elemi, részben ötvözött, 
vagy elıötvözött porokat elemzünk, amelyeknek széntartalom nélkül kicsi az oxigénhez való 
affinitásuk. Ha a minta szenet is tartalmaz, akkor a hevítést követı tömegcsökkenés mértékét az 
oxidtartalom is befolyásolhatja, mert a szén az oxidokat a mérés körülményei között redukálni tudja 
(a mangán és króm oxidjai). A teljes oxigéntartalom meghatározására használt módszer egy 
redukciós-extrakciós elven alapszik, ahol a száraz porminta hevítése grafit tégelyben és 
vákuumban vagy inert atmoszférában történik nagyon magas hımérséklet mellett (≥2000oC). Az 
oxigéntartalom meghatározása a CO vagy CO2 reakciótermékekbıl történik, amelyeket különbözı 
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analitikai módszerekkel határozhatunk meg (pl: volumetria, kromatográfia, infravörös abszorpciós 
módszer). 

A szén nem csupán szennyezıelemet jelenthet, de lehet akár hasznos összetevı is. A teljes 
széntartalmat általában a minta eloxidálásából határozzák meg. A mérés oxigén atmoszférában 
történik és az eredmény a keletkezett CO2 mennyiségébıl számítható. A karbid poroknál fontos adat 
a szabad szén mennyisége. Mivel a szabad szén salétromsavban vagy hidrogén-fluoridban nem 
oldódik, ezért a szabad széntartalmat ezeknek a savak valamelyikében feloldott minta szőrési 
maradékából határozzák meg. A maradékot egyébként ugyanolyan módszerekkel vizsgálják, mint 
amit a teljes széntartalom meghatározására is használnak. 

Néhány fémpor különleges jellegzetessége a pirolitikus tulajdonság, azaz a levegın történı 
öngyulladásra való képesség. Ez a tulajdonság a fém kémiai aktivitásától, diszperzió fokától, a 
szemcse alakjától, a szemcse felületének állapotától (az oxidrétegek csökkentik az öngyulladás 
esélyét), a por tisztaságától stb… függ. A porok többsége nem pirolitikus. A levegıvel való 
érintkezés következtében öngyulladásra hajlamosak a Fe, Co, W és Zr finom porai. 

A porok kémiai tulajdonságai közé tartozik a toxicitás. Gyakorlatilag minden fémpor többé-kevésbé 
toxikus. Ezért a fémporokkal való munka közben be kell tartani a biztonsági elıírásokat. Leginkább 
a Ni, Be, Pb, Cd és Co porok toxikusságára kell figyelni. 

 

3.2 Fizikai tulajdonságok 

 

A szemcsenagyság 

A szemcsenagyság a portechnológiák egyik legfontosabb paramétere. A fém és kerámia porok 
szemcsenagysága általában <1µm-tıl néhány száz µm-ig terjed. A 40 µm alatti szemcsenagyságú 
porokat néha „szita alatti” méretőnek szokás jelölni, mivel a száraz szitálás ebben a tartományban 
már nehezen alkalmazható. A 40 µm feletti szemcseméreteket ezért szitálható tartománynak 
nevezik. 

Az irodalomban a következı szemcseméret-tartományokkal találkozhatunk: 

� atomi tartomány  < 10-3 µm 

� ultradiszperz porok, 10-3 – 10-1 µm 

� finom diszperz porok, 10-1 – 10 µm 

� közepesen diszperz porok, 10 – 102 µm 

� technikai porok, 102 – 5·102 µm 

� durva diszperz porok, 5·102 – 103 µm 

Az 1mm feletti részecskéket granulátumnak nevezik. 

 

A részecske általában bonyolult alakú test, amelynek mérete nem adható meg egyetlen adattal, A 
kétdimenziós, lemezszerő vagy pikkelyes részecskék jellemzéséhez legalább két adat, - átmérı és 
vastagság – szükséges. Bonyolultabb formák esetén újabban a fraktálgeometria módszereit is 
igénybe veszik. Ráadásul a vizsgálatra használt különbözı alapelvő eszközök is eltérı adatokat 
eredményeznek. Ezért szokás a részecskét egy olyan elképzelt gömb átmérıjével jellemezni, amely 
valamilyen szempont szerint a részecskével azonosan viselkedik. Geometriai azonosság esetén ezt a 
részecske geometriai átmérıjének, míg valamilyen más fizikai paraméterre vetítve ekvivalens 
átmérınek nevezik. 
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A teljesen szabálytalan alakú szemcse akár csak egyetlen méretének a definiálása is nehéz feladat 
(2. ábra). 

 

2. ábra A szemcseméret leírásának nehézségi fokozatai 

 

Mikroszkóppal a geometriai átlagot határozzák meg, Az átlag számítása különbözı nézıpontok 
szerint történhet. Ilyenek a Feret átmérı (F), amely a szemcse tetszıleges vetületét érintı két 
párhuzamos egyenes között, azok irányára merılegesen mért távolság, vagy a Martinov átmérı (M), 
amely annak az egyenesnek a hossza, ami a szemcse vetületének területét két egyenlı részre osztja. 
Az egyenértékő (ekvivalens) gömb átmérı annak a gömbnek az átmérıje, amelynél a szemcse egy 
adott tulajdonságra nézve ugyanúgy viselkedik, mint az eredeti szemcse (3. ábra). 

 

3. ábra Az ekvivalens átmérı meghatározása 

 

A legtöbbször alkalmazott ekvivalens gömbszerő átmérık közé például a következık tartoznak: 

DA – olyan gömb átmérıje, amelynek a vetülete ugyanakkora, mint a szemcse vetületének a 
területe, DA = (4A / π)1/2 

DV – olyan gömb átmérıje, amelynek térfogata a szemcse térfogatával megegyezik, DS = (S / π)1/2 

DS – olyan gömb átmérıje, amelynek felülete a szemcse felületével megegyezik, DV = (6V / π)1/3 

DSt – olyan gömb átmérıje, amelynek szedimentációs sebessége azonos a szemcse szedimentációs 
sebességével 

DSV – olyan gömb átmérıje, amelynek felület/térfogat aránya megegyezik a szemcse felület/térfogat 
arányával 
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3.2.2 A szemcseméret eloszlás 

Valamennyi egyforma mérető gömb vagy kocka alakú szemcse nagysága megadható egyetlen 
méréssel és paraméterrel. A valóságban azonban a porszemcsék mind alakban, mind nagyságban 
eltérnek egymástól, és bizonyos szórást mutathatnak fizikai, kémiai és/vagy mechanikai 
tulajdonságokban is. A gyakorlati alak jelentısen különbözhet az ideális geometriai alakzattól. A 
porszemcsék méretét kétféle szemszögbıl kell vizsgálnunk. Az elsı nézıpont szerint minden 
szemcsét egyenként le kellene írnunk, míg a második nézıpont egy statisztikus eloszlást jelent, 
amelynek a teljes szemcsemennyiséget reprezentálnia kell. A porrendszerek szabatos leírására a 
statisztikai módszereket alkalmazzák. A statisztikus szemcseméret eloszlás kiszámításához olyan 
pormintát kell készítenünk, amely az egész pormennyiséget képes jellemezni. 

Az egyes szemcsenagyságok mérése után az adatfeldolgozás többféle módon végezhetı el. A 
legegyszerőbb ezek közül a táblázatban való összefoglalás. A továbbiakban egy szitaanalízis adatait 
mutatjuk be (1. táblázat), amely az egyes szitákon fennmaradt pormennyiség tömegét tartalmazza. 

Az adatokat legtöbbször grafikusan ábrázolják, ami áttekinthetıbb, mint a táblázatos adatsor. A 
méretjellemzıket, mint eloszlásfüggvényt ábrázolják. Ez az eloszlásfüggvény a meghatározott 
méretekhez tartozó szemcsék részmennyiségét mutatja. A részmennyiségeket vagy kumulatív 
(halmozott) eloszlásként, vagy frekventált (gyakorisági) eloszlásként fejezik ki. A frekventált 
eloszlást hisztogram formájában, a kumulatív eloszlás folyamatos deriváltjaként ábrázolják. Az 
eloszlás legegyszerőbb grafikus ábrázolási módszere a hisztogram (4. ábra). Az x tengelyen az 
egyes szemcseméret frakciók/intervallumok, az y tengelyen a részecskék megfelelı mennyiségei 
vannak feltüntetve, leggyakrabban százalékban vagy tömegszázalékban (szitaanalízis). 

 

1. táblázat. Példa a szemcseméret kiértékelésének táblázatos formájára (szitaanalízis) 

A szitalyuk 
nagysága, [µµµµm] 

Por tömege a szitán, 
[g] 

A por részaránya a 
szitán, [%] 

Kumulatív 
részarány, [%] 

212 0,0 0,0 0,0 

180 1,1 0,9 0,9 

150 3,0 2,5 3,3 

125 8,7 7,1 10,4 

106 13,2 10,8 21,2 

90 16,5 13,5 34,7 

75 20,8 17,0 51,7 

63 18,0 14,7 66,4 

53 16,9 13,8 80,2 

45 13,6 11,1 91,3 

38 10,8 8,8 100,0 

25 0,0 0,0 100,0 

A porminta teljes tömege = 122,6 g 
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4. ábra A szemcseméret eloszlás hisztogramja (1. táblázat adatai alapján). 
A szemcseméret tengely logaritmusos skálával 

 

 

5. ábra A szemcseméret kumulatív eloszlása (1. táblázat adatai alapján). 
 A mutatóvonalak a standardszórást mutatják. 

 

Ha a téglalapok felsı éleinek a közepét összekötjük, akkor frekventált vagy diszperz görbét kapunk, 
amelyrıl a különbözı szemcsenagyságok százalékos aránya olvasható le. Sok esetben kedvezıbb az 
y tengelyre a százalék helyett a teljes százalékos tartalmat helyezni, vagy minden részecske 
tömegét, amely az adott átmérınél kisebb. Ezzel létrejön az integrált, vagyis a kumulatív görbe     
(5. ábra). Az ábrázolásra különbözı típusú koordináta rendszereket használnak. 

Az alap koordináta rendszerek: (mindkét tengely) lineáris és lineáris/logaritmusos. Ezeket a 
kumulatív és frekventált eloszlás ábrázolására egyaránt használják. A kumulatív eloszlásokat 
ábrázolhatják különleges tengelyosztásokban is, ahol az eloszlásfüggvény alakja egy egyenes. 
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A szemcsék mérete és a szemcseméret eloszlás könnyen minısíthetı például a szemcsék közepes 
átmérıinek segítségével – mediánnal (d50) és a standardszórással (σ). Ezek a paraméterek a 
kumulatív eloszlás görbéjébıl határozhatók meg. A fémporok gyakran Gauss eloszlást mutatnak 
abban az esetben, ha a szemcsék méretét logaritmusos skálában ábrázoljuk. Ilyenkor ún. log-normál 
eloszlásról beszélünk. 

Medián (d50) – a szemcséket méret szerint sorba rendezzük, majd a teljes tartomány feléhez tartozó 
szemcseméretet kiválasztjuk. Ez azt jelenti, hogy a porminta szemcséinek fele kisebb, a másik fele 
nagyobb a d50 értéknél. A szemcsék aritmetikai középértéke nem azonos a mediánnal. 

A szemcsék aritmetikai (számtani) középértéke Dam és a szemcsék geometriai középértéke Dgm a 
következıképpen számolható: 

 Dam = (1/N) Σ yi Di  [1] 

 log (Dgm) = (1/N) Σ yi log (Di) [2] 

ahol: 

Di – minden intervallum középértéke 

yi – az intervallumban való elıfordulás gyakorisága 

N – a szemcsék teljes mennyisége (az N az összes yi érték összege) 

A standard szórás a szemcsék aritmetikai középértékébıl a következıképpen számolható: 

 σ = [(1/N) Σ Di
2 yi – Dam

2]1/2 [3] 

Ha a kumulatív görbe növekvı tendenciát mutat, akkor a σ csökken. A σ = 1 érték egy határeset. 
Ilyenkor a kumulatív görbe függıleges, és minden szemcse a pormintában ugyanolyan nagyságú 
(monodiszperz por). Fordított esetben, vagyis amikor a görbe csökkenı tendenciát mutat, a σ értéke 
nı, továbbá a porminta szemcseméret eloszlása szélesebb tartományt mutat. 

A statisztikában általában csak gyakorisági eloszlást használnak, ún. gyakoriság alapú 
szemcseméret eloszlást, és ezt a szemcsék számának alapján. A mikroszkóp technikai analízisek a 
szemcsék mennyiségét a szemcsék méretének függvényében adják meg. 

 

 

6. ábra A tömegalapú és méretalapú kumulatív eloszlás összehasonlítása 
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Ha az elızı egyenletekben az N teljes szemcsemennyiség értékét az M teljes szemcsetömeggel 
helyettesítjük, akkor az egyenletek érvényessége nem változik, de a szemcseméret eloszlás a tömeg 
függvényében lesz kifejezve. Ez azt jelenti, hogy az egyes osztályokban mért mennyiség tömeggel 
lesz megadva, amelyet tömegméréssel határoznak meg (pl: szitaanalízis). A szita analízis 
eredményeit ezért tömegeloszlásként közlik. A tömeg alapú szemcsenagyság kifejezés 
praktikusabb, mivel kevésbé igényes feladat megmérni az egyes szitafrakciókat, mint megszámolni 
a szemcséket. A 6. ábrán a tömeg szerinti eloszlás és a gyakoriság szerinti eloszlás összehasonlítása 
látható. 

A pormetallurgiában a szemcseméret eloszlás különbözı formáival találkozhatunk. A már említett 
tipikus haranggörbe abban az esetben fordul elı, ha a szemcsenagyságot logaritmikus skálán 
ábrázoljuk. A 7. ábrán más görbetípusok is láthatóak, igy szélesebb és keskenyebb eloszlásúak, 
valamint bimodális jellegőek. A gyakorlatban a porgyártás során nem találkozunk egyféle 
szemcsemérető (monodiszperz) porral. A polidiszperz porok a jellemzık, általában széles 
mérettartománnyal. Ezért szükséges a szemcsék középértékének és méreteloszlásának az ismerete. 
Az eloszlást a standard szórás fejezi ki. 

 

 

 

7. ábra  A gyakorisági és kumulativ eloszlási görbék 
alaptípusainak összehasonlítása. 
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A szemcseméret eloszlás log-normál alakja 

A porok többségének méret eloszlását log-normál formában ábrázolják. A log-normál eloszlás 
harang alakú görbét eredményez, ha a frekvencia lineáris osztásban, a szemcse méret logaritmusos 
osztásban van ábrázolva. A 8. ábrán az egyes rendszerek közötti sematikus összehasonlítás látható. 
A lineáris skála a szemcseméret eloszlásban dılt eloszlást mutat, míg a logaritmusos skála egy 
haranggörbét eredményez. A százalékos hányad helyett vizsgáljuk meg a standard szórás függését. 
A standard szórás értékei bizonyos százalékpontoknak felelnek meg. A log-normál méreteloszlás a 
kumulatív görbe százalékpontjainak újraábrázolásából jön létre az eltérések figyelembevételének 
segítségével. Ilyen függés látható a 8 d. ábrán. Sok por a log-normál koordinátarendszerben 
egyenes jelleget mutat. Az ábrázoláshoz egy speciális koordináta rendszert alkalmaznak. A méret 
eloszlást két tényezıre, a lejtésre és a szemcsék középméretére lehet leegyszerősíteni. 

 

 

8. ábra A szemcseméret eloszlás négy különbözı koordináta rendszerben ábrázolt képe 
a) Gyakoriság – a szemcseméret lineáris skálában 

b) Gyakoriság – a szemcseméret logaritmusos skálában 

c) Kumulatív – a szemcseméret logaritmusos skálában 

d) A log-normál – standard szórás eloszlása a szemcseméret logaritmus függvényében 

A log-normál eloszlás egyik elınye, hogy a méreten, ill. tömegen alapuló eloszlások egymás között 
kölcsönösen konvertálhatók. Transzformációkor az egyenes meredeksége megmarad, viszont az 
adatokhoz szükség van a δ eltolásra (9. ábra). Tömegeloszlásból méreteloszlásba való átváltáskor 
az eltolás nagysága az m egyenes meredekségétıl függ, vagyis 

δ = 6,908 / m, [4] 

abban az esetben, ha a szemcsenagyság tízes alapú logaritmus skálán van kifejezve. A medián 
meghatározása ebbıl már közvetlenül történik (nulladik standardszórás). 
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9. ábra A log-normál szemcseméret eloszlás használata a tömegalapról méretalapra történı 
transzformálásra.  

A δ függıleges eltolás távolsága, az eloszlás meredekségétıl függ 
 

3.2.3 A szemcseméret eloszlás meghatározásának módszerei 

A kémiai gyakorlatban sok módszer használatos a porokban, szuszpenziókban, aeroszolokban lévı 
szemcsék méretének meghatározására. A fém- és kerámiaporok méretének gyakrabban használt 
vizsgálati módszereit a következıkben ismertetjük. 

 

3.2.3.1  Szitaanalízis 

A durva és közepesen durva poranyagoknál az egyik legegyszerőbb és leggyorsabb módszer a 
szemcseméretek meghatározására. Leginkább azért közkedvelt, mert nem igényel nagy mőszeres 
felszerelést és az eredményeknek a mérési adatokból törénı kiszámítása is viszonylag egyszerő. A 
módszer olyan szitasorra épül, amelyben az egyes sziták ismert szemméretekkel rendelkeznek. A 
sziták dróthálóból készülnek, amelyeknek pontosan elıírt drótvastagsággal és az egyes drótok 
közötti távolsággal kell rendelkezniük. A szitálás során minden szitán a megfelelı szemcseméret 
frakció marad fenn. Az egyes szitákon fennmaradt porszemcse átjutott mindegyik feljebb lévı 
szitán, de már nem tud továbbjutni alacsonyabb szinten lévı szitára. Az alkalmazott sziták 
mennyisége a szemcsék átmérıinek mérettartományától függ, azonban általában elegendı 5 vagy 6 
szita. Az egyes sziták nyílásainak a mérete nem tetszılegesen választott. A szabvány a szitákat 
illetıen minden olyan részletet leír, mint a szemnagyság, a drót átmérıje, 1 cm2 területen lévı 
szemek száma, megengedett eltérések stb. A sziták általában bronz huzalokból készülnek. A 
szitasor felépítése a 10. ábrán látható, a legkisebb szemnagyságú szita legalul helyezkedik el.. A 
porminta a legfelsı szitára kerül. A szemcseméret analízist általában 100g mintával és 20cm 
átmérıjő szitákkal végzik. 

A száraz szitálást a viszonylag nagy szemcsemérető poroknál alkalmazzák. A finom és kohéziós 
porokat nedves szitálással kell elemezni. Megállapodás szerint a 40 µm alatti porokat szitaalatti 
poroknak nevezik. A 40 µm alatti nagyon finom szemcsék szitaanalíziséhez mikroszitákat 
alkalmaznak, amelyeket elektrokémiai módszerrel gyártott fémfóliából készítenek. Ezek a sziták  
5 µm-ig teszik lehetıvé a szitaanalízist. 
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10. ábra Szitaanalízis, szitasor. A sziták szem-mérete fentrıl lefele csökken 

 

A szitaanalízishez különbözı rázógépeket használnak, amelyek egyszerően vibrálnak, vagy 
bonyolultabb mozgást is végezhetnek. Használhatnak továbbá ultrahangos rázógépeket is. A 
szitaanalízis kézzel is elvégezhetı. A szitáláshoz szükséges idı 10 és 15 perc között változik. 
Ezután mindegyik nagyságszinten megmérendı a por mennyisége, és kiszámítandó az adott frakció 
teljes portömeghez viszonyított százalékos aránya. Az a por, amelyik átesik a szitán - jelet, a 
fennmaradó pedig + jelet kap. A legfinomabb porfrakciót a szitasor alján egy edénybe győjtjük 
össze. Ez azt jelenti, hogy n darab szita n+1 frakciót eredményez. 

Noha a szitaanalízis a legelterjedtebb módszer a porszemcsék nagyságának vizsgálatára, hátrányai 
is vannak. A sziták szemnagyságainak méretében 3–7% megengedett eltérés lehet, mint 
technológiai tőrés. Az egyes nyílások viszont az elıírt méretnél akár 50%-al is nagyobbak lehetnek. 
A szemcsék alakja szintén mérési hibákat eredményezhet, mert minél laposabb vagy alaktalanabb a 
szemcse, annál valószínőbb, hogy fennakad a szitán, továbbá a hosszúkás (tőalakú) szemcsék 
áthaladhatnak azon a szitán, amelynek szemnagysága kisebb, mint a szemcse hossza. Az ilyen 
morfológiával rendelkezı szemcsék analízisére ez a módszer nem ajánlatos. A legfıbb tényezık, 
amelyek a vizsgálat eredményét befolyásolhatják: a sziták nyílásainak mérete és alakja, a por 
mennyisége, a szitálás idıtartama és a rázás intenzitása, valamint a szemcsealak és a részecskék 
tapadása (összetartása). 

A szitálással meghatározott szemcsemérető porokat is viszonylag könnyő elıállítani. Hasznos 
eszköz akkor is, amikor az adott poranyagból egy meghatározott frakciót kell elkülöníteni. 

A levegıárammal mőködtetett, ún. légsugár szitasorokon a száraz poranyag szitálása szélesebb 
szemcseméret tartományban elvégezhetı, ezek a sziták ugyanis alkalmasak még a 10 – 40 µm 
méretartományba esı szemcsék vizsgálatára is. Egy-egy lépésben ugyanakkor csak egyféle mérető 
frakciót lehet elkülöníteni (11. ábra). A szitálás a legkisebb szem-mérető szitával kezdıdik, majd az 
egyre nagyobbakkal folytatódik az elızın fennmaradt porral. A levegıáram a berendezés alján lévı 
fúvóka nyílásán lép be, amely felkavarja a port, majd kisebb sebességgel átáramlik a szitán. Az a 
porszemcse, amelyik kisebb a szitaszem méreténél, átjut a szitán. A levegıáram részben az 
összetapadt szemcsék szétválasztásához szükséges. 
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A szitaanalízis folyamán a gyakorlati szitaátmérı nem reprezentálja a szemcsék tényleges lineáris 
méretét, hanem csak segíti a szemcsék áthaladását a szitaszemeken az adott idıintervallumban és az 
adott minta mozgása mellett. 

 

 

11. ábra Levegıárammal mőködtetett szita 

 

3.2.3.2 Szedimentációs eljárás 

A szemcseméret meghatározásának ezt a módszerét fıként a kisebb mérető szemcsék esetében 
alkalmazzák. Gravitációs térben a folyadékban (vagy gázban) ülepedı szemcsék ugyanis olyan 
végsebességet érnek el, melyek értéke a szemcsék nagyságától és a környezet viszkozitásától függ. 
Az ülepedı szemcse végsebessége és mérete közötti összefüggés pedig alapját képezi ennek az ún. 
szedimentációs eljárásnak, a következık szerint. 

A nyugalomban lévı folyadék- vagy gázközegben a süllyedı szemcsére többféle erı hat: 
gravitációs erı, felhajtóerı, és a közeg ellenállása (12. ábra). 

 

12. ábra A süllyedı szemcsére ható erık 
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Egyszerősítı feltételek alapján az erık vizsgálatából vezették le a Stokes törvényt, amely az 
ülepedési végsebességet a következıképpen fejezi ki: 

v = g D2 (ρρρρp - ρρρρf) / 18 ηηηη [5] 

ahol: 

 v – ülepedési végsebesség, [m·s-1]  D – szemcse átmérıje, [µm] 

 g – gravitációs gyorsulás, [m·s-2]  ρp – szemcse sőrősége [kg·m-3] 

 ρf – közeg sőrősége[kg·m-3]  η – a közeg viszkozitása [Pa·s] 

 

Az [5] összefüggés segítségével a szemcsék D mérete a süllyedési végsebességek alapján 
meghatározható. 

A szemcsére ható erık matematikai leírása során gömb alakú szemcséket feltételezünk, ami a 
gyakorlatban azonban csak kivételes esetekben fordul elı. Andreasen bebizonyította, hogy azokon a 
részecskéken kívül, amelyeknek szélsıséges alakjellemzıi vannak (pl. szálas, táblás alakúak), a 
Stokes törvény megfelelı pontossággal alkalmazható. Azonban tudomásul kell venni, hogy a 
részecskék azon átmérıje, amelyet ezzel a módszerrel meghatározunk, a gömbszerő részecske olyan 
ekvivalens átmérıje lesz, amely az adott környezetben ugyanolyan sebességgel süllyed. 
Nyilvánvaló, hogy leggyorsabban a legnagyobb szemcsék süllyednek, míg a legkisebb szemcse 
ülepedési ideje a leghosszabb. A vizsgáló edény aljára ülepedı por mennyiségének (tömegének 
vagy térfogatának) mérése tehát lehetıvé teszi a szemcseméret meghatározását az idı 
függvényében. 

Ha a szemcsék mérete kicsi a környezetben lévı molekulák közepes szabad úthosszához képest, 
akkor azok lebegése következhet be. Folyadék közegben ez a jelenség nem lép fel. 

A Stokes törvény csak akkor érvényes, ha a szemcsét körülvevı folyadék áramlása lamináris. 
Bizonyos ülepedési sebesség felett (például nagyobb szemcsék ülepedése esetén) a szemcse körüli 
áramlás turbulenssé válhat, ami a közegellenállás növekedését idézi elı. Ilyenkor a Stokes-féle 
összefüggés már nem alkalmazható. Az áramlás lamináris, illetve turbulens jellegének az 
eldöntésére vezették be az ún. Reynolds számot (jele: Re): 

Re = v D ρρρρf /ηηηη [6] 

melynek segítségével meghatározható az a maximális szemcsenagyság, amelyre a Stokes törvény 
még érvényes, és annak alkalmazásával lehet kiszámolni a szedimentációs módszer szerinti 
szemcseméretet. Amennyiben a [6] összefüggés szerint számítandó Reynolds szám 0,2-nél 
nagyobbra adódik, akkor már a Stokes képlet az adott anyagrendszerre nem alkalmazható. Ez a 
szemcseméret-korlát például a levegın ülepített Al szemcsék (2,7 g/cm3 sőrőség) esetében 
legfeljebb közelítıleg 35 µm, míg a jóval nagyobb sőrőségő W szemcséknél (19,3 g/cm3 sőrőség) 
már csak 17 µm. 

Az ülepítı közeg kiválasztására szintén figyelni kell. A vizsgált anyagnak nem szabad az 
alkalmazott folyadékban oldódnia, de kémiailag reagálnia sem. Megfelelıen nagy viszkozitású 
közegben többnyire még a legnagyobb szemcsék részaránya is kellı pontossággal meghatározható. 
A legáltalánosabban használt közeg a víz, de gyakran használnak alkoholt, szerves oldószereket és 
különbözı olajokat. A levegı a kisebb szemcsék vizsgálatakor használatos. 

A szedimentációs eljárásnál nagyon fontos, hogy a szemcsék az alkalmazott közegben tökéletesen 
diszpergálva legyenek. Ha a szemcsék koncentrációja nagy, akkor a gyakori ütközések 
következtében az ún. Brown koaguláció (részecskék részleges összetapadása) is bekövetkezhet. 
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Ennek elkerülésére megfelelı adalékanyagokat szoktak adagolni a rendszerbe. Ugyanakkor, ha a 
szemcsék koncentrációja a szuszpenzióban kb. 0,2 térfogat-% alatt marad, akkor jelentıs számú 
ütközés nem következik be. 

A vizsgált szemcsék sőrőségétıl, alakjától, és a konkrét szedimentációs vizsgáló technikától 
függıen ez a szemcseméret meghatározási módszer fıleg az 1 – 100 µm közötti szemcsékre 
alkalmazható eredményesen. Az 1 µm-nél kisebb szemcsék ülepedése már túl lassú, ezért ebben a 
tartományban ezt a módszert már nem lehet alkalmazni.  

A különbözı típusú szedimentációs módszerek közül néhányat a 13. ábrán szemléltetünk. A felsı 
három kép azokat a módszereket ábrázolja, ahol a szemcsék teljes koncentrációjának a változása a 
H oszlop alatt és felett az idıtıl függ (kumulatív koncentrációtípusok). Az alsó három kép a 
szemcsék koncentrációjának lokális idıbeli változását követi, ill. méri a H magasságban 
(differenciál koncentráció típusok). 

 

 

13. ábra Különbözı szedimentációs mérıberendezések mőködési módszerei 

 

A legegyszerőbb módszer a pipettás. A koncentrációváltozásokat úgy határozzák meg, hogy a 
szedimentációs edénybıl meghatározott térfogatú (10ml) szuszpenziót meghatározott magasságból 
kipipettáznak. Ezt a mintát szárítják, majd megmérik a szilárd maradék tömegét. Azonban ez elég 
idıigényes folyamat. Az ülepedı por koncentrációját egyszerőbb a rajta átbocsájtott fény vagy 
röntgensugár abszorpciójának, illetve szóródásának a mérése útján idıben nyomon követni. 
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A legelterjedtebb kumulatív módszer az adott szintre leülepedett szemcsék össztömegének 
folyamatos mérésén alapuló szedimentációs módszer. Az ülepítı edény aljához közel elhelyezett 
mérlegserpenyı a süllyedı szemcséket összegyüjti, s közben a tömeg idıbeli változását 
automatikusan regisztráljuk. 

Amennyiben az ismert H szedimentációs magassághoz tartozóan megmérjük az ülepedés idejét, 
akkor ebbıl az ülepedési idıbıl a szemcse mérete a következı képlettel egyszerően számolható: 

D = {18 H ηηηη / [g t (ρρρρp – ρρρρf)]}
1/2 [7] 

Példa: Legyen gömbszerő Nikkel porunk, amelynek szemcsenagyságát szedimentációs módszerrel 
vizsgáljuk. Feltételezzük, hogy a szemcsék mérete kb. 8 µm. Ha a port vízben és az ülepítı 
edény 100 mm magasságában diszpergáljuk, mekkora lesz a feltételezett ülepedési idı? A 
Stokes törvénybıl, 

v = H / t = g D2 (ρρρρp – ρρρρf) / (18 ηηηη), 

ahol: 

H – magasság = 0,1 m 

g – gravitációs gyorsulás = 9,8 m·s-2 

D – szemcsék nagysága = 8·10-6 m 

ρp – Nikkel sőrősége = 8,9·103 kg·m-3 

ρf – víz sőrősége = 1,03 kg·m-3 

η – víz viszkozitása = 10-3 Pa·s 

Az eredmény: 2,8·10-4 m·s-1, ülepedési sebesség, amihez tartozó ülepedési idı kb. 360 s a 0,1 
méteres ülepítési magasság esetén. 

 

3.2.3.3 Centrifugás módszer 

Ugyanazon az elven alapszik, mint a szedimentációs módszer. Leginkább akkor alkalmazzák, ha a 
szedimentációs eljárás során az ülepedési sebesség a gravitációs erıtérben nagyon kicsi. E 
módszernél tehát a gravitációs erı helyett a centrifugális erı érvényesül. 

η
ωρρ

18

)(
)(

22 xD

dt

dx
xv fp −

==  [8] 

 

Az egyenletben kifejezett módon, a forgástengelytıl mért x távolsággal arányosan növekszik az xω2 
centrifugális gyorsulás; és az ezzel arányos centrifugális erı állandó sebességet biztosít a szemcsék 
számára, miközben a levegıáram nagyság szerinti szeparációt végez a Stokes törvénynek 
megfelelıen. A kisebb szemcséket tehát a centrifugális erıtérre merıleges levegıáram könnyebben 
magával ragadja, mint a nagyobbakat, s ez által valósul meg az egymástól való szétválasztásuk. A 
korong forgási sebességének, valamint a levegıáram sebességének a változtatásával az 
elválasztandó szemcseméret nagysága változtatható. Ezt a módszert az 1 – 150 µm szemcseméret 
tartományban alkalmazzák. 
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14. ábra Porszemcsék méret szerinti szétválasztása centrifugás módszerrel 

 

 

3.2.3.4 Elektromos impulzus módszer (Coulter számláló) 

A Coulter számlálóval a 0,4 – 400 µm közötti mérettartományba esı szemcsék méretét és számát 
lehet meghatározni. A mérés alapelvét a 15. ábra szemlélteti. Az egyenárammal táplált 
elektrokémiai mérıcellába töltött szuszpenzió elektromosan vezetı elektrolitoldatból és a 
szuszpendált porszemcsékbıl áll. A cellába bemerülı üvegcsıvön (kapillárison) egy D átmérıjő 
nyílás található, amelyen keresztül meghatározott térfogatú szuszpenziót szívnak be a külsı 
térrészbıl az üvegcsı belsejébe. Az üvegcsı elektromos szigetelıként választja el a cellába merülı 
anódot a katódtól, melyek egyike az üvegcsı külsı oldalán, a másik az üvegcsıben van elhelyezve. 
A két elektróda között konstans áram folyik. Amikor az üvegcsı nyílásán egy részecske áthalad, az 
elektromos áram (ill. az elektromos ellenállás, R = U/I) nagysága megváltozik és 
feszültségimpulzus keletkezik. Az impulzus amplitúdója arányos a szemcsék térfogatával, az 
impulzusok száma pedig megegyezik a nyíláson áthaladt szemcsék számával. 

E módszer érzékenysége a kapilláris üvegcsı nyílásának csökkentésével növelhetı. Az 
észlelhetıség alsó határát (azaz a legkisebb, még detektálható szemcseméretet) végsı soron az 
erısítı elektronika zaja, valamint a kapillárisban lévı folyadék melegedési effektusai határozzák 
meg. A kalibráláshoz ismert átmérıjő monodiszperz por szükséges. A gyakorlatban az 
impulzusnagyság kalibrálására kis latex golyókat használnak, s így állítják be az adott feszültség 
impulzushoz tartozó porszemcse méretet. 
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15. ábra Az elektromos vezetıképesség változásán alapuló szemcseméret vizsgáló módszer 
(Coulter számláló) 

 

 

16. ábra A 15. ábrán látható kapilláris nagyított képe. 
A szemcse kapillárison áthaladása közben csökken az áramerısség, 

amely a szemcse térfogatával lesz arányos 

 

A vizsgálható mérési tartomány tehát alapvetıen a nyílás nagyságától függ, és a szemcsék mérete a 
kapilláris átmérıjének 2–40%-a kell, hogy legyen. A szuszpenzióban lévı legkisebb és legnagyobb 
szemcsék méretaránya legfeljebb 1:30 lehet. A Coulter részecskeszámláló alkalmazásánál gondot 
okozhat a szemcsék kiülepedése és agglomerációja, a kapilláris eltömıdése, továbbá az, ha a mért 
térfogatban egyszerre egynél több szemcse van jelen. Ezeket a problémákat keveréssel, megfelelı 
elektrolit kiválasztásával és a szemcsék koncentrációjának csökkentésével lehet minimalizálni. 
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A módszer elınyei közé az automatikus kiértékelés és a nagy mérési sebesség tartozik. A mérés 
sebességét és a vizsgálható szemcseméret tartományt akár 1:400 méretarányra is meg lehet növelni 
két mérıcella alkalmazásával. Általában a kisebb sőrőségő anyagoknál (polimerek, kerámiák) 
érhetık el megbízhatóbb eredmények. 

 

3.2.3.5 Fényextinkciós módszer 

A módszer elve azon alapszik, hogy a gáz vagy folyadék közegben diszpergált szemcsékre 
fénynyalábot bocsátunk, majd mérjük a szemcsék árnyékoló hatását. A szemcsék egyenként 
haladnak el a megvilágított zóna elıtt. A csökkent fényerıt egy fotoelektromos cella detektálja  
(17. ábra). Gömb szemcséket feltételezve, a fényerısség csökkenése megegyezik a keresztmetszet 
ekvivalens körének területével. 

A legkisebb szemcseméret, amelyet ezzel a módszerrel mérni lehet, 1 µm. 

 

17. ábra A fényárnyékolás elvén mőködı mérési módszer a szemcsék mennyiségének és 
nagyságának meghatározására 

 

3.2.3.6 Fényszórásos módszer 

A fénynek a szemcsével való találkozása közben két jelenséget kell megkülönböztetni – a fény 
abszorpcióját és a fény szóródását a szemcséken. Azok a szemcsék, amelyek a fényt nem 
abszorbeálják, a beesı fény intenzitását csupán fényszórással csökkentik. A poranyagok többsége 
viszont abszorbeálja a fénysugarat. Ha csak bizonyos hullámhossz tartományban jön létre 
fényabszorpció, akkor megfelelı monokromatikus fénysugár használatával kiküszöbölhetı az 
abszorpció hatása. A fémporok esetében nem lehet megfelelı hullámhosszt találni – az intenzitás 
csökkenése mindkét jelenség eredményeképpen megy végbe. 

A lézersugárral (monokromatikus, koherens fény) történı szemcseméret analízis egy széles körben 
elterjedt módszer. A szemcsék nagysága az intenzitást és a fényszórás szögét befolyásolja. A 
diszpergált szemcséket tartalmazó folyadék egy detektorrendszer elıtt áramlik (18. ábra). A 
fényszórás szöge fordítottan arányos a szemcsék átmérıjével (19. ábra). A szórt fény intenzitása a 



 28

szemcseátmérı négyzetével változik. Az intenzitás és a fényszórási szög számítógépes értékelése 
alapján meghatározható a minta szemcseméret eloszlása. 

A porokat általában folyadékban diszpergálják (víz, alkohol, benzin, olaj). A lézeres elemzés egyik 
jelentıs elınye, hogy a szemcsék méretét széles tartományban képes mérni (0,1 - 2000 µm). 
További elınye, hogy nem szükséges az anyag specifikus tulajdonságainak az ismerete, így 
különbözı porok keverékeit is elemezhetjük. Az elemzéshez kis mennyiségő minta elegendı 
(szuszpenzióban történı méréskor ~ 1g, száraz minta mérésekor ~ 2 – 10 g). 

 

18. ábra Lézeres szemcseméret analízis elve. 

 

A vizsgáló kamrába töltött, megfelelıen diszpergált pormintán szóródott fény szögét és intenzitását 
detektorok mérik, amibıl meghatározható a szemcsék nagysága és eloszlása 

 

19. ábra A szemcsék méretének növekedésével a szóródási szög csökken 

 

3.2.3.7 Mikroszkópos módszerek 

A fémek szemcseméretének és morfológiájának vizsgálatát gyakran végzik fénymikroszkóppal 
és/vagy elektronmikroszkóppal. A fémek vizsgálatára használt fénymikroszkóp (ún. 
fémmikroszkóp) a minta felületét világítja meg, és a visszavert fény által alkotott képet látjuk. Az 
így megfigyelhetı szemcsék alsó mérethatára kb. 1µm, mely korlát a látható fény hullámhossz-
tartományából adódik. A fémmikroszkópos vizsgálat a minta gondos elıkészítését – csiszolás, 
polírozás, maratás – követeli meg, mert csak ez által válnak a felület szerkezeti részletei is jól 
láthatóvá. 
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Az elektronmikroszkópia felbontóképességének határai a nagy-feszültségő készülékek révén mára 
elérték a nm-es méreteket. Az elektronmikroszkópiának két alapvetı technikája van. A 
transzmissziós elektronmikroszkóppal (TEM) az anyagon áthaladó (és szóródó) elektronnyaláb által 
alkotott képet láthatjuk. Az elektronnyaláb áthatoló képessége igen kicsi, ezért az anyagnak csak 
igen vékony szeletérıl kapunk információt. A TEM minták elkészítése meghatározó jelentıségő 
része a vizsgálatnak, és rendkívül nagy gyakorlatot kíván. 

A pásztázó (scanning) elektronmikroszkóp (SEM) sugárnyalábja a minta felületét pásztázza, és 
visszavert képet alkot. A vizsgálható méretek alsó határa a nanométeres tartományban van. A SEM 
képek mélységélessége nagy. A felület morfologiájáról készített képek látványosan informatívak. 
Az elektronmikroszkóp megfelelı energiájú elekronnyalábja által kiváltott röntgensugárzás 
mérésére alkalmas analizátorral felszerelt SEM berendezésekkel a vizsgált terület kémiai elemzése 
is megvalósítható.  

Mindegyik mikroszkópos módszernél összetett mintaelıkészítésre van szükség. Nagy gondot jelent 
a minta elıkészítésénél a diszpergált minta elkészítése, mert gyakran a szemcsékbıl 
agglomerátumok keletkeznek. Ez lehetetlenné teszi a szemcse tényleges nagyságának és alakjának a 
vizsgálatát. Ha kettı vagy több kis szemcsét egyetlen szemcsének számolunk, a 
szemcseméreteloszlás a nagyobb szemcsék irányába tolódhat el. A legtöbb minta ezért alacsony 
szemcse-koncentrációjú szuszpenzióból áll. 

Az elektronmikroszkópokhoz ma már számos adatfeldolgozó program csatlakoztatható. Ezekkel az 
ún. számítógépes képelemzı módszerekkel meghatározhatók a szemcsék méret szerinti eloszlási és 
alaki jellemzıi egyaránt. A szemcsék ilyen tulajdonságainak a rögzítése és feldolgozása a korszerő 
szoftverek segítségével ma már akár teljesen automatikusan is történhet. A vizsgált szemcsék alaki 
jellemzıinek vizsgálatát gyakran csak a szemcseátmérık szerint végzik, s iIyenkor figyelmen kívül 
hagyják a porszemcsék belsı porozitását és a konkáv felületrészeket. Egzaktabb leíráshoz akkor 
juthatunk, ha a szemcsék véletlenszerő metszeteit vizsgáljuk. Ezt 10 µm-nél nagyobb szemcsék 
esetében a szokásos metallográfiai módszerekkel (minták csiszolása és polírozása után) történhet, 
mégpedig a metszeti képek vetületeibıl meghatározva. 

Létezik néhány definíció a ψ szemcsealak faktorra: 

 ψ = a szemcse kerülete / (4π x metszet területe) 

 ψ = max. Feret átmérı / (merıleges irányú Feret átmérı) 

A szemcse egyik tulajdonsága a felületi érdesség, melynek jellemzése fraktálgeometriai 
módszerekkel történhet.  Az érdesség nagy szerepet játszik a porok fajlagos felületének és 
folyékonyságának szabályozásában. Ugyanolyan nagysággal és alakkal rendelkezı szemcsék az ún. 
fraktál dimenzióban eltérhetnek egymástól, ha különbözı felületi érdességgel rendelkeznek. Az 
ideálisan sima felület fraktál dimenziója egy. Manapság a szemcsék jellemzıinek értékeléséhez 
képfeldolgozó szoftvereket alkalmaznak, amelyek digitális képekkel dolgoznak. 

 

3.2.4 Fajlagos felület 

A fajlagos felület egységnyi tömegő anyag szabad felülete. A fajlagos felület mértékegysége:  
cm2·g-1  (vagy m2·kg-1). A testek felülete a jellemzı méretük négyzetével arányos, igy például az 
aprózással képzett testecskék, vagyis a porok egyik fontos fizikai tulajdonsága lesz a nagy fajlagos 
felületük, ami a legfinomabb porok esetében elérheti akár a 100 m2·g-1 nagyságrendet is. Ennek 
következtében a finom poroknak mind a felületi energiája, mind pedig a felületi aktivitása igen 
nagy. Ilyen porokra jellemzı az öngyulladási hajlam (pirofóros tulajdonság), mivel ezek az igen 
nagy fajlagos felülető porok, gyors felületi oxidációjuk következtében, olyan mértékben 
felmelegedhetnek, ami számos fémpor esetében öngyulladáshoz vezet. A porok nagy felületi 
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energiája egyébként nagyon hasznos tulajdonság a szinterelés során ez a szemcsék 
összehegedésének és növekedésének az egyik hajtóereje.  

A szemcseméret-eloszlás ismeretében és tökéletesen gömb alakú szemcséket feltételezve, ilyen 
ideális gömböcskék halmazának a fajlagos felületét akár ki is számíthatjuk. Ilyenkor tehát 
feltételezzük, hogy minden egyes szemcse gömb alakú, (ideális, geometriai felület), vagyis az igazi 
alakjukat és a felületi érdességüket sem vesszük figyelembe. Ez az elv valójában olyan mérési 
módszerek kifejlıdéséhez is elvezetett, amelyekkel nem közvetlenül a felületek geometriai területét 
határozzák meg, hanem olyan tulajdonságokat (adszorpció, gázáteresztı képesség) mérnek, 
amelyekbıl meghatározható a felület nagysága. A fajlagos felület mérésének egyik legpontosabb 
eredményeket adó adszorpciós módszere az ún. BET módszer (az elnevezés a feltalálók, 
Brunauer, Emmett, és Teller nevének kezdıbetőibıl adódott). A BET módszer alapelve szerint a 
porminta szemcséinek felületén mono-molekuláris rétegben kötıdnek meg az erre alkalmas 
minıségő gáz molekulái, melyek össztömege m. Ilyenkor a porminta Sm fajlagos felületének 
kiszámítására a következı összefüggés érvényes: 

Sm = VA NM f m-1 [9] 

ahol: VA az adszorbeált gáz térfogatát, NM az egy m3 normálállapotú gázban lévı molekulák 
számát, valamint f az egy molekula által lefedett terület nagyságát jelenti (az f értéke nitrogén 
esetében 0,162 nm2, argon esetében 0,138 nm2, és kripton esetében 0,202 nm2). 

Durvább porok mérésekor (kisebb fajlagos felület) több pormintára van szükség. Ilyenkor 
ügyelnünk kell arra, hogy a végeredményt a por térfogatának megfelelıen korrigáljuk. 

A pormintát minden mérés elıtt a gáztalanítani kell, amit 200–300oC hımérsékleten és/vagy 
vákuumban érhetünk el. A tiszta felülettel rendelkezı szemcséket változó parciális nyomású gázzal 
öblítik. A por felületén adszorbeálódott gáz mennyiségét a parciális nyomás függvényében mérik. 
Ennél a módszernél mérıgázként nitrogént, argont, vagy kriptont használnak. Az adszorpciós 
mérést az adszorbens (gáz) kritikus hımérséklete alatt kell végezni, legtöbbször éppen a normál 
nyomás melletti forráspontja fölött. Emiatt hideg fürdıt alkalmaznak. 

 

20. ábra A BET vizsgálati módszer vázlatrajza a fajlagos felület meghatározásához 
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A 20. ábrán a fajlagos felület mérésére használatos berendezés vázlatrajza látható. A minta az 
üvegbıl készült tartóban található, amely hideg folyadékba merül. A minta körül szabályozott 
parciális nyomású gáz található. A minta hımérsékletét a külsı hőtés segítségével a gáz 
kondenzációs hımérséklete szerint állítják be. A mérést egy detektoron keresztül valósítják meg. 
Ilyen detektor lehet a hıvezetéses mérıhíd is. A folyékony nitrogén forráspontja -196oC. A 
mintatartóban lévı por felületén a folyékony nitrogénbe merítése után beindul az adszorpció 
folyamata. A nitrogén parciális nyomása nyomásszabályozókkal vagy gázkeverékekkel 
szabályozott (nitrogén keverése inert gázzal, pl. héliummal). A hideg poron az adszorbeálódott 
mennyiség a nitrogén nyomás esésébıl, a por megnövekedett tömegébıl, vagy a hıvezetés 
megváltozásából számítható. 

A BET eljárás a legmegfelelıbb módszer a nagy fajlagos felülettel rendelkezı, finom porok 
mérésére. 

A tiszta porminta addig hől (pl. a cseppfolyós N2 hımérsékletén) amíg az adszorpció végbemegy 
(ebben az esetben a folyékony nitrogén hımérsékletén). A parciális nyomás a hélium és a nitrogén 
térfogatáramával állítható be  A kiáramló gáz hıvezetése megváltozik, mivel a nitrogén szelektíven 
adszorbeálódik. 

A gázáteresztı képességen alapuló módszer az adszorpciós módszerrel összehasonlítva olcsóbb, a 
használt berendezés egyszerőbb, a mérés idıigénye kisebb. Leginkább ellenırzı mérésre használják 
a szériagyártmányú, ugyanazon típusú anyagoknál. A módszer azon alapszik, hogy a gáz milyen 
sebességgel tud átáramolni adott porrétegen. A porréteg a gáz áramlásával szemben ellenállást fejt 
ki, amelynek mértéke a por finomságától függ. A bemért tömegő pormintát ismert áramlási 
sebességő gázáram útjába helyezik el, majd az áteresztıképesség meghatározásához mérik a 
nyomás csökkenését. A módszer elınye az alkalmazás egyszerősége, amelyet fıleg a 0,5-50 µm 
közötti ún. „szitaméret” alatti porok esetében hasznosítanak. 

Némely területen ez a módszer elınyt élvez a többiekkel szemben, mert az adott por méréséhez 
megfelelıbbek ezek a körülmények.  

 

3.2.5 A szemcsék alakja 

A szemcsék alakja a poranyagok egyik fontos jellemzıje, amelyet mindenekelıtt a gyártási módszer 
határoz meg. A szemcsék eredeti alakja a hı- és mechanikai feldolgozás hatására változhat, pl: 
hevítéssel, ırléssel stb.. A szemcsealak befolyásolja a technológiai tulajdonságokat, mint pl: a 
tömörítetlen sőrőség, folyékonyság és préselhetıség. A felületi energia is a szemcsék alakjával függ 
össze, amely annál nagyobb, minél nagyobb a szemcsék teljes felülete, minél tagoltabbak a 
szemcsék. A préstermék legnagyobb szilárdsági tulajdonságait a tagolt szemcséjő fémporok 
esetében kapjuk, ahol a szemcsék jellemzı alakjainak a beékelıdése következik be. A 21. ábra a 
szemcsék különbözı alakjait szemlélteti. 

Ismertek definíciók a szemcsealak objektív leírására, amelyek valamely jellemzı méretet vagy 
paramétert használnak fel. Az ún. „aspect ratio” a szemcse legnagyobb lineáris méretének (lmax) az 
aránya a legkisebb lineáris mérethez (lmin). Ennek megfelelıen a szabvány a porszemcsékre a 
következı alapvetı formákat adja meg: 

 1  – 1,2 gömb, 

 1,2 – 2 ovális, 

 5  – 25 rúd, 

 25 felett tős. 

A szemcse alakját általában mikroszkópiai módszerekkel határozzuk meg. A fénymikroszkópia 
lehetıvé teszi azoknak a véletlenszerő szemcsemetszeteknek a megfigyelését, amelyek a 
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metallográfiai mintakészítés közben a felületen felbukkannak. A legmegfelelıbb módszer a 
szemcsék alakjának a megállapítására a pásztázó elektron mikroszkóp, amely az egyes felületi 
hibákat is képes érzékelni (pl: törések, pórusok, kapillárisok stb.) 

 

21. ábra A lehetséges szemcsealakok és azok megnevezései 

 

 

22. ábra Szabálytalan alakú szemcse vetületének képe 
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Képzeljünk el egy olyan alaktalan szemcsét, mint amilyen a 22. ábrán látható. A vetület területébıl 
különbözı alakparaméterek adódnak. A szemcse alakját kifejezhetjük a D0/DA aránnyal, ahol a D0 a 
vetület köré írható kör átmérıje, továbbá a DA a vetület ekvivalens átmérıje. 

A szemcse profiljának vizsgálatakor egy komplexebb alakparaméter is származtatható (23. ábra). A 
radiális koordinátarendszer kezdıpontja a szemcse belsejében található (23. ábra bal oldali része). 
Ezután megszerkeszthetı a felületprofil diagramja (23. ábra jobb oldali része). A vetületi pont 
helyének meghatározása a tengellyel bezárt szögbıl adódik. 

 

23. ábra A szemcsék kétmérető profilja 

 

Az adott Θ szög és a hozzá tartozó hossz függvénykapcsolata, amelynek alapján a szemcse köré 
rajzolt kört szerkeszthetı  

Beddow bevezette a felületi és térfogati faktorok fogalmát (f és k): 

A szemcse felülete S = f.D, a szemcse térfogata V = k.D. Gömb szemcsénél f = π, k = π/6. Ezektıl 
az értékektıl való eltérés mértéke jelzi a gömb alaktól való eltérés nagyságát. Például annak a 
kockának az esetében (él hossz = a), amely ugyanolyan térfogatú, mint a D átmérıjő gömb, f = 3,9 
alakfaktor adódik, vagyis csaknem 25%-kal nagyobb, mint ami a gömbnél használatos. 

Az alak faktor meghatározásának olyan esetekben van jelentısége, ha csak az ekvivalens átmérı 
ismert, amely szinte semmit nem mond a szemcse tényleges alakjáról, továbbá nem áll 
rendelkezésünkre mikroszkópos értékelés. Az utóbbi idıkben ún. fraktál dimenziókat határoznak 
meg. 

 

24. ábra Az érdesség jellemzése fraktál dimenzióval  

 

Ugyanolyan mérettel és alakkal, de eltérı felületi érdességgel rendelkezı szemcsék D fraktál 
dimenziója eltérhet egymástól (24. ábra). A fraktál dimenzió magyarázza azt a tényt, hogy a Pl 
paraméter akkor növekszik, ha az l lépésnagyság is növekszik, amelynél az egyes részek 
különböznek egymástól. 

Pl = konst. x l 1-D [10] 
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Ha a szemcse kerületét l lépésnagysággal változó sokszög vonalak segítségével írják le, és a log Pl 
az l függvényében van ábrázolva, akkor az eredmény egy egyenes vonal, amelynek iránytangense 
1-D. Minél meredekebb az egyenes, annál bonyolultabb a szemcse kerülete. Ideálisan sima felület 
fraktál dimenziója pontosan 1, vagyis a grafikonon ez egy vízszintes vonal. 
 

3.2.6 Sőrőség – fajlagos tömeg 

A sőrőség az anyag tömegének a térfogatához viszonyított aránya a víz ugyanilyen arányához 
képest. Szokásos dimenziója g·cm-3 A porózus anyagok sőrősége attól függ, hogy a pórusok milyen 
mértékben vesznek részt a sőrüség meghatározására szolgáló folyamatban (nyitott és zárt porozitás) 
Ennek alapján különbözı sőrüségekrıl beszélhetünk.  

 
Piknométerrel mért sőrőség 

A piknométeres sőrőséget (ρpik) az ismeretlen por tényleges sőrőségének, vagy a pórusok 
mennyiségének a megállapítására használják. A piknométeres módszer nem igényel túl nagy 
mőszeres felszerelést. Az anyag térfogatát a minta miatt megnövekedett térfogatú folyadék 
mennyiségébıl határozzák meg. Maga a mérés néhány lépésbıl áll. Elıször az üres piknométer 
(kalibrált edény) tömegét, majd a folyadékkal megtöltött piknométer tömegét határozzák meg. 
Végül ismert tömegő mintát helyeznek az üres piknométerbe, és elızıhöz képest folyadéktöltéssel 
ugyanolyan térfogatú elegyet készítenek. Ha a piknométerben minta is van, akkor a folyadék 
térfogata a minta térfogatával kevesebb lesz. A tömegkülönbségbıl meghatározható a minta 
térfogata, majd ebbıl következıen a sőrősége. Mivel a zárt pórusokat nem tudja a folyadék 
kitölteni, ezért a piknométeres sőrőség az elméleti sőrőségnél kisebb lehet. Általában 1% az eltérés. 

 

Elméleti sőrőség 

Az elméleti sőrőség a tömör, porozitás nélküli anyag sőrüsége. Ennek meghatározásához a 
poranyagot olyan fínomra kellene ırölni, amelynek szemcséiben valamennyi pórus nyitottá válik. 
Számítható az elméleti sőrüség az elemi cella alapján, amennyiben eltekintünk azoktól a hibáktól, 
amelyek hatással lehetnek a cellaméretre.  

A piknométeres és elméleti sőrőség a különálló szemcsék fizikai tulajdonságait írják le. A 
pormetallurgia további sőrőség típusokat is definiál. Ilyenek a tömörítetlen (öntött) sőrőség és a 
rázás utáni (rázott) sőrőség, amelyek a teljes porrendszer jellemzıi. Ezeket a por technológiai 
tulajdonságai közé soroljuk. 

 
Tömörítetlen sőrőség 

A tömörítetlen sőrőség – ρt- - az, öntött por egységnyi térfogatának a tömege. A tömörítetlen 
sőrőség meghatározása 25 cm3 térfogatú, hengeres edényben történik, amelyet egy tölcséren 
keresztül töltenek fel porral. A tölcsér kiömlı nyílásának átmérıje 2,5 vagy 5 mm (Hall 
áramlásmérı – 25. ábra). A 25 cm3 szabadon hulló por tömege gramm mértékegységben van, 
amelyet 0,04 –dal szorozva a tömörítetlen por sőrőségét kapjuk. Nagyon finom porok esetében a 
mérı edény töltését vibráló tölcsérrel végzik el, vagy olyan tölcsérrel, amelyen a por döntött 
lemezek által kialakított kényszerpályán (rekeszeken) hullik át. (Scott áramlásmérı (25. ábra). 

A porok préselési tulajdonságai a szemcsenagyságtól, a szemcseméret eloszlástól és a szemcsék 
alakjától függnek. Az a térfogat, amelyet adott mennyiségő por kitölt, többnyire attól függ, hogy a 
szemcsék hogyan helyezkednek el a por öntése alatt, vagyis hogy a kölcsönös érintkezés és 
mechanikai akadályozás miatt pórusok keletkeznek-e, vagy a kis szemcsék intersztíciósan 
helyezkednek el a nagy szemcsék hézagai között. 
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25. ábra Porok tömörítetlen sőrőségének és folyékonyságának meghatározása 
(Hall – durvább porok, Scott – finomabb porok) 

 

A gömbszerő szemcsék öntött sőrüsége nagyobb, mint a szabálytalan vagy dendrites poroké, és 
elérheti a préselt sőrőség 50%-át is. Kevesebb eséllyel alakítanak ki hidakat, és mobilitásuk 
következtében jól is préselhetık. 

A lemezszerő szemcsék tömörítetlen tömege nagyon alacsony, a  tömör anyag sőrőségének akár 
10%-a alatt is lehet. 

Kisebb szemcséjő anyagnak kisebb tömörítetlen tömege van, mint az ugyanolyan anyagú, de 
nagyobb szemcséjő poroknak. 

Az ipari gyakorlatban különbözı szemcsemérettel rendelkezı porokat használnak azért, hogy a 
kisebb szemcsék a nagyobb szemcsék hézagai között el tudjanak helyezkedni. A szemcsék közötti 
súrlódás csökkentése végett kenıanyagokat használnak (pl. sztearinsav, cink-sztearát). 

 

Rázott sőrőség 

A szabadon szórt porszemcsék eloszlása az edény térfogatában meglehetısen egyenlıtlen, és üregek 
maradhatnak azokon a helyeken, ahol a szemcsék átfedik egymást. Ennek csökkentése érdekében 
rázógépekkel rázzák a szabadon szórt port, majd mérik a ρρρρr rázás utáni sőrőséget. A rázás annyi 
idıt vesz igénybe, amíg az edényben lévı por térfogata már nem változik. Ez az a maximális 
sőrőség, amelyet külsı nyomás nélkül el lehet érni. 

A tömörítetlen és rázás utáni sőrőség különbsége a szemcsék alakjától és a felület struktúrájától 
függ, amelyek a szemcsék között fellépı súrlódás legfıbb befolyásoló tényezıi. A rázás utáni 
sőrőség és a tömörítetlen sőrőség közötti arányt gyakran „frikciós koefficiensnek” nevezik. A 
szabálytalan szemcsék nagyobb súrlódási koefficienssel rendelkeznek. A relatíve alacsony 
tömörítetlen sőrőséggel rendelkezı porok (nagy a szemcsék közötti súrlódás) nagy 
sőrőségnövekedést mutatnak a rázás ideje alatt. Bizonyos esetekben a rázás utáni sőrőséget a 
szemcsealak meghatározására használják, mivel a gömbszerő szemcséknek nagyobb rázás utáni 
sőrősége van, mint az ugyanolyan anyagból készült, szabálytalan alakú porok szemcséinek 
rázásakor. 
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Az ugyanolyan mérető (monosize) és gömbszerő szemcsék elméletileg maximálisan 74% 
százalékban tölthetik ki a teret. Gyakorlatilag az ilyen szemcsék véletlenszerő, szabad elrendezése 
60%-ot, szabályos elrendezésben 63%-ot ér el. Az elrendezés sőrősége sokkal kisebb gömbszerő 
szemcsék hozzáadásával növelhetı, amelyek a nagy szemcsék között található tereket kitöltik. 
Bináris keverékben elérhetı maximális sőrőség 86%, megközelítıleg 73% durva szemcse 
tartalommal. 95%-os sőrőség három méretfrakciót tartalmazó rendszerben érhetı el, amelyben a 
frakciók optimális térfogatarány 66:25:9 (durva, közepes, finom), valamint a szemcsék átmérıinek 
aránya nagy. A szemcsék különbözı nagyságainak bıvítésével még nagyobb értékeket lehet elérni. 
Ez azt jelenti, hogy a szemcseméret eloszlás tartományának növekedésével nı a térkitöltés mértéke 
is, és ez a tendencia a rázás után még jobban megnyilvánul. 

 

3.2.7 Mikrokeménység 

A keménységnek, amely az anyag alakváltozó képességét fejezi ki, a technológiai tulajdonságok 
értékelésénél, valamint a préselhetıségnél van jelentısége. A fémporok képlékenysége határozza 
meg a préstermék szilárdsági tulajdonságait, a préselés közbeni tömörítési lehetıségeket, a 
présberendezés teljesítményét stb. A porok képlékenységének megfelelı mérıszáma a 
mikrokeménység. Ezt metallográfiailag elkészített minták segítségével állapítják meg. 

A mikrokeménység az alapfém adalékanyag és ötvözı elem tartalmától és a kristályrácsban 
található hibáktól függ. 

 

3.3 Technológiai tulajdonságok 

 

3.3.1 Folyóképesség 

A szinterelt alkatrészek tömeges gyártásához szüséges, hogy a présforma a porral gyorsan és 
egyenletesen megtölthetı legyen. Az automatizált préselés alatt a présformát adott konstans 
mennyiségő porral kell nagyon rövid idı alatt (kb. 1 s) megtölteni. A por folyékonysága 
(folyóképessége) befolyásolja a présgép munkasebességét, de ugyanúgy a szerszám konstrukcióját 
is. A por folyékonyságát azzal az idıtartammal jellemzik, amely alatt az adott mennyiségő por 
(50g) gravitáció hatására átfolyik egy szabványos tölcséren, az ún. Hall áramlásmérın (25. ábra). 

Ezt a vizsgálatot a szabadon folyó (adhéziómentes) porok összehasonlítására alkalmazzák. A 
folyékonyság függ a szemcsék közötti súrlódástól, a por és a tölcsér fala között fellépı súrlódástól, 
a szemcsék tapadásától, a tölcsér nyílásának és a szemcsék nagyságának kölcsönös viszonyától, a 
por sőrőségétıl és a tölcsér geometriájától. A tölcsér szögének növelésével az átfolyási idı 
meghosszabbodik, a nyílás méretének növelésével az átfolyási idı megrövidül. Rövid átfolyási 
idıtartam a por jó folyékonyságáról tanúskodik, míg a hosszú idı a szemcsék között fellépı nagy 
súrlódást jelenti. 

A szemcsék közötti súrlódást mindenekelıtt a fajlagos felület, a felületi érdesség és a felület kémiai 
összetétele határozza meg. A fajlagos felület növekedésével nı a szemcsék közötti súrlódás, és a 
por kisebb folyékonyságot mutat. Ez befolyásolja a présforma töltését, de a préselés, keverés, 
porszállítás folyamatát is. A folyékonyságban észlelhetı különbségeket a jellemzı alak és a felület 
érdessége is befolyásolhatja. A dendrit alakú szemcsék folyékonysága kicsi, mivel a szemcsék 
kölcsönösen akadályozzák egymás mozgását.  A folyékonyság még a szemcse felületén képzıdı 
oxidrétegtıl, a kenıanyagtól vagy más adalékanyagtól is függhet. Ezért a folyékonyságot mindig 
annál a pornál határozzák meg, amely a préselés elıtti fázisban van. Nagyon kis folyékonysággal 
rendelkeznek azok a porok, amelyek nagyon kismérető szemcséket tartalmaznak (pl. karbonil 
porok). Ezekbıl a porokból a préselés elıtt granulátumot kell képezni, hogy szabadon folyhassanak. 
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A surlódási index további megnyilvánulása a rézsőszög. Ez azt az α szöget jelenti, amely a por egy 
kupacba való öntésekor keletkezik (kúp), mint ahogy az a 26. ábrán is látható, ahol a tangens α a 
kúp magasságának és az alapkör sugarának hányadosával egyezik meg. A rézsőszög más 
módszerrel is meghatározható. Sima felületet egyforma vastagságú porréteggel borítunk be, majd 
ezután addig a szögig billentjük a felületet, amíg a por el nem kezd csúszni.  

 

 

26. ábra A rézsőszög elsıdlegesen a szemcsék közötti súrlódást fejezi ki 

 

3.3.2 Préselhetıség 

A préselhetıség egy fontos és meglehetısen összetett technológiai jellemzı, mely a pornak 
meghatározott terhelés melletti tömöríthetıségét fejezi ki. Vizsgálatához általában egy hengeres, 
vagy téglatest formájú présformát használnak, melyet a vizsgálandó porral megtöltenek, majd 
meghatározott nyomású préselés után megmérik az összetömörített por sőrőségét (a nyomás 400 és 
800 MPa közötti szokott lenni). Ezt a jellemzıt „nyers” (azaz a hıkezelés, szinterelés elıtti) 
sőrőségnek, vagy az angol megnevezésével élve „green density”-nek hívják. A vas- vagy acél porok 
esetében az ilyen „nyers” préstermék sőrősége az elméleti sőrőség 85 – 90%-át is elérheti. A 
préstermék sőrőségét annak tömegébıl és méreteibıl határozzák meg. Magának a sajtoló 
berendezésnek a méretezéséhez, illetve tervezéséhez szükséges paramétert pedig töltési vagy 
összenyomhatósági koefficiensnek / CR/ nevezik, vagyis 

CR = VL / VC = ρρρρg / ρρρρa [11] 

ahol VL a tömörítetlen por térfogatát, VC az összepréselt por térfogatát, ρg a „nyers” sőrőséget 
(préselés utáni sőrőség), míg ρa a tömörítetlen sőrőséget jelenti. A szemcsék közötti nagy súrlódás 
kis kezdeti sőrőséget ad, de más tényezık, mint pl. a szemcsék nagysága, a kémiai összetétel, 
kenıanyag jelenléte és a metallurgiai tulajdonságok fogják végsı soron a préselés utáni sőrőséget 
meghatározni. 

Példa: Egyfajta atomizált vaspor tömörítetlen sőrősége 2,9 g/cm3.  414 MPa nyomással történt 
tömörítés után a préstermék sőrősége 6,78 g/cm3. 

Eszerint a töltési koefficiens: CR = ρρρρg / ρρρρa = 6,78 / 2,9 = 2,34 
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Ha ezt a port 18 mm magasságúra kell összepréselni, akkor ezekbıl az adatokból – egytengelyő 
préselésnél - kiszámítva a laza (tömörítetlen) por töltésének a magasságát, 18 x 2,34, azaz 42,1 mm 
adódik. A préselhetıséget mindenekelıtt az egyes porszemcsék tulajdonságai határozzák meg. 
Minél szívósabb az anyag, annál jobb a porának a préselhetısége. Minden tényezı, amely a tömör 
poranyag képlékenységét rontja (pl. szennyezık, ötvözıelemek stb.), általában nehezíti a por 
préselhetıségét. További befolyásoló tényezı a szemcsék alakja. Ez utóbbi elsısorban a kis 
préselési nyomás melletti sőrőséget befolyásolja. A poranyag képlékeny alakíthatóságának a 
legnagyobb hatása nagy nyomások mellett van. Különösen a szemcsék közötti súrlódás miatt, a 
durvább szemcsék jobb préselhetıséget mutatnak, mint a finomabb szemcsék. A legjobb 
préselhetısége általában azoknak a durvább poroknak van, amelyek szélesebb szemcseméret 
eloszlással rendelkeznek. A kenıanyag adagolás a szemcsék közötti súrlódás csökkenése 
következtében javítja a préselhetıséget, de bizonyos körülmények között csökkenti a préstermék 
szilárdságát és alak stabilitását. 

Létezik néhány követelmény a porok jó préselhetıségének biztosítása érdekében. Némelyek ezek 
közül ellentétesek egymással: 

� jó folyóképesség (folyékonyság) 

� a tömörítetlen por minél nagyobb sőrősége 

� kis nyomással elérhetı nagy sőrőségnövekedés 

� alak stabilitás 

A gömbalakú szemcsék porainak jó a folyóképessége és kicsiny a tömörítetlen sőrősége. Ez 
lehetıvé teszi, hogy a kívánt nyers sőrőség a préselés folyamata alatt elérhetı legyen, de sosem 
biztosít kellı „nyers” szilárdságot („green strength”) a présterméknek a további feldolgozáshoz. 
Ezért a préselhetıségi vizsgálatot gyakran kiegészítik a préstermék szilárdságának a vizsgálatával 
is. Ez a vizsgálat azon alapszik, hogy a présterméket meghatározott idıintervallumokban olyan 
forgó dobban koptatják a lecsiszolódott anyag mérése céljából, amely egy szitasorhoz kapcsolódik 
E koptató vizsgálat elıtti és utáni tömegértékek hányadosa a préstermék alakstabilitásával van 
összefüggésben. 

A préselt porok, illetve porkeverékek alakstabilitása számszerőleg a keresztirányú törési 
szilárdsággal („transverse rupture strength”) adható meg, ami a gyakorlatban egy hajlító vizsgálattal 
határozható meg. Ezt a vizsgálatot adott sőrőségő mintákkal végzik, vagy olyan préstermékekkel, 
amelyek meghatározott nyomással voltak préselve. Mindkét esetben merıleges bemetszéssel 
rendelkezı mintákat használnak. 
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4. Porok gyártása 
 

A különféle porok elıállításával, gyártásával kapcsolatos ismeretek alapvetıen fontosak a 
porszemcsék jellemzı tulajdonságainak a megértéséhez és meghatározásához Szinte minden szilárd 
anyag por formában is elıállítható, de a konkrét gyártástechnológiák az egyedi anyagok 
tulajdonságaihoz is igazodnak. 

A fémporok és porkeverékek gyártásának eljárásai alapvetıen négy csoportba oszthatók: 

� Mechanikai 

� Fizikai-mechanikai 

� Kémiai 

� Fizikai-kémiai 

A mechanikai eljárások azok, amelyeknél a kiinduló anyag az aprító (zúzó) berendezésekben, 
malmokban porrá aprítódik, a kémiai összetétel és a halmazállapot megváltozása nélkül. 

A fizikai-mechanikai porgyártás során az anyag halmazállapota megváltozik, például az anyagot 
megolvasztjuk, és az olvadékot nagy nyomású közeggel (víz, gáz) vagy mechanikai energia (forgó 
korong, vibrációs pad, ultrahang) segítségével szétporlasztjuk. Végül a szétporladt olvadék cseppek 
hőtésével kapjuk a szilárd por részecskéket, amelyeknek tehát a kémiai összetétele a kiinduló 
anyagéval megegyezı lesz. 

A kémiai eljárással történı porgyártás olyan kémiai reakciókon alapul, melyek során a kiinduló 
anyag kémiai összetétele megváltozik. Ilyen eljárásra példa a fémoxidok redukciója. 

A fizikai-kémiai  gyártó eljárások közé azokat soroljuk, amikor a kémiai reakciók és a különbözı 
fizikai jelenségek együtt és egyidejőleg érvényesülnek. Ilyen eljárás például az elektrolízissel 
történı porgyártás vizes oldatokból vagy olvadékokból.  

Az anyag aprózásához, porításához energiát kell befektetni, ami az új felület létrehozásához 
szükséges. A porelıállító eljárásoknál fontos minısítı szempontok a hatásfok, az energetikai 
kapacitás, a kiinduló anyag típusa, valamint a lehetséges szennyezı források. Képzeljük el 1 m3 fém 
aprítását 1 µm-es részekre. Ha gömb alakú részecskéket tételezünk fel, akkor kb. 2·1018 részecske 
keletkezik megközelítıleg 6·106 m2 összfelülettel. Ilyen nagy felület létrehozásához pedig igen nagy 
energiabefektetés szükséges, ami az eljárás hatásfokától is függ. Adott gyártási módszer 
kiválasztása tehát a kiindulási anyag jellemzıin kívül gazdaságossági kérdés is, de az elıállított por 
tulajdonságainak mindenben meg kell felelniük az adott alkalmazásnak. 

Az alábbiakban a négy alapvetı gyártási eljárást fontossági sorrendben mutatjuk be. 

 

4.1 Mechanikai módszerek 

A mechanikai módszerekkel a kiinduló anyagot aprítógépekben és malmokban porrá ırlik a kémiai 
összetétel megváltozása és fázisátalakulás nélkül. Az aprítás során a végsı szemcseméret 1,25 mm 
fölötti, ırléskor e mérethatár alatti. Az aprítás és az ırlés a legrégebbi eljárások közé tartozik, 
amelyet számos iparág használ poranyagok elıállítására. Más megfogalmazásban elmondható, hogy 
az aprítást és az ırlést a törékeny anyagok méretcsökkentésére használják, elsısorban a 
kerámiaipari alapanyagoknál és a cementiparban. Ezeknek az eljárásoknak a pormetallurgiai 
alkalmazhatósága a fémek képlékenysége miatt korlátozott, de eredményes a ridegebb fémek, 
ötvözetek, intermetallikus vegyületek aprításában. A mechanikai aprítás során az aprítandó 
anyaggal mechanikai energiát kell közölni. Ennek forrása az aprítóberendezésben keletkezı mozgás 
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kinetikus energiája. Ez az energia a kristályban mechanikai feszültségeket kelt, ami repedéseket 
gerjeszt, és ezek növekedése végül törést eredményez. A törés során új felületek keletkeznek.  

A szemcsék további méretcsökkenése mindaddig folytatódik, ameddig az ehhez szükséges 
feltételek teljesülnek. Az aprító, ırlı mőveletek során fellépı erık olyan nyomó és csúszó 
feszültségeket ébresztenek, amelyek vagy ütıdés útján, vagy a forgó edényben lévı örlıgolyók 
lassú feszültségnövelı hatására, vagy az attritorban forgó karok közvetítésével keletkeznek. Az 
anyag fizikai tulajdonságai határozzák meg, hogy a törést milyen képlékeny alakváltozás, kifáradás 
elızi meg. A szívós anyagok törését az anyag képlékeny alakváltozása elızi meg. A rideg anyagok 
durva részecskéi nem szenvednek képlékeny alakváltozást, de a mikrométeres szemcsenagyság 
tartományában a képlékeny alakváltozásnak megvan a maga jelentısége. A helyenkénti, lokális 
hımérsékletemelkedés is növeli a repedésképzıdés, repedésterjedés és törés bekövetkezésének a 
lehetıségét. 

A mechanikai aprítással elérhetı legkisebb szemcsenagyság mérete a mechanikai folyamat 
feltételeitıl és az adott anyag tulajdonságaitól függ. Az ún. aprítási vagy ırlési egyensúlyt már sok 
fémes és nemfémes anyagra meghatározták, mely érték közelítıleg 0,1 és 1 µm közötti.  Ez a 
következı, néhány egymástól független folyamattal magyarázható: 

� a kötések erıssége a szilárd anyag teljes térfogatában inhomogén, függ a környezetükben 
lévı szerkezeti hibák típusától és koncentrációjától. Ezek a hibák makro, mikro és atomi 
méretőek lehetnek. Mechanikai módszerekkel csak a gyengébb kötéseket lehet 
megszakítani, aminek jelentéktelen a hatása a kis szemcsék további méretcsökkenésére; 

� minél kisebbek a szemcsék, annál nehezebb annak a csúsztató feszültségnek a közlése 
minden egyes szemcsével, ami törést képes elıidézni; 

� a kis szemcsék felületi aktivitása nagyobb, mint a nagyobb részecskéké, ezért egyre nagyobb 
lesz az összetapadás valószínősége.  

Általánosságban elmondható, hogy a mechanikai aprítás folyamatának hatásfoka nagyon kicsi. A 
hagyományos golyósmalmokban az új felületek létrehozására fordított energiahányad kevesebb, 
mint 1%. Az energiavesztés legfıbb oka a hıképzıdés, továbbá a szemcsék elasztikus és plasztikus 
alakváltozása, a szemcsék kinetikus energiája a mozgás során stb. 

 

 

27. ábra Jellemzı erıhatások aprításkor 

 

A mechanikai aprításnak négy alapformáját különböztetjük meg: ütközés, koptatás, nyírás, nyomás, 
(27. ábra). Az ütközés az anyaggal közölt gyors ütést jelenti, amely repedéskeletkezéshez majd 
méretcsökkenéshez vezet. A koptatás során dörzsöléses mozgás csökkenti a méretnagyságot. A 
nyírás, hasadásos törést hoz létre. A nyírással létrehozott porok durvák. A pormetallurgiában akkor 
alkalmazzuk, ha az anyag keménysége túl nagy. A nyomóerık csak akkor törhetik szét durva porrá 
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az anyagot, ha az elég törékeny. Az ütközést, koptatást, nyírást és nyomást a porgyártás során 
gyakran kombinálják. 

Az aprítógépek a milliméter nagyságrendő porok elıállítására hatásosak. Az 1 – 100µm 
tartományban a golyósmalmok és más intenzíven ırlı berendezések az elınyösebbek. A 
mechanikai módszerekkel elıállított porok alakja szabálytalan. 

 

4.1.1 Aprítás 

Aprításra pofás és kalapácsos aprítógépeket alkalmaznak, amelyeket elsısorban a kémiai redukciós 
és elektrolitikus folyamatokból származó fémszivacsok aprítására használnak. A pofás aprítógépben 
történı aprítás a pofák közötti anyag zúzásával megy végbe. Ez az aprítás elsı fokozata, ahol durva 
porok nyerhetık. Ez a por ezután valamelyik malomtípusban végtermékké ırlıdik. A kalapácsos 
aprítógépben az aprítás kalapácsütések segítségével valósul meg. A kalapácsokat egy forgó rotorra 
erısítik (28. ábra). 

 

28. ábra Kalapácsos aprítógép vázlata 

 

4.1.2 İrlés 

Golyósmalom 

Az ırlés kemény golyók (esetleg kúpok, vagy hengeres testek) mechanikus ütései formájában 
képzelhetı el. Ez a törékeny anyagokból történı porgyártás klasszikus formája. A legegyszerőbb 
berendezése a golyósmalom (29. ábra). Az ırlıedény hengeres kivitelő, amely golyókkal és az 
ırlendı anyaggal van töltve. Ha a malom forog, a golyók folyamatosan ütköznek az anyaggal, amit 
aztán porrá aprítanak. Az ırlés során a törékeny anyag aprózásához szükséges σ jellemzı feszültség 
(kritikus törési szilárdság) az anyagszerkezeti hibák jellegével és eloszlásával, valamint az anyag 
repedésterjedési érzékenységével van összefüggésben. 
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σσσσ  =  (2 E r / D)1/2 [12] 

ahol E a rugalmassági modulus, r a meglévı repedés vagy hiba élének sugara, D a szemcse mérete. 
Ennek alapján a nagyobb részecskék töréséhez kisebb jellemzı feszültség szükséges. Ahogy a 
szemcsék nagysága az ırlés során csökken, a további méretcsökkenéshez szükséges feszültség nı, 
aminek az a következménye, hogy az ırlési idı meghosszabbodik, és költsége növekedik. 

A golyósmalomban történı ırléshez szükséges energia (W) jól becsülhetı egy egyszerő empirikus 
összefüggésel, melyben a kiindulási és az örléssel kapott szemcseméretek szerepelnek: 

W  =  g ( Df
-a – Di

-a ) [13] 

Ebben az összefüggésben a g konstans az anyagminıségtıl, a malomkonstrukciótól és az 
ırléstechnológiai feltételektıl függ;  Df a végsı és Di a kiindulási szemcseméret (µm). Az „a” 
exponenciális kitevı értéke 1…2 között változhat.  

A por finomodásához szükséges (relatív) energia tehát a részecskeméret csökkenésével változik. Az 
ırlési idı a teljesítménytıl, a részecskék méretváltozásától, az ırlıberendezés méretétıl, és a 
malom forgásának sebességétıl függ. A képlékenyen alakítható fémek nehezen törnek, ırlésre 
alkalmatlanok, golyósmalomban ırlésük hatásfoka rossz. Ilyen esetekben elınyösebb a ridegebb 
oxidjaikat ırölni és ezt követıen fémporrá redukálni. Egyes fémek a hidrogénnel reagálva 
fémhidrideket alkotnak, amelyek ridegek. İrlésük után, vákuumban hevítve ezek elbomlanak és 
visszanyerik fémes állapotukat. 

 

29. ábra İrl ıgolyók mozgása a hagyományos golyósmalom mőködése közben 

 

Példa: Egy öntvény megmunkálása közben keletkezett 300 µm-es kiinduló mérettel rendelkezı 
forgácsot 8 óra alatt 110 µm-esre ıröltek. A 75 µm-re történı további méretcsökkenéshez 
szükséges idı a fentebbiek alapján könnyen meghatározható, hiszen a [13] képlet szerinti 
méretcsökkenés a befektetett energiával arányos: 

W  =  g ( Df
-a  – Di

-a ) 

ahol feltételezzük, hogy a = 2. Mivel az ırlıberendezés teljesítménye (az idıegységre esı 
energiabefektetés) állandónak tekinthetı, így a 110 µm-rıl 75 µm-re való szemcseméret 
csökkentéshez szükséges energia kiszámolásával megkapható a továbbırléshez szükséges 
idı. Eszerint a 110 µm-rıl 75 µm-re való szemcseméret csökkenéshez 1,33-szor több 
energia szükséges, mint a 300 µm-rıl 110 µm-re történı méretcsökkentéshez. Ebbıl 
következik, hogy a továbbırléshez szükséges idı 10,6 óra. 
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30. ábra A golyósmalomban lévı golyók mozgásának sémája:  

a) lassú, vonszoló forgási sebességnél,   

b) a gördülı golyók dılt felületen mozognak,   

c) a golyók szabadeséses üzemmódja,   

d) a golyók helyzete az ún. kritikus fordulatszám fölött 

 

Az acél golyókkal töltött hagyományos golyósmalmok, amelyek az egészen kis labor méretektıl 
(kisebb, mint 1 l) a nagy méretekig terjednek, leginkább a kerámiaiparban és a cementiparban 
használatosak. A golyósmalmokat a pormetallurgiában csak az anyagok keverése céljából is 
használják. A dob forgása közben a golyók a falsúrlódásnak köszönhetıen a forgási iránnyal 
megegyezı irányban emelkednek mindaddig, míg az emelkedés szöge a természetes lejtı szögét el 
nem éri. Ezután a golyók leesnek, vagy legurulnak, melynek következtében megtörténik az anyag 
ırlése, aprítás és morzsolás útján. A malomban lévı golyók aprító és morzsoló hatásának aránya 
bizonyos mértékben a dob D átmérıjének és a dob L hosszának arányával adott. Ha a D : L arány  
3-tól 5-ig terjed, akkor az aprító hatás a domináns, D : L ≤ 3 aránynál a morzsoló hatás részesül 
elınyben. Ennek alapján a dob kiválasztása a következıképpen történik: a kemény és törékeny 
fémek ırlésekor a D : L arány 3 fölött van, a képlékeny fémek ırlésekor ez az arány 3 alatt van. A 
malom konstrukcióján kívül döntı szempont még a forgási sebesség, az ırlıgolyók mennyisége és 
nagysága, az ırlendı anyag mennyisége, az idı, továbbá az a közeg, amelyben az ırlés folyik. 

Az ırlıdob forgási sebességét a golyók maximális ütıdési gyorsaságához kell igazítani (30.c ábra) 
A forgásnak elég gyorsnak kell lennie ahhoz, hogy a dob a golyókat annak tetejéig emelje, még 
mielıtt a golyók visszaesnének az ırölt anyag felületére. Túl lassú sebességnél a golyók az edény 
faláról visszagurulnak. A túl gyors forgási sebesség nagy centrifugális erıt hoz létre, amely nem 
engedi a golyókat leesni. Azt a forgási sebességet, amikor a golyók a dobbal együtt forognak, 
kritikus forgási sebességnek nevezik. Azt a fordulatszámot, amely ezt a sebességet létrehozza, 
kritikus fordulatszámnak nevezik. A kritikus fordulatszám kifejezhetı az alábbi képlettel: 

nkrit   = 42,4 /  D1/2  (14) 

A golyósmalom a 0,75 – 0,8·nkrit fordulatszám mellett dolgozik a leghatékonyabban. Az optimális 
ırlés érdekében az ırlıgolyók átmérıjének d ≤ D/18 - D/24 között kell lennie. Ekkor az ırlıgolyók 
össztérfogata az edénytérfogat 40 – 50 %-át, az ırlendı anyag pedig az edénytérfogat 25 %-át tölti 
ki. Mivel az ırlendı anyag a golyók közötti (intersztíciós) szabad helyeket tölti ki, a tényleges 
hasznos térfogat legfeljebb az edény térfogatának 50 %-a lehet. 

Az ırlés közbeni oxidáció csökkentése céljából védıgázokat lehet használni. Nedves ırlésnél az 
ırlıfolyadék, különösen a törékeny anyagok ırlése közben, véd a szétporladás és a finom 
részecskék újraegyesülése ellen. Az ırléssel létrejött fémporok mechanikailag szilárdak, a 
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porszemek formája alaktalan, és az így gyártott fémporoknak általában közepes vagy gyenge a 
folyóképessége és a tömöríthetısége.  Az ırlıgolyókból és a dobból eredı szennyezıdések további 
gondot jelentenek. A golyósmalomban ırlést ugyanakkor széles körben használják a kémiai 
redukcióval elıállított, az atomizált, vagy az elektrolízissel nyert, majd szárított, illetve kiizzított 
porok, méretének csökkentésére, továbbá a rideg ötvözetek, ill. fémvegyületek porítására, ide értve 
a boridokat, karbidokat, nitrideket és intermetallikus vegyületeket is. Amennyiben 1µm-es 
szemcsenagyságú, nagyon finom porok létrehozása a cél, akkor az ırlési üzemmódok közül az 
ırlıgolyók dılt felületen való legördülését használják (30.b ábra). A lassú, vonszoló mozgás 
melletti ırlést viszont egyáltalán nem alkalmazzák (30.a ábra). 

 

Vibrációs malmok 

A vibrációs malmokban az ırlıgolyók ütközési intenzitása lényegesen nagyobb, mint a 
golyósmalmokban. Az ütközések energiája a vibráció frekvenciájával és amplitúdójával 
szabályozható. A vibrációs malmok az anyagok gyors és finom ırlését biztosítják. Ezeket a 
malmokat sokáig a titán-, volfrám-, szilícium-, króm- és vanádiumkarbid porok gyártására 
használták, de manapság már inkább attritorral helyettesítik. A vibrációs malmokkal nagyon finom 
bronz- és alumíniumpor állítható elı. Az alumínium ırlését, a robbanás elkerülése végett, folyadék 
közegben kell végezni. Laboratóriumi célú ırléseknél golyók helyett gyakran hengeres ırlıtesteket 
használnak. 

 

Bolygómalom 

 

Bolygómalmoknál (31. ábra) az ırlıedények forgatását egy forgó korong biztosítja, melyen az 
ırlıedények jól rögzítettek. Ilyen kialakítással gyorsítani lehet az ırlıgolyók mozgását. A 
bolygómalmok általában száraz minták, vagy szuszpenziók gyors és finom ırlésére használatosak. 
A végsı szemcseméret megközelítıleg 1µm. Az ırlendı anyag keménységének és az ırlemény 
szükséges tisztaságának függvényében az ırlıedényeket és a golyókat kemény porcelánból, 
ötvözetlen acélból, króm-nikkel acélból, achátból stb. készítik. 

 

 

 

31. ábra Bolygómalom  
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Áramlásos malom (sugármalom) 

A sugármalomban a nagy sebességgel áramoltatott gáz fellazítja és magával ragadja a durva (de 
legfeljebb 2 mm-es) részecskéket és egy hideg felületnek ütközteti azokat. Az atmoszférikus 
nyomás alatt lévı porkamrába egy venturi fúvókán keresztül megközelítıleg 7MPa nyomással 
behordott por vivıgázának az áramlási sebessége nagyobb, mint 300 m/s. A kamrába beáramló gáz 
adiabatikus expanziója lehőti a belépı szemcsés anyagot, amely a hőlés következtében törékennyé 
válik és a felülettel való ütközés után apróbb részekre törik. A kapott termék szemcsék szabálytalan 
gömb alakúak és 10µm feletti méretőek. Az eljárás drága, elsısorban a nagy energiafogyasztása 
miatt. Ezért inkább csak a kifejezetten drága poranyagok gyártásánál lehet gazdaságos, mint 
amilyenek pl. a szuperötvözetek. Ezt a technikát alkalmazzák a fröccsöntéshez használt poranyagok 
és rozsdamentes acélból készülı szőrık porainak gyártására. Az ütközéses technika változata az 
önütköztetéses koptatás, amelynél két, ugyanazzal a porral áramló közeget egymással szembe 
irányítanak. Ebben az esetben az a cél, hogy elkerüljék az idegen ütközı felületbıl származó 
esetleges szennyezıdéseket. Ezzel a módszerrel gyártanak olyan törékeny anyagokból port (50µm), 
mint pl. a berillium. 

Hametag (kalapácsos) malom  

Ezzel az eljárással elsıdlegesen a képlékenyen alakítható, lágyvas/acél hulladékot (drótvégek, 
vékony lemezvagdalék, stb) aprítottak egyfajta forgó propellerrel (kalapácsokkal) védıgázban. A 
nagy sebességő (akár 85 m·s-1) gázáramban ütközı anyagok mérete önaprózódással csökken. Nagy 
mennyiségben és gépalkatrészek gyártására használt vasport egészen 1950-ig ezzel a módszerrel 
állítottak elı. A viszonylag sima felülettel rendelkezı lemezes szemcsealak (0,05 – 0,5 mm) 
viszonylag rossz préselhetıségő volt. Az eljárási hatásfok kicsi, energiaigénye nagy. Ezt a típusú 
malmot ma már nem használják. Viszont az új típusú, és más konstrukciójú örvénymalmok 
elterjedtebbek a nem pormetallurgiai területeken. 

 

Attritor malmok 

Az attritor (32. ábra) egy golyós ırlırendszer, ahol tengelyen lévı karok hozzák mozgásba az 
ırlendı anyagot és a golyókat. A tengely fordulatszáma 100 és 300 min-1 között változik, de a kis 
ırlıegységek elérhetik a 2000 min-1 fordulatszámot is. Az ırlés közbeni jelentıs hıfejlıdés miatt a 
hengeres edény általában vízzel hőtött. Az eljárás folyhat szárazon, vagy nedvesen vízzel, esetleg 
szerves folyadékkal. A golyók mérete a hagyományos golyósmalmokban lévıknél általában kisebb 
(0,5 – 2 mm). A 32. ábra egy attritor malomtípust ábrázol. Az ırlés intenzitása az attritorban 
általában sokkal nagyobb, mint a hagyományos golyósmalmokban. Ugyanolyan eredmény 
eléréséhez az idıbeli különbség legalább egy nagyságrend. Más eljárásokkal való 
összehasonlításban itt kisebbek az energiaveszteségek, mert a nyomó feszültségeken kívül nagyok a 
csúszási feszültségek is. 

Mind a száraz, mind a nedves attritor malmokat széles körben alkalmazzák porfestékek gyártására, 
valamint a keményfémiparban, ahol a vibrációs malmokat váltották fel. Ezeken a területeken a 
további feldolgozás nagyon finom szemcsés anyagot követel meg. 

A mechanikai ötvözés az attritor malom használatához kötıdik. A mechanikai ötvözés lényegében 
olyan kompozitgyártás, melynek során a fémmátrixban valamilyen második fázist egyenletes 
próbálunk eloszlatni. A mechanikai ötvözéssel történı kompozitgyártás elsı eredményeit az 1970-
es években publikálták. Ezekben a közleményekben olyan különleges mikroszerkezető és oxidos 
diszpergált fázissal erısített ötvözetekrıl adtak hírt, amelyeknek még magas hımérsékleteken is 
kiválóak voltak a mechanikai tulajdonságai és a hıállóságuk. A diszperz részecskéknek az 
alapmátrixba történı bevitelét a 32. ábra szemlélteti, amikoris a keverék hosszú idejő ırlése közben 
a fı összetevı szívós fém összeépül az adalékokkal. A nagyenergiájú, hosszúidejő mechanikai 
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kölcsönhatás során a golyók a porszemcsékkel ütköznek, ami a szívós komponens folyamatos 
plasztikus deformációját okozza. Ez fáradáshoz és töréshez, aprózódáshoz vezet, majd a szétvált 
részek újra egyesülnek (összehegednek). A finomra ırlıdött adalékok pedig eközben folyamatosan, 
illetve lépésrıl lépésre beépülnek a szívós anyagba. Ez azt jelenti, hogy az ötvözés egy ismétlıdı 
töréses aprózódás és az egyes komponensek hidegen történı összehegedésének lesz az eredménye. 
(32. ábra alsó része). 

Ezzel a módszerrel nanométeres, metastabil anyagokat lehet készíteni, vagy akár amorf porokat is 
létrehozhatunk. 

 

 

32. ábra Az attritor malom és a mechanikai ötvözés vázlata 

 

A nagyenergiájú ırlés az egyes komponensek között kémiai reakciókat is beindíthat. Ezt a 
lehetıséget a mágneses, fém-oxid nanokompozitok gyártásánál használták ki, ahol a fémoxid és a 
reakcióképes fém közötti reakciókat mechanikai úton gerjesztették. Hasonló kémiai változásokat 
nemfémes rendszerekben is elı lehet idézni (szilikátok, ásványi anyagok, szerves vegyületek, 
kerámiák). Mivel sok mechanikai ötvözéses módszer kémiai változásokat is elıidéz, ezért a 
mechanikai ötvözés és a mechanokémiai folyamatok közötti megkülönböztetés gyakran csupán 
szubjektív módon történik. 

Ahogy sok más mechanikai módszernél, úgy a mechanikai ötvözésnél is könnyen bekövetkezhet a 
végtermék szennyezıdése. Ezt a problémát a használt golyók, keverıkarok, és a porral megegyezı 
anyagú edény alkalmas kiválasztásával lehet minimalizálni. Az ırlés és összehegedés 
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egyensúlyának elérése szempontjából a mechanikai ötvözés során fontos a megfelelı folyadék 
közeg (például alkalmas szerves oldószerek, heptán, alkohol, stb.) kiválasztása és alkalmazása. 

Hengeres malmok 

A rideg anyagok ırlésére nagy nyomást kifejteni képes hengeres malmokat használnak (33. ábra), 
amelyek profilhengerei 50 – 500 MPa nyomással dolgoznak. Az ırlés feltételeibıl adódóan szők 
szemcseméret eloszlású, 200 – 5 µm közötti porok készíthetık. 

 

 

33. ábra A hengeres malom mőködési elve 

 

4.2 Fizikai-kémiai módszerek 

Megközelítıleg 60 fémet lehet elektrolízissel eredményesen gyártani. A folyamatban a negatív 
elektromos töltés a redukáló anyag szerepét látja el. Az elektrolit oldat vagy sóolvadék, amelyben 
ionok (kationok és anionok) a töltéshordozók. Vizes oldatok elektrolízisével csak olyan fémporok 
gyárthatók, mely fémeknek kicsi az oxigénhez való affinitása. A vizes oldatokból történı 
porelıállítás legnagyobb jelentıségő a réz, vas és nikkel porok esetében. A nagy reakcióképességő 
fémporok (pl. Be, Ta, Nb, Th, stb.), mely fémeknek nagyon stabil oxidjai vannak, elektrolízissel 
csak sóolvadékból redukálhatók. A pormetallurgia szemszögébıl nézve, a tantál sóolvadékból 
kinyerésének van nagy jelentısége. Míg a vizes oldatok elektrolízise szobahımérséklethez közeli  
(~ 60°C-ig) hımérsékleteken zajlik, addig a sóolvadékban történı elektrolízis jóval magasabb 
hımérsékleteket igényel; gyakran megfelelı összetételő sókeverékek eutektikus hımérsékletéhez 
közeli, több száz °C-os hımérsékleten dolgoznak úgy, hogy a sóeutektikum megfelelı 
koncentrációban tartalmazza annak a fémnek az oldható vegyületét, amelyet ki szeretnénk nyerni. 
Katódtermékként esetenként közvetlenül port kapunk, de néha a kinyert fémet még ırölni kell. 

A legegyszerőbb megfogalmazásban az elektrolízis a következıképpen történik: két elektróda egy 
egyenáramú tápforráshoz van csatlakoztatva, ahol az anód abból a fémbıl készül, amelynek ionjai 
az elektrolitban is benne vannak. Ha az elektródák között elektromos áram folyik, akkor a fém az 
anódon oldódik (pozitív elektróda), a katódon pedig leválasztódik (negatív elektróda) (36. ábra). 
Elektrolízis közben a pozitív ionok (kationok) a negatív elektróda (katód) felé, a negatív ionok 
(anionok) a pozitív elektróda (anód) felé vándorolnak. A katódon redukció zajlik – az elektropozitív 
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alkotók (fémek, hidrogén) leválásával. Az anódon oxidáció zajlik – az elektronegatív alkotók 
elektronleadása mellett. Azt a legkisebb cellafeszültséget, amelynél már tartós áramátfolyás mellett 
fenntarthatók a fentebbi elektród-folyamatok, polarizációs feszültségnek nevezzük.  

 Az elektrolízissel gyártott porok alapvetı tulajdonságai a nagy tisztaság, a dendrites (34. ábra) 
vagy szivacsos, üreges alak, jó préselhetıség, a még nem szinterelt préstermékek nagy szilárdsága, 
valamint a szinterelés alatti magas aktivitás. Az eljárással kapcsolatosan a következı hátrányok 
sorolhatók fel: 

a) a terméken tapadva maradt elektrolit eltávolítása érdekében egy tisztítási mőveletre is 
szükség van 

b) a folyamat elektromos energiaigénye nagy 

c) gyakorlati jelentısége csak a tiszta fémporok gyártásában van 

d) a végterméket tisztítani és ırölni is kell, amely további költségnövekedést jelent 

 

 

 

34. ábra Elektrolitikus rézpor, dendrites szemcsealakkal 

 

Ahhoz, hogy a katódon a fémet por formájában kapjuk, az elektrolízis során speciális feltételeket 
kell biztosítani. Ezek a feltételek eltérıek a tömör fémkinyerés esetében alkalmazottaktól. 

A méretre, az alakra és a szemcse struktúrájára ható alaptényezık: áramsőrőség, az elektrolit 
fémion koncentrációja, vezetıképessége, hımérséklete, a fürdı keverése, valamint egyes speciális 
esetekben felületaktív anyagok adagolása a kristálycsírák növekedésének fékezése céljából. 

A szemcsék végsı alakját fıleg a csíraképzıdés sebessége és az oldat/olvadék fémion 
koncentrációja határozza meg. A gyors csíraképzıdés és a nagy fémion koncentráció a finom, sima 
felülető szemcsék létrejöttének kedvez. A kis vezetıképességgel rendelkezı elektrolitok, mint pl. a 
sóolvadékok, inkább durva, dendrites porokat eredményeznek. 

Ahhoz, hogy a por precipitációja a katódon meginduljon, a következı feltételeknek kell 
teljesülniük: 

� fémion alacsony koncentrációja 

� az elektrolit jó elektromos vezetése, amely sók vagy savak hozzáadásával fokozható 
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� nagy áramsőrőség alacsony fürdıhımérséklet mellett (vagy legalább a katód alacsony 
hımérséklete) 

A kiváló termékminıség érdekében csak tiszta fémsókat és adalékanyagokat szabad használni. A 
katód szerkezeti anyaga lehet: alkalmas összetételő acél, nemvas fémek, magas olvadáspontú 
fémek, grafit. Ezeket lemez, rúd, vagy csı formájában alkalmazzák. Mivel a katódon leválasztott 
terméket rendszeresen el kell távolítani, ezért a flexibilis katódokat részesítik elınyben. Használnak 
fémbıl készült szitákat vagy porból préselt katódokat is. Az ilyen fajta katódokat azután a 
leválasztott anyaggal együtt porítják. Az anód szerkezeti anyagai lehetnek: tiszta fémekbıl készült 
lemezek vagy fémrudak, az elektrolitikus elı-raffinálásból származó katódlemezek, vagy 
oldhatatlan kosárban elhelyezett fémhulladékok. 

 

4.2.1 Vizes oldatok elektrolízise 

Vizes oldatokból elektrolízissel nagy mennyiségben gyártanak rezet, nikkelt, kobaltot, kadmiumot, 
cinket és ezüstöt porok formájában. 

Fémporoknak vizes oldatokból történı kinyerésénél a hidrogén-leválás lehetıségére is figyelemmel 
kell lenni. A katódpotenciál (-1) … (-1,2) V-os értékénél gyakorlatilag már bármilyen katódfém 
felületén (a higany kivételével) intenzív hidrogénképzıdés figyelhetı meg. Nagyjából tehát ez a 
potenciál-tartomány a határa a katódos fémleválasztásnak vizes oldatokból. A legelektronegatívabb 
fém, amelyet vizes oldatból laza üledékes katódtermék formájában kapunk, a cink. 

 

 
35. ábra Por kinyeréséhez használt elektrolitikus cella vázlata  

a vas-oldódás/leválás, illetve a réz-oldódás/leválás példáin szemléltetve 
 

Az elektrolitikus fémpor elıállításnál a kiinduló anyag az anódról beoldódik, és a katódon 
választódik le (a 35. ábrán a példa a Cu és Fe redox reakcióit mutatja). A külsı tápforrás 
feszültségének szabályozásával a leválasztási folyamat irányítható. A katódra levált terméket 
öblítik, szárítják, ırlik, szitálják és az alakítási keményedés megelızése érdekében izzítják. 

Áramsőrőség: Adott koncentráció mellett növelve a katódos áramsőrőséget, nı az elektrolit fémion 
szükséglete. Ha a katódos áramsőrőséget meghatározott érték fölé emeljük, akkor a katóddal határos 
elektrolit oldatrétegben nem lesz elegendı fémion az elektromos töltéstranszport biztosítására, és 
emiatt a fémionok redukciójával párhuzamosan a H3O

+ionok is semlegesítıdnek, azaz hidrogén is 
fejlıdik a katódon. A katódon leválasztott fém struktúrájára az áramsőrőség növekedésének a hatása 
hasonló, mint a fémion koncentrációjáé az elektrolitban. Az áramsőrőség és az elektrolit fémion 
koncentrációja közötti ezen összefüggést a 36. ábra szemlélteti. Minél kisebb a fémion 
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koncentrációja, annál kisebb áramsőrőség mellett kezdıdik meg fémpor leválása, és párhuzamosan 
hidrogén keletkezése is.  

 

 

35. ábra Az áramsőrőség és a fémion koncentráció hatása a katódtermék struktúrájára  
 

A nagy áramsőrőség és kis fémion koncentráció melletti fémpor képzıdés mechanizmusának 
lényege, hogy a katód melletti elektrolit réteg koncentráció-csökkenése, gátolja a fém leválásának 
folyamatát. A katód felületén kialakuló kinövések erısebben vonzzák az elektrolitban lévı 
fémionokat, a kristálynövekedés tehát az elektrolit belseje felé indul meg és így is folytatódik. A 
valós katódfelület tehát idıvel egyre növekszik, az áramsőrőség pedig csökken. A katódon a 
hidrogén buborékok keletkezését, a fémpor kinyerés szempontjából, egy pozitívan járulékos 
tényezınek tekinthetjük. Az áramsőrőség bizonyos tartományban változtatása befolyással van a por 
granulometriai összetételére is. Minél nagyobb az áramsőrőség, annál több kristálycsíra keletkezik a 
katód egységnyi felületén, és annál finomabb fémpor keletkezik. A finom porok határozottabb 
dendrites alakkal rendelkeznek, mint a durvább porok. A nagy áramsőrőség az anódon oxidréteg 
kialakulásához is vezethet, amely ezáltal passziválhatja az anódot. 

Az oldat fémion koncentrációja: A koncentráció egy bizonyos tartományában, amelybıl még a 
fémpor kinyerése lehetséges, a koncentráció növelése gyorsítja a kristálynövekedést, azaz 
növekszik a szemcsék közepes mérete.  

Az elektrolit hımérséklete:  Az elektrolit hımérsékletének növelésével növekszik a fémionok 
mozgékonysága, amely a katódrétegben koncentráció-növekedést idéz elı, és ezáltal a katódon 
létrejönnek a tömörfém leválásához kedvezı feltételek. Ellenkezı esetben, vagyis az elektrolit 
hımérséklet csökkentésével csökken a fémionok mozgékonysága, és az elektromos töltést inkább a 
nagyobb mozgékonyságú H3O

+ ionok szállítják, ami csökkenti a folyamat áramhatásfokát. 

Az elektrolit savassága: A szabad savkoncentráció növekedése a hidrogénfejlıdést segíti elı. 
Például rézporok elıállításánál a megnövelt savkoncentráció, az intenzívebb hidrogénfejlıdéssel 
párhuzamosan, csökkenti a szemcsék közepes méretét. Ezzel egyidejőleg csökken a folyamat 
áramhatásfoka is. 

Az elektrolitban lévı adalékanyagok: Idegen ionok az anódról, a hozzáadott savból, illetıleg a 
vízbıl kerülhetnek az oldatba. A felületaktív anyagok adszorbeált foltokat, rétegeket alakítanak ki a 
képzıdött kristályok felületén, ami viszont a durvakristályos növekedés ellen hat. Ilyen hatást mutat 
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még a H2O2, vagy az oldott oxigén is, amelyek mint oxidálószerek, a katód fémszemcséinek 
felületén oxidréteget alakítanak ki. 

Mivel a vizes oldatos elektrolízis a legfontosabb gyártástechnológia a rézporok gyártásában, ezért 
ennek szentelik a legnagyobb figyelmet. A rézpor gyártáshoz réz-szulfátot és kénsavat tartalmazó 
elektrolitot alkalmaznak. Sav adagolásával javítható az elektrolitoldat elektromos vezetése, és ebbıl 
kifolyólag csökkenthetı a réz-oxid képzıdés hatásának mérsékléséhez szükséges feszültségnövelés.  
Mivel a hidrogén ionok a katódon válnak le (pH érték csökken), a növekvı savtartalom szintén 
termékhozam csökkenést eredményez adott áramerısség mellett (áramhatásfok), mert a 
hidrogénfejlıdés is jelentıs áramfogyasztó, különösen a 25oC fölötti elektrolit hımérsékleteknél. A 
por összetételét és az áramhatásfokot tehát leginkább az elektrolitban lévı réztartalom befolyásolja. 
Például, 4 g/l réztartalmú elektrolitban az áramhatásfok csupán 78%. Azonban 35g/l tartalommal ez 
az érték már 97%. Az elektrolízis folyamata alatt az alacsony réztartalom finom port eredményez, a 
magas réztartalom pedig inkább a durva és tömörebb porok létrejöttét segíti elı. Ebbıl kifolyólag az 
elektrolit réztartalmával jelentısen szabályozható a por minısége, illetıleg a további feldolgozás és 
az ezt követı redukciós hevítés feltételeihez lehet igazítani a por minıségét. 

Az elektrolízis optimális hımérsékletének (50 – 60oC) biztosítása céljából a fürdıt gyakran hőtik, 
mivel az átfolyó elektromos áram növeli az elektrolit hımérsékletét. Ez annak ellenére is fontos, 
hogy az elektrolit vezetıképessége egyébként a növekvı hımérséklettel javulna. Az elektrolit túl 
magas hımérséklete ugyanis nagyobb oxigéntartalmú finom, illetve túlságosan tömör 
porszemcséket eredményez. A termékpor morfológiája és az áramhatásfok is függ a katódos 
leválasztás idejétıl és a katódos áramsőrőségtıl, mely utóbbi  600 – 4000 A/m2 érték között szokott 
lenni. Az áramsőrőség növelése finom porszemcsék létrejöttét és fokozott hidrogéntermelést 
eredményez. Az anód passziválódásának elkerülése céljából az anódos áramsőrőség egyébként 
mindig kisebb, mint a katódos áramsőrőség. 

A leválasztott porszemcsék eltávolítása után a gyártási folyamat gondos öblítéssel, majd redukciós 
hevítéssel és a katódtermék finom porrá ırlésével folytatódik. 

Az elektrolitikus rézport fıleg a különbözı elektromos forgógépek elektronikai alkatrészeinek 
gyártására használják, ahol a tisztaság döntı fontosságú. 

Az elektrolízissel történı nagy tisztaságú és jó préselhetıségi tulajdonságokkal rendelkezı vaspor 
gyártása a XX. században a hetvenes évekig volt iparilag jelentıs. Az elektrolitikus vaspor gyártás 
visszaesését az ugyancsak kiváló préselhetıséggel rendelkezı szivacsos vaspor gyártásának 
fejlıdése és a még nagyobb tisztaságú karbonil vas megjelenése okozta. Az elektrolitikus vaspor 
gyártására FeCl2 vagy FeSO4 elektrolit oldatot használnak, ahol a leválasztott vas tömör és törékeny 
réteget képez, amelyet azután a kívánt granulometriai tulajdonságú porrá kell ırölni. A katódos 
feszültséget és az áramsőrőséget úgy kell beállítani, hogy egyidejőleg hidrogén is képzıdjön. Az 
elemi hidrogén könnyen beépül az α-vas kristályrácsába, amitıl a vas rideggé válik. A gyártott port 
a belsı feszültségek és a hidrogéntartalom csökkentése végett hevítik. Ezzel a módszerrel gyártott 
vasport a magas ára miatt csak speciális esetekben használják. 

 

4.2.2 Olvadékok elektrolízise 

Gazdasági okokból a sóolvadékok elektrolízisét csak abban az esetben alkalmazzák, ha a vizes 
oldatos elektrolízissel nem lehet az adott fémet leválasztani. Az elektrolit alkalmas összetételő 
sókeverék, amely többnyire fluoridokat vagy kloridokat tartalmaz, és összetétele az alacsony 
olvadáspontú eutektikus összetétel közelében van. Az alkálifémek vagy a ritkaföldfémek kloridjai a 
magas elektromos vezetıképességük miatt gyakran az olvadék fı komponensét képezik, és ezeknek 
a sóknak a bomlási feszültsége természetesen a kinyerni kívánt fémvegyületénél nagyobb kell 
legyen. A leválasztott fémet gondosan óvni kell a nedvességtıl és az oxigéntıl, amely inert gázt 
tartalmazó zárt elektrolizáló cellában megvalósítható. A sóolvadékok elektrolízise folyamán (mint 
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ahogy a vizes oldatos elektrolízisnél is) a szemcsék annál durvábbak, minél nagyobb az elektrolit 
fémion koncentrációja, minél hosszabb a rétegnövekedés ideje, minél kisebb a katódos áramsőrőség 
és minél nagyobb a hımérséklet. 

Elektrolit olvadékok elektrolízise történhet oldhatatlan anóddal (pl. grafit), periodikusan vagy 
folyamatosan adagolva a leválasztandó fém sójának és a többi adaléksóknak a keverékét. Az 
elektrolízis megvalósítható oldódó anóddal is, amihez az anódot az adott fémbıl készítik 
(fémhulladék, fémszivacs) annak elektrolitikus tisztítása, ún. raffinálása céljából. 

A fémsók olvadékainak általában kicsiny elektromos vezetıképessége miatt a leváló fémszemcsék 
durva dendrites kristályalakkal rendelkeznek. Mivel az alkálifémek, az alkáliföldfémek és a fémek 
halogenidjei magas hımérsékleten jelentısen nagyobb elektromos vezetéssel rendelkeznek, mint a 
legtöbb fémsó, ezért ezeknek a sóknak a binér vagy ternér eutektikumait alkalmazzák. E 
sóömledékeket (alapelektrolitot) alkotó fémek leválalási potenciálja természetesen valamivel 
negatívabb, mint a kívánt fém leválási potenciálja, amely azt jelenti, hogy csak a kívánt fém 
leválasztása fog végbemenni. Ilyen rendszereknél az áramhatásfok gyakran csupán 60%, amelynek 
egyik oka a katódról leesı és a füdıbe hulló fém visszaoldódása. Az olvadékelektrolízissel történı 
porgyártás fı termékei a tantál és a berillium, amelyeket az elektrolízis után még szinterelnek. 
Elektrolitként halogenideket vagy oxid-halogenid sókeverékeket alkalmaznak. 

A tantál gyártásához az elektrolit 50-70% KCl-ból, <35% KF-ból, 5-10% K2TaF7-ból és 4-5% 
Ta2O5-ból tevıdik össze. A Ta2O5 gazdasági okok miatt használatos, mivel stabilizálja az anódos 
folyamatokat. Befoglaló edényként öntöttvas tégelyeket használnak. Az anód egy függıleges 
grafitrúd. Az elektrolízis 700 - 900 oC között történik, a katódos áramsőrőség elérheti a 4000 A/m2 
értéket is. A K2TaF7-t és a Ta2O5-t az elektrolízis közben adagolják. Ezzel igyekeznek biztosítani a 
sóolvadék megfelelı összetételét, hogy az oxid teljesen oldatban legyen, ellenkezı esetben 
szennyezett fémet kapnánk eredményül. Néhány óra elteltével, amikorra az elektrolit már teljesen 
telítetté válik a pelyhesen leváló tantál kristályokkal, megállítják az elektrolízist. Hőtés után a fém 
és a só keverékét ırlik, majd átmossák.  

Berillium por  gyártásához elektrolitként BeCl2-KCl-NaCl olvadékot használnak. Az elektrolit 
befoglaló edénye egy nikkel kád, amely a grafit anódot és nikkel katódot tartalmazza. A nikkel 
katód kosár alakú, mely mélyen a kádba merülve a levált Be fém felfogására szolgál. Az 
elektrolízist 330 – 380 oC hımérsékleten és 720 A/m2 áramsőrőség mellett vezetik. A pelyhes 
berilliumot naponta egyszer eltávolítják a katódról, majd vízzel és szabályozott mennyiségő savval 
és alkohollal átmossák. A termék (99,5% Be) Fe, C, O és Cl szennyezı elemeket tartalmaz. 
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37. ábra Sóolvadékokból történı berillium gyártás vázlata 

4.3 Kémiai módszerek 

 

4.3.1 Redukció 

Fémporok elıállítását tekintve, a redukció során az adott fém szilárd állapotú oxidjaiból megfelelı 
hımérsékleten és alkalmas szilárd vagy gázfázisú redukáló anyagok közremőködésével (szén, 
hidrogén, CO stb.) nyerik ki a redukált fémport. Természetesen csak olyan redukálószer jöhet 
számításba, melynek a kémiai kötése az oxigénhez az adott hımérsékleten erısebb, mint a 
redukálni kívánt fémé. A fémeknek számos, redukcióra alkalmas vegyülete létezik, amelyek 
porgyártási kiindulási alapanyagok lehetnek; s emellett a szóba jöhetı redukáló szerek száma is 
nagy, tehát az adott feladatra viszonylag egyszerő a megfelelı kombinációt megtalálni. 

A szilárd fémvegyületek redukciójának sebességét a fajlagos felületük erısen befolyásolja, és a 
nagy fajlagos felülető finom porok redukciója nyilván gyorsabban mehet végbe, feltéve, hogy 
magának a redukciós folyamatnak a termodinamikai valószínőségét mutató ún. Gibbs féle standard 
szabadenergia-változás számértéke negatív. Minél stabilabb a redukálni kívánt fémvegyület, annál 
erısebb redukálószerre van szükség. 

A kevésbé stabil fémoxidok redukciós eljárásaiban redukálószerként többnyire elemi szenet és 
elemi hidrogént, vagy gázkeveréket (metán és más szénhidrogének, szén-monoxid) használnak. Az 
alkálifémek, és fıleg a ritkaföldfémek oxidjai nagyon stabil vegyületek, ezért ezek a fémek egyben 
nagyon erıs redukálószerek. Abban az esetben, ha a H2, C, CO vagy Na nem használható 
redukálószerként, akkor a Ca extrém nagy redukciós képességét használják ki. 

Kinetikai okok miatt, a redukálandó fémvegyületeknek megfelelı finomságú szemcsenagysággal 
kell rendelkezni, mivel a nagyobb mérető szemcsék esetében a diffúziós folyamatok nagyon hosszú 
idıt vennének igénybe, és ez a gyakorlatban általában nem kívánatos. 

Fémporok redukciós elıálításánál a szilárd fázisú redukción kívül elıfordul még néhány 
hidrometallurgiai folyamat is, melyek közül a nikkel és kobalt vegyületek hidrogénnel történı 
redukcióját érdemes megemlíteni, melyet növelt H2 nyomáson (autoklávokban) hajtanak végre. 
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4.3.1.1 Szilárd anyag redukciója gázzal 

A hidrogénnel vagy szén-monoxiddal történı oxidredukció a fémporok gyártásának klasszikus 
megoldása. A finom szemcsék gyártásához használt alacsony hımérséklet a termék diffúziójának 
minimálisra csökkenését biztosítja. Az alacsony hımérséklető oxidredukció nagy térfogat-
változásokkal jár, s emiatt a végtermék szivacsos jellegő lesz. A magas hımérséklető folyamatok 
viszont épp ellenkezıleg, a durva, poligonális alakú szemcsék létrejöttének kedveznek. A redukált 
port ırlik, hogy a szemcsék közötti diffúziós kapcsolatok megszakadjanak, és hogy biztosítsák a 
szemcsék megfelelı méreteit. A préselhetıség hevítéssel javítható, mert ez által a rideg és kemény 
oxidfilmeket eltávolítjuk a szemcsék felületérıl.  

Az oxidredukció folyamata - termodinamikai és kinetikai szempontból egyaránt - 
hımérsékletfüggı. Termodinamikai szempontból ez azért érdekes, mert a fémoxidok alacsonyabb 
hımérsékleteken viszonylag stabilak a redukáló gázok redukáló képességéhez képest. Mint már 
utaltunk rá, számszerően ezeket a viszonyokat az egyes reakciókra az adott reakció-résztvevık 
termodinamikai adataiból meghatározható Gibbs féle standard szabadenergia (∆Go) változásokkal, 
valamint a ∆Go adatokból is számítható, és a kémiai reakciók egyensúlyi állapotát jellemzı, ún. 
egyensúlyi állandókkal szokták kifejezni, és mindkét jellemzı számértékei változnak a 
hımérséklettel. 

 

Nézzük például az alábbi, szilárd (s)- és gázfázisú (g) vegyületek, illetve elemek között zajló 
reakciót: 

FeO(s) + H2(g) = Fe(s) + H2O(g) [15] 

Ennek a reakciónak a kémiai egyensúlyát a Kp egyensúlyi állandóval kifejezve, a termékek 
(redukált vas és vízgız) és a reaktánsok (szilárd vasoxid és a redukáló hidrogéngáz) 
koncentrációinak, pontosabban szólva a parciális (rész-) nyomásaiknak a viszonyát kapjuk, a 
következı formában: 

Kp = pH2O/pH2 [16] 

A [16] képletben tehát a két gáz halmazállapotú anyag parciális nyomásainak az arányát látjuk, ahol 
a pH2 és a pH2O a hidrogén, illetve a vízgız parciális nyomása. (Ebben az ún. Kp egyensúlyi 
állandóban a szilárd fázisú másik két reakciórésztvevı kémiai aktivitásai – megállapodás szerint – 
1/1-es szorzótényezıvel szerepelnek, melyet külön nem is jelöltünk.) 

A 38. ábra a hımérséklet és a redukáló atmoszféra összetételének (azaz a parciális gáznyomások 
arányának) a hatását szemlélteti az oxidáció és a redukció közötti és a hımérséklettıl függı 
egyensúlyra a vas és a jelölt vasoxidok esetében. 
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38. ábra A parciális hidrogén- és vízgız nyomás arányának és a hımérsékletnek  
a hatása a jelölt vasoxidok redukálhatóságára 

 

Ha a parciális nyomások aránya a hımérsékletıl függı kémiai egyensúlyi vonal fölött van, akkor a 
vas a stabil, és a redukció végbe fog menni. Ha a parciális nyomások aránya az egyensúlyi vonal alá 
esik, akkor az adott vasoxid lesz stabil, mégpedig 560 oC-ig a Fe3O4, 560 oC fölött a FeO. 

Az egyensúlyi görbe alatt oxidáció megy végbe; az egyensúlyi vonal fölött a fém a stabil, eszerint: 
ha a hımérséklet és az atmoszféra is megfelelı, csak akkor mehet végbe a fém kívánt redukciója. A 
redukciós folyamatban keletkezı H2O mennyiségének növekedésével (zárt térben), egy idı után az 
adott hımérsékletnek megfelelı egyensúly fog beállni. A redukciós folyamat tovább viteléhez a 
termék gázt (vízgız) folyamatosan eltávolítják. Ez azt jelenti, hogy a FeO hidrogénnel történı 
redukciója mindaddig folytatódhat, ameddig a vízgız eltávolítása biztosított. 

Reagálatlan mag

Szilárd termék(ek) 
reakciós zónája

(pórusos)

Reakció határfelület

Vki

gáz diffúziója
Vbe

reaktánsok diffúziója  

 



 56

39. ábra Oxidszemcse redukciójának vázlata fémpor elıállításánál 

 

A kinetikai szempontok akkor kerülnek igazán elıtérbe, ha a redukálógáz a redukálandó szilárd 
fémvegyület „szövetén“ túl lassan halad befelé, illetve keresztül (39. ábra). A redukciós 
folyamatban amint a tiszta fém létrejön, a fém és oxid érintkezési határa beljebb tolódik. A gáznak 
egyre mélyebben kell az anyag belsejébe hatolni, hogy a további oxid-redukció létrejöhessen. A 
redukció elırehaladásának eredı sebességét meghatározhatja a reaktánsok diffúziójának sebessége 
az anyag belsejébe, a termékek felülethez való diffúziójának sebessége, vagy akár a határokon 
fellépı kémiai reakciók sebessége, végsısoron mindig az, amelyik a leglassabb. Mivel a diffúzió 
termikusan aktivált folyamat (sebessége a hımérséklettel exponenciálisan nı), ezért ebbıl a 
szempontból elınyösebb a magasabb hımérséklet. A kinetikai folyamat hımérsékletfüggését az 
Arrhenius egyenlet írja le, ahol v a reakciósebesség, EA az aktiválási energia, és T a hımérséklet 
Kelvinben, vagyis 

v = A.exp(-EA/RT) [17] 

ahol az A szorzótényezı az ún. frekvenciafaktor, R pedig az egyetemes gázállandó. 

A reakció sebességét általában a két diffúziós anyagáram egyike határozza meg, azaz vagy a 
reaktánsok diffúziója a szemcse belsejébe, vagy a termékek diffúziója a szemcse felülete felé. 

A redukció elırehaladásának sebességét tehát a kis aktiválási energia, és/vagy a magasabb 
hımérséklet növeli. A redukciós porgyártásnál a legfontosabb szabályozható paraméter a 
hımérséklet. A por redukálásának sebessége növekvı hımérséklettel rohamosan nı. A 40. ábra a 
nikkel-oxid reakciósebességének függését szemlélteti 99,98% tisztaságú hidrogén gázban,  
200 – 800 oC hımérséklet tartományban. 200 oC alatt nem történik redukció, még a kedvezı 
termodinamikai feltételek ellenére sem. Magasabb hımérsékleteken az 50%-os mértékő 
redukcióhoz szükséges idı jelentısen lecsökken, vagyis a reakció sebessége rohamosan nı. 

 

 

 

 



 57

 

40. ábra  Oxidredukcióval történı fémpor elıállításához  
szükséges idı hımérsékletfüggése 

 

A nikkel-oxid 50%-ának redukálásához szükséges idıtartam a redukció hımérsékletének a 
függvényében szemléltetve. Az oxidban végbemenı fázisátalakulás befolyásolja a reakció 
elırehaladásának ütemét. 

A redukciós sebességek vizsgálatának fentebbi példái illusztrálják mind a termodinamikai, mind a 
kinetikai szempontok figyelembe vételének a szükségességét. 

A gázzal történı redukciót a vaspor gyártásánál elterjedten alkalmazzák, de használják olyan fémek 
porainak elıállítására is, mint a molibdén, volfrám és réz. A redukció paramétereinek csekély 
változtatásával (gáz összetétele, hımérséklet, reakciókinetika és a reakciós zóna vastagsága) 
különbözı szemcsenagyságú és alakú szemcsék állíthatók elı. Általában az így nyert porok 
rosszabb folyékonysággal és préselési karakterisztikával rendelkeznek. 

Hidrogénnel történı redukció 

Fémoxidok vagy egyéb fémvegyületek hidrogénes redukciója általában a fém olvadáspontja alatti 
hımérsékleten történik. A gyakorlatból példa erre az igen magas olvadáspontú fémek, a molibdén 
és a volfrám redukciója, de a vasat és a rezet is ide kell sorolni, mely fémek mind viszonylag 
kevésbé stabil vegyületeket alkotnak. Az eljárás gyakran folyamatos üzemő kemencében zajlik, 
ahol az oxidporokkal töltött tálkák a hidrogénárammal szemben haladnak. 

A teljes (bruttó) reakció egy egyszerő összefüggéssel szemléltethetı: 

MeO + H2 = Me + H2O [18] 
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A valóságban a reakció végbemehet több lépésben is. Példa erre a késıbbiekben bemutatandó WO3 
redukció. A por végsı tulajdonságai és a termék azonos minıségben való elıállíthatósága a 
redukciós körülményektıl nagymértékben függnek. Ezzel kapcsolatosan bizonyos általános 
szabályok is megfogalmazhatók: 

� a magasabb hımérsékleten és hosszabb ideig vezetett redukció elısegíti a nagyobb 
mérető és kisebb fajlagos felülettel rendelkezı szemcsék keletkezését; emellett a 
terméknek kisebb lesz a maradék oxigén-tartalma. 

� a kisebb redukciós hımérséklet és a rövidebb idıtartam kisebb szemcséket, nagyobb 
fajlagos felületet, több maradék oxigéntartalmat és esetenként öngyulladásra is hajlamos 
finom porokat eredményez. 

� az alacsony harmatponttal rendelkezı, azaz kicsiny vízgız tartalmú hidrogén gáz gyors 
áramlása gyorsabb redukciót, kevesebb maradék oxigéntartalmat, és semmilyen vagy 
csak kis mértékőre-oxidációt (újra oxidálódást) jelent a hőtési periódus alatt. 

� a magas harmatponttal rendelkezı hidrogénes gázelegy lassú áramoltatása az elızıvel 
éppen ellentétes eredményre vezetne, ami káros. A túl alacsony hımérsékleten redukált 
por re-oxidációjának a veszélyét a [18] reakció egyensúlyának hımérsékletfüggése 
okozza, amely alacsonyabb hımérsékleten a kiindulási anyagok keletkezése felé 
(„balra”) tolódik. 

Volfrámpor gyártása hidrogénes redukcióval 

A hidrogénnel történı oxidredukciós fémporgyártásra példa a volfrám por gyártása. A volfrám-oxid 
redukciója a következı bruttó reakcióegyenlet szerint zajlik: 

WO3 + 3H2 → W + 3H2O [19] 

A többlépéses redukciós folyamat 650 oC-on kezdıdik, és a hidrogénes redukáló kemencében a 
hımérséklet emelkedésével végül 900 – 1000 oC között fejezıdik be. A redukáló kemencében 
tálkákban végighaladó szilárd volfrám-oxidos porágy különbözı rétegeiben egyidejüleg többfajta 
redukált fázis is jelen lehet a réteg vízgız tartalmától függıen. A keletkezı vízgıznek el is kell 
távoznia ezekbıl a rétegekbıl és ezek a transzport folyamatok kinetikailag is hatással vannak a 
redukció elırehaladásának ütemére. A hidrogénes redukcióban résztvevı volfrám-oxid kiinduló 
anyaga egyébként a nagytisztaságú ammónium-paravolframát, 5(NH4)2O·12WO3·nH2O, amibıl 
levegın történı hevítéssel (kalcinálással) ún. sárgaoxid keletkezik, amely a legnagyobb oxidációs 
számú volfrám-oxid, azaz a WO3. Ha a kalcinálás  hidrogénben történik, akkor az ún. kékoxid 
keletkezik, a WO2,9 és a WO2,97 közötti képlettel, a kalcinálás körülményeitıl függıen. Ebben a 
redukciós lépésben az oxid két fázisból tevıdhet össze, WO3 (alfa fázis) és WO2,9 (W20O58, béta 
fázis), a szín pedig a sárga és a kék között változhat a WO2,9 tartalom szerint. 

Ha a kiinduló anyag WO3, akkor a redukció a 2. táblázatban összefoglalt lépések szerint megy 
végbe. 

2. táblázat WO3 hidrogénnel történı redukciójakor kialakuló W -O és redukált-fém fázisok 

WO3 triklin sárga 

W20O58 (WO2,9) monoklin sötétkék 

W18O49 (WO2,72) monoklin kékes-lila 

WO2 monoklin barna 

ββββ W (szerkezete még 
tisztázatlan 

rombos szürke 

αααα W köbös fémszürke 
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A folyamat összefügg a W-oxidok vízgızös illékonyságával, amelynek meghatározó szerepe van az 
új fázisok kialkulásához kapcsolódó transzport folyamatokban. A hidrogénes redukcióval gyártott 
W por szemcsemérete az átalakulási folyamatoktól függıen 1 – 20 µm közötti. 

Az elektromos izzók volfrám szálainak gyártása 3 – 5 µm szemcsenagyságú, speciálisan ötvözött  
(kálium adalékos) volfrám port igényel. Az ötvözés kálium-szilikát, kálium-klorid és alumínium-
klorid vizes oldatának hozzáadásával történik. 

A molibdén por gyártása elvben megegyezik a W por gyártásával, viszont lényeges különbség van 
az oxidjaik illékonyságában. A molibdén-oxidoknál ezt ki is használják a tisztításukban. A nyers 
MoO3 fıbb szennyezıi, a szilícium-dioxid és a vas-oxid, a szulfidos molibdén ércek pörkölésekor 
keletkeznek. Ezeket a szennyezıket a MoO3 szublimálásával el lehet különíteni. A szublimálás 
1000 – 1100 oC-os levegıáramban történik, melyben magas tisztaságú termék jön létre. Legtöbb 
esetben a molibdén vegyületek hidrogénnel történı és állandó hımérsékleten vezetett redukciója 
viszonylag durva szemcsés por keletkezéséhez vezet. Az optimális szemcseméret (2 – 12 µm) 
elérése céljából ezért a tisztított, kiinduló anyagot jobb két lépcsıben redukálni. Ezt végezhetik 
szeparációs kemencékben, vagy egy olyan kemencében, amelyben jól elkülönülı hımérsékletzónák 
vannak. Az elsı redukciós fázisban a kiinduló anyag lilás-barnás MoO2-re redukálódik, mely 
folyamat 700oC-ig megy végbe, majd ezt a dioxidot a második fázisban 1000 – 1100oC-on fém 
molibdénné redukálják. A redukált végtermék Mo por minıségét, a kiindulási Mo vegyületek 
tulajdonságain kívül, befolyásolják még a következı tényezık: a hidrogén tisztasága és áramlásának 
sebessége, a csónakban lévı nyersanyag-réteg vastagsága és a redukciós folyamatok hımérséklet- 
és idı-függése. 

Hidrogénes redukcióval, alkalmas kiindulási vegyületeikbıl dolgozva, gyártanak még réz, kobalt, 
nikkel és rénium fémporokat is 

Redukció szénnel  

A fémporok gyártásánál az egyik legfontosabb folyamat a magnetites (Fe3O4) érc szénnel történı 
közvetlen redukciója. A módszert Svédországban fejlesztették ki a legkiválóbb minıségő vasérceik 
feldolgozására. Ma az USA-ban és Japánban is alkalmazzák. Sokáig a legelterjedtebb vaspor 
gyártási eljárás volt. A végsı termék, azaz a pórusos vaspor a tömeggyártású szinterelt vas és acél 
alkatrészeknek az egyik kiinduló anyaga. 

A vasport a vas oxidjainak redukálásával gyártják, amelyeket ércekbıl, vagy akár revébıl is 
nyerhetnek. A redukciót nem csak szilárd reagensek végezhetik (szén, korom), de gáznemő 
anyagok is (hidrogén, földgáz). A szén, mint szilárd redukciós reagens használatával, teljes 
biztonsággal feltételezhetı, hogy a szilárd fázisok közötti kezdeti reakció után a fı redukciós lépés 
a gázfázisú reagensekkel megy végbe a következı reakcióegyenlet szerint: 

MeO + CO = Me + CO2 [20] 

A párhuzamosan zajló mellékreakciókat, mint a vas karbonizálódását (a redukálódott fém vas 
szénfelvételét, karbonnal ötvözıdését), vagy a Fe3C vas-karbid létrejöttét nem szabad figyelmen 
kívül hagyni, de ezeknek a mellék folyamatoknak magára a redukciós folyamatra nézve nincs 
jelentıs hatása. 

A redukciós folyamat hımérséklet-függése a hidrogén és a szén-monoxid esetében teljesen eltérı. 
Mint ahogy az a 41. ábrából is következik, a szén-monoxiddal történı Fe3O4 redukció 650 oC alatt 
jelentéktelen mértékő. Ezen kívül figyelembe kell venni azt a tényt is, hogy a rendszerben a 

CO2 + C ↔ 2 CO [21] 

egyensúlyi reakció hımérsékletfüggése miatt a szén-monoxid keletkezése normális nyomás mellett 
csak 700 oC fölött megy végbe. Ez a magyarázata a szén magas hımérsékleteken tapasztalható jó 
redukciós hatásfokának. 
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41. ábra Az Fe3O4 (magnetit) redukciójának mértéke különbözı hımérsékleteken a 
szénmonoxiddal, illetve a hidrogénnel való redukcióra 

 

A gyártott mennyiségek alapján rangsorolva, a redukciós eljárások közül az ún. Höganäs eljárás áll 
az elsı helyen (42. ábra). Ehhez szükséges nagytisztaságú magnetites (Fe3O4) ércet Svédországból 
lehet beszerezni, melynek 71,5%-os a vastartalma. İrléssel az érc szemcseméretét 0,5 mm alá 
csökkentik, majd a porított ércet mágnesesen szeparálják. A redukció eredményeképpen végül 
pórusos vasport, ún. vasszivacsot („sponge iron”) kapnak. 

 

 

42. ábra Pórusos vaspor gyártásának vázlata a Höganäs vállalatnál, Svédországban 

 

A redukció elıtt az ércet forgókemencékben szárítják, mágnesesen szeparálják, majd letárolják. A 
redukálószer mészkıvel kevert, megfelelı tisztaságú koksz. A mészkı a kokszban található kenet 
segít eltávolítani. A kokszot és a mészkövet forgókemencékben szárítják, ezután megırlik, majd 
85:15 arányban összekeverik ıket. A porított vasércet és a mészkıporral kevert koksz elegyét 
függıleges kerámia csövekbe töltik és összetömörítik úgy, hogy a koksz és a mészkı keveréke a 
kerámiacsövek falfelülete és a csı tengelye mentén helyezkedik el, és ezek közé adagolják a 
redukálandó ércport. Ezzel a módszerrel a betöltött anyagok jó kontaktusa érhetı el tényleges 
keverés nélkül. A megtöltött kerámiacsöveket vas kocsikra helyezik, melyek egy 170 m hosszú 
alagútkemencén haladnak keresztül. A gázzal főtött kemencében található egy hevítı zóna, egy 
legfeljebb1250oC hımérséklető redukciós zóna, és egy hőtızóna. Ez utóbbi 20 m hosszúságú. A 
redukciós folyamat 650 – 700 oC-nál kezdıdik és két-három napig tart. A kemence folyamatosan és 
teljesen automatikusan dolgozik. A kerámiacsöveket legvégül kiürítik, majd újra felhasználják. 
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A nyert vasszivacsot mechanikusan tisztítják, aprítógépekben törik, és néhány lépésben golyós 
malmokban ırlik. A szemcsék 65%-ának mérete 150 µm alatti. Minden ırlési folyamat után az 
anyagot mágnesesen szeparálják, és az így elkülönített maradványt visszavezetik a redukciós 
folyamatba. A 150 µm-nél nagyobb mérető szemcsefrakciót hegesztıelektródák poranyagainak 
gyártására használják fel. A szinterelésre szánt vasport ciklonokban készítik elı, amely a túl finom 
porszemcséket és az oxidos szennyezéseket távolítja el. A vaspor ezután körülbelül 0,3% szenet és 
1% vasoxidot tartalmaz. A további redukció 870 oC-os szalag kemencében történik bontott 
ammónia-gáz (azaz H2 - N2) atmoszférában, ahol a szén kevesebb, mint 0,03%-ra, az oxigén pedig 
kevesebb, mint 0,3-0,4%-ra csökken. A redukcióval keletkezett anyagot ırlik, majd szitálják. A 
kész redukált pornak nagyon jók a préselhetıségi és szinterelhetıségi tulajdonságai. 

A redukciós folyamatok a kezdeti szilárd fázisú reakciók után túlnyomóan a közben keletkezı 
redukáló hatású gázok közvetítésével mennek végbe, noha a kiindulási szilárd porelegyekhez 
semmilyen redukáló gázt nem vezetnek be. 

A teljes, bruttó reakció a következı: 

Fe3O4 + 4 CO ↔ 3 Fe + 4 CO2 [22] 

A szén a redukciós elegyben a ún. Boudouard reakció szerint van egyensúlyban a kétféle 
szénoxiddal, mely egyensúlyi állapotok függnek a hımérséklettıl: 

C + CO2 ↔ 2 CO [23] 

A fentebbi eljáráson kívül más redukciós folyamatok is ismertek, amelyekben alacsony minıségő 
vasérceket vagy revét (Fe3O4) dolgoznak fel. Az alacsony minıségő érceket nagyon nehéz tisztítani, 
vagy a revét úgy osztályozni, hogy a porredukció szempontjából teljesen megfelelı legyen. 
Továbbá a Si, Al és Mn oxidok nem kívánatosak, mivel ezek nem redukálódnak a szokásos 
redukciós körülmények között és a gázfázisba sem illannak, vagyis ilyen módon sem különülnek el. 
Vaspor gyártásra a revék gazdaságos feldolgozása csak akkor jöhetne számításba, ha hosszabb idıre 
is biztosított lenne a megfelelı mennyiségő és azonos összetételő reve, mint kiindulási nyersanyag. 

Ez utóbbi eljárások két változata az alábbi: 

a) a reve, koksz és mészkı keverékét forgó dobkemencékben dolgozzák fel; 

b) a reve, korom és durva vaspor keverékének redukciója, amely a kemencén 50 – 80 mm 
nagyságú rögös formában halad keresztül, vagy brikett formájában fém tárolókban. Ezeket a 
kemencéket bontott földgázzal főtik (43. ábra). 

A revéket vagy a vasipari feldolgozó üzemekbıl származó oxidált forgácsdarabokat elıször 
≤150µm nagyságúra ırlik, ezután mágnesesen szeparálják és 870 oC hımérséklető levegın hevítik. 
Ezáltal homogén Fe3O4 keletkezik. Az izzó revét nem hőtik, hanem mészkıvel rétegesen 
futószalagra helyezik, és 980 oC hımérsékleten szalag kemencében hidrogénnel redukálják. Finom 
szemcsés pórusos vas keletkezik, amelyet golyósmalmokban ırölnek. Az a) és b) bemutatott 
variációk szintén pórusos vas keletkezéséhez vezetnek, amelyeket aztán porrá dolgoznak fel. 

A nem stacionárius folyamatok az ércek vagy a revék brikett formájában történı redukcióját 
jelentik forgókemencékben, vagy az ércek redukcióját fluidágyban. A redukció folyamata alatt a 
fluidizált réteg anyaga finom granulátum formájában van jelen a reaktorban.  A redukáló gázok 
(hidrogén, szén-monoxid) egy lyuggatott fenéklemezen keresztül áramolnak be és mintegy 
megemelik (fluidizálják) a bedagolt elegy részecskéit. Ilyen körülmények között vezetett redukció, 
a stacionárius redukciós körülményekkel szemben számos elınnyel rendelkezik, hiszen a redukáló 
gáz és a szemcsék minden „oldalról“ és egyenletesen érintkezhetnek, kiküszöbölıdik a szemcsék 
tartós összetapadásának a veszélye, továbbá a redukció alacsonyabb hımérsékleten és rövidebb idı 
alatt mehet végbe. 
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43. ábra Pórusos vaspor gyártása a Höganäs vállalatnál, Svédország 

 

Legelterjedtebb a hidrogénnel történı redukció, amellyel közvetlenül vasport lehet elıállítani. A 
szén-monoxiddal való redukció viszont Fe3C vagy FeO és finom eloszlású szén keletkezéséhez 
vezet. Ezeket a köztes termékeket azután vassá lehet feldolgozni további kohászati eljárásokkal. 

 

4.3.1.2 Redukció fémekkel – metallotermikus redukció 

A különbözı fémoxidok vagy fémhalogenidek másik fémmel redukálása egyre kisebb jelentıségő. 
Kereskedelmi mennyiségben manapság már csak a tantál por gyártásánál alkalmazzák, alternatív 
megoldásként, a sóolvadékból elektrolízissel kinyerés mellett, továbbá néhány magas olvadáspontú 
és nagyon reakcióképes fém elıállítására, mint pl. Ti, Zr, U, Th stb. 

Metallotermikus redukcióval alapvetıen a periódusos rendszer IVA – VIA csoportjába tartozó 
elemekeket lehet elıállítani, amennyiben ennek termodinamikai feltétei adottak a következı reakció 
szerint: 

[fémvegyület] + [redukáló fém] = [fém] + [redukáló fém vegyülete] 

Ez azt jelenti, hogy az adott fémvegyületnek az összetevı elemekbıl való keletkezéséhez szükséges 
∆Go-nak pozitívabbnak kell lennie, mint  a redukáló fém vegyületéé. A gyakorlatban alkalmazott 
fıbb redukáló fémek a Na, Ca és Mg. 

Jól ismert ilyen eljárás a Kroll eljárás, melyet a Ti és a Zr elıállítására használnak. A titán esetében 
a következı reakció játszódik le: 

TiCl 4 + 2 Mg → Ti + 2 MgCl2 [25] 

Megfelelı hımérsékleten vezetve a folyamatot, a fém in statu nascendi (a keletkezése pillanatában) 
olvadt állapotú, ami lehőlve szivacsos terméket vagy néha öntecset képez. A szivacsos redukált 
fémet vákuumkemencében elektromos ívvel vagy elektronsugárral hevítve átolvasztják, mely az 
öntecsek gyártásának a kiinduló anyaga. Ezen a módon egyébként általában por formában nyerik ki 
a magas olvadáspontú fémeket (pl. Ta), a redukciós körülményeket (inert adalékok, betétnagyság, 
geometriai paraméterek, stb.) alkalmasan beállítva, hogy fémpor jöjjön létre. A metallotermikus 
redukciónak elsıdlegesen a Be, Ta, Nb és Th gyártásánál van jelentısége. 

A pormetallurgiában a legjelentısebb metallotermikus gyártástechnológia a Ta elıálítása a K2TaF5 
vegyületének nátriumos redukciójával, amely az alábbi exoterm reakción alapszik: 

K2TaF5 + 5 Na = 2 KF + 5 NaF + Ta [26] 

A reakciót argon atmoszférában vagy vákuumban hajtják végbe 800 – 900oC-on, ahol a nátrium 
folyékony és gáz halmazállapotban is jelen van, mivel a forráspontja (881 °C) ebbe a hımérséklet 
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tartományba esik. A képzıdött Ta fémport fluoridos mosással tisztitják. A szemcsék végsı mérete  
1 – 2 µm közötti, tisztasága kb. 99,6%. 

Ezzel az eljárással nagytisztaságú Ta port lehet gyártani. Az ilyen igen kis szemcsemérető és nagy 
fajlagos felülető nagytisztaságú terméket kondenzátorok gyártására használják. Az eljárás 
versenyképes a sóolvadékos elektrolízissel nyerhetı Ta por gyártással. 

Némely igen nagy reakcióképességő fémet (Ta, Nb, Zr, Hf) kalciotermikus redukcióval is 
elıállíthatunk akár az oxidjaikból, mint például a cirkóniumot: 

ZrO 2 + 2 Ca → Zr + 2 CaO [27] 

vagy akár a halogenidjeikbıl: 

ZrCl 4 + 2 Ca → Zr + 2 CaCl2 [28] 

A végtermékek egyes fizikai tulajdonságait és oxigéntartalmát - bizonyos határok között - CaCl2 
adagolásával irányítani lehet. Elemi Ca helyett CaH2, redukálószert használva, ugyancsak 
befolyásolni, mégpedig mérsékelni lehet a Ta2O5 és a Nb2O5 redukálásának nagyon exoterm 
reakcióit (mivel a CaH2 disszociációja endoterm), amely lehetıvé teszi a még finomabb 
termékporok gyártását az in situ szinterelıdési mellék folyamatok minimalisra csökkentésével. A 
kalciotermikus úton gyártott porok tisztasága azonban általában nem olyan nagy, mint amilyen 
szintet a nátrium redukálószerrel el lehet érni: az oxigéntartalom például 0,5 és >1% között van. 

 

4.3.1.3 Redukció hidrogéngázzal 

Bizonyos fémeket közvetlenül vizes (vagy szerves) sóoldataikból is ki lehet nyerni, azok 
(elsısorban) hidrogénes redukálásával. Ilyen eljárást Kanadában fejlesztettek ki a kobalt és a nikkel 
fémeknek  Cu, Ni, Co, Fe tartalmú szulfidos érceikbıl történı kinyerésére, Ni és Co porok 
gyártására. A rézben gazdagabb, illetve a nikkelben és kobaltban gazdagabb frakciók szeparálása a 
finomra ırölt ércek flotálásával kezdıdik, majd nyomástartó edényekben, ún. autoklávokban 
NH4OH-val való lúgozással történik 0,7 – 0,9 MPa nyomáson, levegı jelenlétében. A Ni, Co és a 
maradék Cu vízben könnyen oldódó aminokat képeznek (pl. Ni[NH3]6SO4 : nikkel-hexamin-
szulfát), a vas oldhatatlan Fe(OH)3-t képez és a kén szulfáttá alakul. Az érc további összetevıinek 
többsége nem oldódik az ammóniás vizes oldatban, hanem a Fe(OH)3-al együtt szilárd fázist 
(oldatlan maradványt) alkotnak. Az Sn és a Cd viszont oldatba mennek. 

A tiszta oldatot ezután autoklávokban hidrogéngázzal dolgozzák fel 3,5 MPa nyomás és               
180 – 220oC mellett, amikor a következı reakció zajlik le (a komplex ionokat egyszerősítve 
jelölve): 

Me++ + H2 ↔ Me + 2 H+ [29] 

A magas pH és a nagy pH2 nyomás a [29] reakcióban a jobb oldalon jelölt termékek képzıdésének 
kedvez, és ezzel könnyebbé válik a fém precipitációja. A legtöbb, ilyen módon redukálható fémet 
lúgos oldatokból lehet leválasztani, és csak keveset, mint pl. a rezet és az ezüstöt precipitálják 
erısen savas oldatokból. Az így nyert porok tisztasága kb. 99,8%. 

Ennek a módszernek egy speciális alkalmazása az ún. kompozit porok elıállítása, amikor a 
megkívánt precipitátum leválasztására alkalmas oldatba egy másik anyag, például gyémánt finom 
porát oszlatják el, diszpergálják. A szuszpenziót állandóan mozgásban kell tartani, hogy homogén 
diszperzió keletkezzen. A diszpergált porszemcsék heterogén csiraképzıként hatva, bevonatot 
kapnak: gyémánt esetében például Ni-oxid bevonatot vagy grafit és Co bevonatot szoktak 
leválasztani a felületre. 
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Az Ag, Au, Pd, Pt nemesfémek szintén kinyerhetıek vizes sóoldataikból por formában. Ezeknek a 
poroknak a többségét vizes oldatokból és kémiai precipitációval gyártják. Kifejlesztettek azonban 
olyan eljárásokat is, ahol oldószeres extrakciót alkalmaznak, például az arany és a platina-csoportba 
tartozó fémek raffinálására. Ilyenkor az Au, Pd és Pt fémek vegyületeinek egyéb szennyezıktıl 
megtisztított vizes vagy szerves oldatait állítják elı. Ezekbıl az oldatokból mindhárom fémet 
egymástól elkülönítve is ki lehet redukálni. A Pt-t és a Pd-t szobahımérsékleten precipitálhatják, 
PtCl4 – (vagy PdCl4 – ) HCl – NaCl oldataik hidrogénes redukciójával; viszont az Au hidrogénnel 
csak szerves oldatokból redukálható. 

A nemesfémek finom porait, különösen az Ag-t és az Au-t az elektronikai iparban használják 
többrétegő kerámiakondenzátorok, vagy vékony filmek vezetı pasztáinak, kerámia és üveg vezetı 
rétegeinek gyártására. Nagy mennyiségő Ag port használnak a főtött autóablakok vezetı rétegeinek 
elıállítására. 

 

4.3.1.4 Fémporok gyártása cementálással 

„Cementálás“ alatt olyan kémiai redox típusú reakciót, illetve fémkinyerési eljárást értünk, amikor 
egy nemesebb fémet oldatából egy kevésbé nemes fémmel ejtünk ki. A cementáció folyamata 
általánosan a következı reakcióval szemléltethetı: 

Mez+ + M0 = Me0 + Mz+ [30] 

ahol az Me0 a nemesebb, az M0 a kevésbé nemes fém, valamint az Mez+ a nemesebb, az Mz+ a 
kevésbé nemes fém ionja.  

Ha bármilyen fémet egy nála nemesebb fém sóoldatába merítünk, akkor a negatívabb 
elektródpotenciállal rendelkezı fém az oldatból a pozitívabb elektródpotenciállal  rendelkezı fémet 
ejti ki, miközben önmaga oldatba megy. Például amikor réz-szulfát oldatába cinket merítünk, akkor 
annak a felületén réz fog képzıdni, és maga a cink oldatba fog menni a következı reakció szerint: 

CuSO4 + Zn0 = ZnSO4 + Cu0 [31] 

A kémiai folyamat az egyik elem elektronátadásával jár a másik elem felé: 

Cu2+ + Zn0 = Zn2+ + Cu0 [32] 

A kevésbé nemes fém, vagyis ebben az esetben a cink a cementáló anyag. 

A fém cink elektronokat ad le és Zn2+ -ra, vagyis oxidálódik, míg a réz ionok felveszik ezeket az 
elektronokat és tiszta rézzé redukálódnak. Az, hogy egy adott fém képes-e kiejteni más fémet annak 
a sóoldatából, az a két reakció relatív elektrokémiai potenciáljától függ. Az alapelv az, hogy a 
kinyerni szándékozott fém elektrokémiai potenciálja nagyobb legyen, mint a cementáló fémé        
(3. táblázat). Cementálással például Cu nyerhetı ki vas, vagy cink alkalmazásával; Pb, Sn és Cd  
cinkpor alkalmazásával, Ag, Au, Pt vaspor vagy réz alkalmazásával. 

A cementáló anyag nagy felületének biztosítása érdekében fémport alkalmaznak. Az oldatból 
történı teljes fémkinyeréshez a cementáló anyag fölöslegben való bevitelére van szükség, amely azt 
jelenti, hogy a kiejtett por a cementáló anyaggal lesz szennyezett. Cementálás után a port gyenge 
sav oldatában mossák a maradék cementáló anyag feloldása végett. A cementálást a gyakorlatban 
leginkább a nemesfémek kinyerésére (drága fémek, réz) vagy oldatok raffinálására alkalmazzák. A 
pormetallurgiai célú tiszta fémporok cementálással történı gyártása korlátozott felhasználással 
rendelkezik, amely a kinyert por nem megfelelı tisztaságával függ össze. További problémák a 
granulometriai összetételben és a struktúra szabályozásában lépnek fel. 
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3. táblázat Néhány fém elektrokémiai potenciálja 

Fém Ion + elektron Potenciál 
[volt] 

Arany Au = Au3+ + 3e- +1.42 

Higany Hg = Hg2+ + 2e- +0.85 

Ezüst Ag = Ag+ + e- +0.80 

Réz Cu = Cu2+ + 2e- +0.34 

Bizmut Bi = Bi3+ + 3e- +0.28 

HIDROGÉN H2 = 2H+ + 2e- ±0.00 

Ólom Pb = Pb2+ + 2e- -0.13 

Nikkel Ni = Ni2+ + 2e- -0.23 

Kobalt Co = Co2+ + 2e- -0.28 

Kadmium Cd = Cd2++ 2e- -0.40 

Vas Fe = Fe2+ + 2e- -0.44 

 

Termodinamikai szempontból a cementálás folyamata a fölös cementáló fém jelenléte mellett 
mindaddig fog zajlani, amíg mindkét fém elektrokémiai potenciálja egyensúlyban nem lesz, 
figyelembe véve mindkét fém ionkoncentrációinak az arányát is. 

A cementáció mechanizmusa azon alapszik, hogy a cementáló anyag (pl. Zn) felületén az 
elektropozitívabb fémiont (Cu2+) tartalmazó oldattal való érintkezése után megkezdıdik az ionok 
kicserélıdése (a fém és az oldat között), amelyen a kivált fém bevonatrétege alakul ki. 

A kivált fémréteg katódként, a cementáló anyag be nem takart felülete anódként képzelhetı el. Ha 
már a cementáló anyag teljes felületét eltakarja a kivált fémréteg, akkor az anódáram gyakorlatilag 
nullára csökken, és az elektródpotenciál megközelíti a kivált fém egyensúlyi elektródpotenciáljának 
értékét. A cementáció folyamata ezután már csak a cementált réteg pórusain keresztül folytatódik. 

A cementáció folyamata alatt az oldatból kivált fém ionkoncentrációjának és a cementáló anyag 
felületének csökkenése megy végbe. Növekvı hımérséklettel a cementáció sebessége és a kivált 
anyag vastagsága növekszik. A folyamat sebességének tartása érdekében az oldat intenzív keverése 
szükséges. A cementálás sebessége alapvetıen az elektródpotenciálok különbségétıl függ. Minél 
nagyobb a potenciálok különbsége, annál nagyobb a cementáció sebessége. A cementáló anyag a 
kivált fém anionjával az oldat alkotóivá válnak. 

 

4.3.2 Porkinyerés hidridekkel 

Ez a módszer nagyon finom szemcseösszetételő és reaktív porok gyártását teszi lehetıvé olyan 
fémekbıl, amelyek szilárd hidrideket képeznek. Hidrideket a fém és molekuláris hidrogén 
reakciójával nyerhetünk magasabb hımérsékletek és megfelelı parciális nyomás mellett. Mivel 
ridegek, ezért könnyen lehet belılük ırléssel port elıállítani, amely azután vákuumban 
disszociáltatható ugyanazon, vagy valamivel magasabb hımérsékletek mellett, mint amilyenen 
keletkeztek. 
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Ami a végsı termék tisztaságát illeti, az a kiinduló termék tisztaságával megegyezı, azaz ennek a 
módszernek nincs raffinációs tulajdonsága. Inkább éppen fordítva, a gyártás alatt az adalékanyag 
tartalom nıhet, külön az oxigén és a nitrogén tartalom megnövekedett lehet a porban a hidrogén- és 
az alkalmazott vákuumrendszer minıségétıl függıen. 

A pormetallurgia számára fontosak a Ti, Zr, Hf, Ta, U, Th, Y és Mg hidridjei. 

Ennek a módszernek a legnagyobb jelentısége a titán gyártásánál van. Titán por elıállításánál a 
titán hidridjének magasabb hımérsékletek melletti instabilitását használhatjuk ki a következı 
reakció szerint: 

TiH 2 → Ti + H2 [33] 

Atitán hidridjének ırlése után dehidridálással nyerik a titán port. Ez a módszer leginkább a titán 
hulladékok és titán ötvözetek porrá történı feldolgozásánál játszik szerepet. Az igy nyert port a 
nagyobb tisztaság eléréséhez elektrolitikus úton raffinálják tovább. 

Hidridálás elıtt a darabos titán erısen oxidált felületét tisztítani kell. A tisztítás az oxidok H2SO4 + 
NaF oldatban való feloldásával lehetséges. Dezoxidáció után 4N tisztaságú H2 gázzal kezelik. A 
hidrogén abszorbeálás folyamatára nagy befolyással van az oxid réteg, amely gyakorlatilag mindig 
jelen van a titán felületén. Az oxidfilm eltávolítása végett vákuumban vagy hidrogénben történı 
hevítést alkalmaznak. 

A hidridekbıl gyártott fémporok magas aktivitással rendelkeznek, és gyakran öngyulladásra is 
hajlamosak, a disszociációs feltételektıl függıen. Gyakran speciális elıkészítési folyamatokat 
igényelnek, mint pl. inert gáz abszorbeálása a por felületén, hogy a levegıvel érintkezve elkerüljék 
az azonnali begyulladást. Azokat a Zr porokat, amelyeket hidridekbıl gyártottak, szinte teljes 
sőrőségig szinterelni lehet. A hidridbıl gyártott tantál pornak a nagyon tiszta tantál-karbid por 
elıállításánál van jelentısége. 

 

4.3.3 Fémporok gyártása karbonilok termikus disszociációjával 

Egyes fémek meghatározott feltételek mellett úgy reagálnak a szén-monoxiddal, hogy fém 
karbonilokat hoznak létre Me(CO)x formájában. Ezeknek a termikus bontásával, finom 
szemcsenagysággal rendelkezı fémpor gyártható. Különösen fontos ez a vas-pentakarbonil és a 
nikkel-tetrakarbonil esetében. A Fe(CO)5 forráspontja 102,7 oC, a Ni(CO)4 forráspontja 43 oC. 
Ezekbıl nyerik a karbonil vasport és karbonil nikkelport. A karbonilok (amelyek egyébként 
mérgezıek) alacsony forráspontjuknak köszönhetıen, desztillációval könnyen tisztíthatók, 
raffinálhatók. A végsı porszemcsék ezért nagyon tiszták, leszámítva valamennyi szén- és 
oxigéntartalmat. 

Vas-karbonil elıállításához olyan vasszivacsot használnak, amely nagy fajlagos felülettel és magas 
felületi aktivitással rendelkezik, hogy biztosítsa a reakció kellı sebességét. A reakciók (képzıdés, 
illetve bomlás) a következı egyenlet szerint zajlanak: 

Fe + 5 CO ↔ Fe(CO)5 [34] 

A Fe(CO)5 elıállítása (képzıdés) 200 – 250 oC hımérsékleten és 20 Mpa nyomáson történik. A 
bontása pedig 250 – 300 oC hımérsékleten, egy hengeres vízszintes reaktorban zajlik atmoszferikus 
nyomáson. A berendezésben a szén-monoxid folyamatosan kering. Azok a szennyezık (oxidok és 
karbidok), amelyek a mellékreakciók révén jönnek létre, ammónia (NH3) hozzáadásával a bomlás 
alatt visszaszoríthatók. Az ammónia csökkenti a termékpor szén és oxigén tartalmát, de növeli 
annak nitrogéntartalmát (Fe1-xNx- fázis). A por hidrogénnel történı redukciója csökkenti a szén, 
oxigén és a nitrogén tartalmat is. A szemcsék nagysága a 2 – 10 µm tartományba esik, alakjuk 
globulitos. 
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A karbonil-bontással elıállított vaspor fı felhasználói az elektronika ipar és a pormetallurgia. 
Használják a Fe-Ni rendszer komponenseként, és más mágnesesen lágy ötvözeteknél is. Jelenleg a 
fém-fröccsöntés területén van növekvı jelentısége, mivel ez a technológia nagyon kis 
szemcsemérettel rendelkezı porokat követel meg. 

Ugyanígy, viszont sokkal könnyebben jön létre a Ni(CO)4. A bontás során keletkezı Ni por 
szemcséinek alakja általában nem globulitos. 

A karbonilok képzıdése hıfelszabadulással jár együtt (exoterm folyamatok), ezért a hımérséklet 
növelése a karbonilok disszociációjának kedvez. A magas hımérséklet gyorsítja a bomlási 
folyamatot és segíti a csiraképzıdést. Ezáltal kis szemcsék keletkezéséhez vezet. 

Más fémporok, mint pl. a réz, króm, platina, ródium, arany és a kobalt karbonilos módszerrel 
szintén gyárthatóak. Viszont tekintettel a nagy energiafogyasztásra és az egészségügyi 
kockázatokra, a karbonilos eljárást csak a vas és a nikkel esetében alkalmazzzák. 

Ultrafinom fémporok újfajta gyártási lehetısége a gázfázisból és homogén csíraképzéssel történı 
elıállítás, ami még mindig kísérleti-fejlesztési szakaszban van. A kiinduló fémet argon 
atmoszférában elpárologtatják. A hımérséklet a gáz forrásától távolodva folyamatosan csökken, 
miáltal a kondenzációs hımérséklet alá lehőlı (túlhőtött) gázból szilárd fázisú csírák keletkeznek, 
ami végül 50 – 1000 nm nagyságú szemcsék kialakulásához vezet. A szemcse alakja fazetta vagy 
téglatest alakú. Kiemelésre érdekes jellemzıje az ilyen típusú, gázfázisból kiinduló porgyártásnak a 
termék por tisztasága és a kis szemcseméret. Ezt az eljárást a fémek többségére alkalmazni lehet, 
beleértve a rezet, ezüstöt, vasat, aranyat, platinát, kobaltot és cinket. 

 

4.3.4 Fémporok gyártása desztilláció – kondenzáció módszerével 

A mikro és nano szemcsemérető porok gyártására irányuló fokozott figyelem eredménye a 
desztilláció és kondenzáció módszereinek fejlıdése a porgyártásban. A kész termékporok 
tulajdonságai (mint pl. a nagy fajlagos felület, nagy reakcióképesség, vagy a gázok fokozott 
adszorpciója) a gyártóegységen kívül megnehezítik e rendkívül finomszemcsés porokkal 
kapcsolatos járulékos tevékenységeket (szállítás, adagolás, stb.), ezért is igyekeznek úgy elhelyezni 
a finomszemcsés porokat felhasználó/feldolgozó üzemeket, hogy azok csarnokai a gyártóegységek 
közelében legyenek. 
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44. ábra Párologtatás és kondenzáció elvén mőködı, finom porok elıállítására használatos 
gyártó berendezés.  

A desztilláció-kondenzáció módszerével történı porgyártás legegyszerőbb esete az, amikor a fémet 
csökkentett nyomáson, vagy inertgáz atmoszférában közvetlen főtést alkalmazva elpárologtatják 
(esetleg megolvasztás után), majd ezt követıen a fémgızöket kondenzáltatják. Annak a fémgıznek, 
amely a hıforrásból lép ki, gyertyaláng alakja van. Három zónából áll, amelyekben a por 
részecskék különbözı tulajdonságokkal és különbözı szemcseméret eloszlással rendelkeznek. A 
porokat nem lehet osztályozni.  

A 44. ábra vázlatosan szemlélteti a vákuummal dolgozó berendezés elvét, az ún. VEROS módszert 
(vacuum evaporation on running oil substrate). Az olajfilm meggátolja a tömör fémrétegek 
létrejöttét, és a szemcsék kristályosodását illetıen is akadályként hat. A termékpor szemcsemérete a 
párolgás feltételeitıl és a hőtıfelület forgásának sebességétıl függ. Általában ≤ 0,01 µm méretőek, 
és nagyon szők tartományú a méret szerinti eloszlásuk. 

Az inert gázatmoszférával dolgozó IGC (inert gas condensation) típusú és a párologtatás-
kondenzáció elvén mőködı berendezések a finom porok gyártásában sokkal hatékonyabbak         
(45. ábra). A porok mozgatásához gyakran beépített egységeket alkalmaznak. A nagyvákuum alatt 
lévı kamrában található a párologtató egység és a folyékony nitrogénnel hőtött kondenzáló 
felületet, és ugyanide vezetik be az elpárolandó anyagot. A kamrát elıször vákuum alá helyezik, 
majd a maradék gázok eliminálása végett hevítik és inert gázzal töltik meg. Az anyag párologtatása 
történhet porlasztással, elektronsugárral, lézerrel vagy ellenállás főtéssel. A gyártás körülményeit, 
mint pl. az inert gáz hımérsékletét és nyomását szabályozzák. A fémgız és az inert gáz 
kölcsönhatása a csíraképzıdést és csíranövekedést segíti elı, az elpárologtatott anyag azután 
kondenzálódik a hőtött, hideg felületen, és pehelyszerő „fémfólia“ rétegek jönnek létre. A terméket 
innen mechanikusan eltávolítják el, majd a továbbfeldolgozó egységben port készítenek belıle. 

 

 

 
45. ábra Párologtatás utáni kondenzációval történı finompor-gyártás egyik alternatív 

megoldása vázlatosan. 
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4.4 Fizikai-mechanikai módszerek 

 

4.4.1 Atomizálás – olvadék porlasztás 

Fémporok gyártásában az olvadék-porlasztásos elıállítás (ún. atomizálás) a legjelentısebb. Az 
atomizálás, olyan fizikai-mechanikai gyártási módszer, amely a fém megolvasztásából, 
porlasztásából, az olvadék cseppecskék lehőtésébıl és megszilárdulásából, és néhány kikészítı 
portechnikai mőveletbıl (pl. osztályozás, homogenizálás) áll. Ezen mőveleteken túl, sok esetben 
még szükség lehet pl. a termékpor felületi oxidrétegek utólagos eltávolítására. Az atomizálás 
jellemzıje, hogy a porlasztott anyag kémiai összetétele közben nem változik. 

Az atomizálást 1920 óta használják. Észak Amerikában a 20. század elején a teljes pormennyiség 
több mint 60 %-át így gyártották. Porlasztani bármilyen olvadékot lehet. Minden egyes keletkezett 
atomizált részecske elıötvözést feltételez. Atomizálásnál tág határok között szabályozható a 
szemcsenagyság, az alak és a por felületi morfológiája. A kiindulási fémötvözetek összetételének 
rugalmasan megoldható beállítása is párosul ehhez a módszerhez, amellyel jól szabályozható a por 
szennyezı tartalma. A gyártás gyors, és hatékony. Ötvözet porok tömeggyártásában ez a 
leggazdaságosabb módszer. Vaspor vízzel történı atomizálásakor elérhetı például akár a             
400 kg/perc gyártási sebesség. Vasporokon kívül egyébként gyártanak magas minıségő alumínium, 
réz, rozsdamentes acél, és egyéb vas- és nemvas-alapú ötvözeteket is. 

 

 

46. ábra A hagyományos atomizálással történı porgyártó eljárások szemléltetése 

 

Fémporokat alapvetıen háromféle hagyományos atomizálásos technikával gyártanak (46. ábra), 
melyek az alábbiak: 

1. Kettıs-fluid atomizálás, amikor az olvadék meghatározott nyomás mellett víz vagy gáz 
áramban apró részecskékké porlad. A fémolvadék dezintegrációja a kúp aktív zónájában 
megy végbe. 

2. Vákuum atomizálás, amikor a folyékony fémet vákuum hatásának teszik ki. A fém 
gıznyomása a vákuumhoz képest pozitív. 

3. Forgó elektródás centrifugál porlasztás, amihez a centrifugális erıhatásokat használjuk ki. 
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Mindhárom módszer jól jellemezhetı a használt berendezésének konstrukciós sajátosságaival és az 
alkalmazott folyamat-paraméterekkel. A fluidummal (folyadékkal vagy gázzal) porlasztva gyártott 
porok 95%-kát adják a világ, atomizálással elıállított teljes pormennyiségének. 

A porgyártásnál figyelmet kell fordítani az atomizálás alkalmazott módszerére, annak hatásosságára 
és a kapott por tulajdonságaira (szemcsék közepes átmérıje, szemcseméret eloszlás, szemcse alak, 
kémiai összetétel, homogenitás, gáztartalom, felületek minısége stb...). A gyártott porok ezen 
tulajdonságai jelentısen befolyásolják a pormetallurgiai gyártástechnológiai tulajdonságokat, 
olyanokat, mint a szórt tömeg, folyóképesség, préselhetıség, szinterelhetıség és mások. 

 

4.4.1.1 Porlasztás vízzel 

Történelmi adatokból az derül ki, hogy a vízzel történı atomizálás kezdete egészen 1872-re nyúlik 
vissza, amikor Angliában P. Marriott szabadalmaztatta ezt az eljárást. Leírta, hogyan lehet a vízgızt 
fémolvadékok atomizálására használni porlasztó fúvókák segítségével, amivel megalapozta a 
fémpor gyártás fejlıdését. A vízzel atomizálás jelenleg használt megoldásai pedig a 20. század 
ötvenes éveinek elején kidolgozott technológián alapulnak, melyet Angliában az erre alapított 
Powder Metallurgy Ltd. vállalat testesít meg. E módszer eredményességének kulcsa a győrő 
alakban elrendezett fúvókákban rejlett, amelyek a víz nagy sebességő kúpos kiáramlását 
biztosították, ami azután a folyékony fémet atomizálni volt képes. 

A vízzel történı atomizálás a legjelentısebb porlasztásos módszer. Vezetı szerepe van az 1600 oC 
alatt olvadó fém- és ötvözet porok gyártásában, a préselésre és szinterelésre szánt vasporok 
gyártásában, de a réznél, rézötvözeteknél, rozsdamentes acéloknál és mágneses poroknál is. A 
vízzel atomizált nemesfémeket a fogászatban alkalmazzák (amalgámok). 

Noha a vízzel történı atomizálás nagy munkatérfogatot igényel, viszont olcsóbb, mint más 
hagyományos módszerek. Korlátozó tényezıt jelent elsısorban a por elérhetı tisztasága, különösen 
a reaktív fémek és fémötvözetek esetében. A 47. ábrán a vízzel atomizáló berendezés vázlata 
látható. A fı alkotórészek: olvasztó berendezés, megfelelı víznyomásról gondoskodó rendszer, 
atomizáló fúvókák, atomizáló kamra, és a por eltávolítására és szárítására szolgáló berendezések. 

 

47. ábra Vízzel történı atomizálás vázlata 
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A gyártott fémtıl vagy ötvözettıl függıen az olvasztás történhet levegın, inert atmoszférában vagy 
vákuumban. A legtöbb porlasztó berendezésben a folyékony fémet az olvasztókemencébıl az 
öntıtégelybe öntik, amely a folyékony fém rövid idejő, átmeneti tárolására szolgál. Az öntıtégely 
fenekén egy kör alakú nyílás található, amelyen keresztül az olvadt fém ki tud folyni. A nyílás 
meghatározza a folyékony fém áramlásának mértékét és alakját, továbbá az olvadék szabad 
folyásának irányításában játszik szerepet. Az atomizálás helyén a vízsugarak az olvadékáramot 
fémcseppekké porlasztják szét. A keletkezett fémcseppek miközben az atomizáló kamrában lefelé 
haladnak, megszilárdulnak. 

Bármilyen porlasztó egységnek az atomizáló fúvóka a lelke. Jelenleg többféle vízfúvóka 
konstrukciókat használnak. Az olvadékot szét lehet porlasztani egy, több, vagy győrő alakban 
elrendezett fúvókák segítségével. A fúvókák a kiáramló víz áramlását és annak alakját határozzák 
meg, továbbá befolyásolják az olvadék aprításának hatásfokát is. A 47. ábrán a vízzel történı 
atomizálás „szabadeséses” felépítése látható. Az olvadék a gravitációs erı hatására az öntı tégely 
fenekén található nyílásból szabadon áramlik ki, egészen addig, amíg a vízárammal nem ütközik. A 
szabadesés hossza változó, általában 100 és 300 mm közötti. 

A vízzel történı atomizálás több változót is magába foglal. Ezek közül sok összefüggésben is van 
egymással. Ezek a változók a folyamat szabadon választható paramétereit és az olvadék fizikai és 
kémiai tulajdonságait foglalják magukba. A 48. ábrán az atomizálásos folyamat egyes fázisainak 
vázlatos leírása látható. 

 

48. ábra A vízzel történı atomizálás fázisai és az ezekkel kapcsolatos folyamatok változói 
 

Minden konstrukciós típus és az atomizálás konfigurációs egységei egyediek, ezért specifikus 
mőködtetési feltételeket igényel. A 4. táblázat a vízzel történı atomizálás jellemzı üzemeltetési 
feltételeit mutatja be. 
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4. táblázat A vízzel történı atomizálás üzemeltetési feltételeinek tartományai 

Az olvadék átfolyási sebessége 4,5 – 90 kg/perc 

A víz áramlási sebessége 110 – 380 l/perc 

A víz áramlási sebessége a kilépınyílásokon  70 – 230 m/s 

A víz nyomása 5,5 – 21 MPa 

Az olvadék túlhevítése 75 – 150 oC 

 

Az atomizálással gyártott porokra jellemzı, hogy szemcséi szabálytalan, tagolt alakúak. A 
szemcsék közepes mérete 100 µm körüli. A szemcseméret eloszlás relatíve széles, akár 10 µm-tıl 
300 µm-ig terjedhet 1,7 – 2,7 standard szórással. A hőlés sebessége a szemcse méretétıl függıen 
103 – 105 oC/s tartományban található. 

A víznyomás a folyamat egyik fı vezérlı változója. A víz nagyobb nyomása nagyobb áramlási 
sebességet eredményez, ezáltal kisebb szemcsék keletkeznek. A hagyományos atomizálásos 
berendezésekben a víz nyomása 5,5 – 21 MPa körül van. Lényegesen nagyobb nyomások, akár 50 – 
150 MPa, a vasötvözetekbıl történı porgyártás területén érdekesek, mely porokat leginkább a 
fröccsöntésnél alkalmaznak. A víz nagyobb nyomása mellett a szemcsék közepes mérete 5 – 20 µm. 

A porlasztási folyamat egyik elsıként megfogalmazott kvantitatív összefüggése Laird nevéhez 
köthetö, aki a dm közepes szemcsenagyság és egyes üzemeltetési paraméterek között az alábbi 
összefüggést találta: 

dm = f (VM/VL) [35] 

ahol a VM az olvadék átfolyási sebessége, a VL a víz áramlási sebessége. Ebbıl az összefüggésbıl 
az következik, hogy az olvadék átfolyási sebességének csökkentésével, és/vagy a víz áramlási 
sebességének a növelésével a szemcsék közepes mérete csökken. 

Bıvebben e kérdéssel Dunkley foglalkozott, aki, összefüggéseket talált az üzemeltetési paraméterek 
és a vas- és nemvas ötvözetekbıl gyártott porok szemcseméret eloszlása között. Észrevette, hogy a 
nyomás változtatásával a szemcsék közepes mérete széles tartományban változtatható. A víznyomás 
és a dm közötti összefüggést a következı képlettel írta le: 

dm = K . P-n [36] 

ahol: P a víz nyomását jelöli, a K és az  n pedig konstansok. 

A K és az n állandók minden atomizáló berendezésre vonatkozóan egyedi értékek. Ha a dm µm-ben 
van megadva, akkor az n 0,6 és 0,8 közötti értéket vesz fel, 0,1 és 20 MPa közötti víznyomások 
mellett. A K konstans a szétporlasztott fém vagy ötvözet anyagi minıségének a függvénye és azt 
fejezi ki, hogy milyen könnyen lehet az adott anyagú olvadékáramot atomizálni. Az Al és Zn 
ötvözetek K értékei egy nagyságrenddel nagyobbak, mint a Cu és a Fe ötvözeteké. Vagyis a Cu és 
Fe bázisú ötvözetek kevesebb energiát igényelnek az atomizáláshoz. Ebbıl következik, hogy az 
azonos üzemeltetési feltételek mellett a különbözı fémek és ötvözetek porainak különbözı közepes 
szemcseméretei lesznek. A K konstans értékei fizikai és kémiai tulajdonságokból, elsısorban a 
viszkozitásból és a felületi feszültségbıl határozhatók meg. A sőrőségnek és a hıvezetı 
képességnek a K konstansra csak másodlagos befolyása van. A szemcsék méreteit leginkább az 
olvadék túlhevítése határozza meg. Az olvadék túlhevítési fokának növelésével csökken a szemcsék 
közepes mérete, mivel a hımérséklet hatással van a viszkozitásra és a felületi feszültségre is. A 
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túlhevítés foka egy fontos üzemeltetési jellemzı. Az olvadék túlhevítésének növelése 
megakadályozza az öntıtégely nyílásában lévı olvadék megszilárdulását és véd a folyadékcseppek 
idı elıtti megszilárdulása ellen is. 

Az olvadék kiáramoltatására az öntıtégely alján kialakított nyílást hıálló kerámiából készítik. 
Ennek a nyílásnak a belsı átmérıje 8 – 9 mm közötti. Manapság a por gyártására különbözı 
atomizáló berendezéseket használnak. A 47. ábrán látható egyszerő berendezésen kívül különbözı 
kombinált berendezéseket is alkalmaznak, amelyek pl. nagynyomású vízzel dolgoznak, vagy forgó 
tárcsákat, vibrációs elemeket tartalmaznak. 

A szemcsék alakját a fémcseppek keletkezésének relatív ideje és a cseppek megszilárdulásának 
ideje határozza meg. A folyadékcsepp keletkezését a felületi feszültség szabályozza. 
Megbecsülhetı, hogy egy 100 µm-es fémcsepp keletkezéséhez szükséges idı 0,1 – 10 µs között 
mozog a felületi feszültség nagyságától függıen. A megszilárdulás idıszükséglete pedig 100 – 1000 
µs. Vagyis a fémcsepp keletkezésének ideje 2 – 3 nagyságrenddel kisebb, mint a megszilárdulás 
idıszükséglete, azaz az atomizált szemcséknek gömb alakúaknak kellene lenniük. 

Ugyanakkor azok az üzemeltetési feltételek, amelyek a vízzel történı atomizálás során fennállnak, 
összetettek. 

A csepp felületén keletkezı oxidréteg, amely már hamarabb létrejön, mint maga a fémcsepp, 
szabadon esik, és képes jelentısen befolyásolni a szemcse alakját.  Azok az elemek, amelyek magas 
olvadásponttal rendelkezı oxidokat hoznak létre, gátolják a fémcseppek létrejöttét, mert oxidfilmet 
hoznak létre, amelynek kellıen nagy szilárdsága van a felületi feszültséghez képest. Így az olyan 
elemeket tartalmazó ötvözeteknél, amelyek a gızben oxidálódnak és amelyeknek az olvadáspontja 
nagy (pl. Cr, Al, Ti, Mg), szabálytalan alakú porszemcsék keletkeznek. A szemcsék alakja és az 
oxidáció jobb szabályozása végett a víz helyett szintetikus olajok vagy más nem reaktív folyadékok 
is alkalmazhatók. 

Azoknál a fémeknél és ötvözeteknél, ahol nem jön létre oxidfilm, szabálytalan alak képzıdhet 
felületaktív elemek hozzáadásával. A Cu-O, Cu-S, Cu-Li és a Cu-Mg rendszerekben a másodiknak 
megnevezett elemek csökkentik a felületi feszültséget, ennek következtében növelik az alak 
szabálytalanságát. Fordítva, ha kevés foszfort adagolunk a rézötvözetbe, az P2O5 oxidfilm 
keletkezéséhez vezet a szemcsék körül, ami elısegíti a gömbszerő alak létrejöttét. 

További befolyásoló tényezı a vízzel történı atomizálásnál a fém vagy ötvözet olvadáspontja. A 
folyékony fémcsepp felületén keletkezı hıveszteség a felület hımérsékletének a függvénye. 
Alacsony hımérsékletek mellett a hıveszteség az emelkedı hımérséklettel lineárisan növekszik 
egészen a maximum eléréséig. Ebben a hımérséklet tartományban a fém „nedves” lesz. A 
magasabb hımérséklet tartományokban a hıveszteség csökken, a felület hımérséklete eléri a 
párolgási hımérsékletet, a szemcsék a fém gızével vannak körülvéve. A magasabb olvadásponttal 
rendelkezı ötvözetek lassabban veszítik el a hıt, mint az alacsonyabb olvadáspontúak. Ami a 
szemcsék alakját illeti, a rövid megszilárdulási idıvel rendelkezı cseppek hajlamosabbak a 
szabálytalan alak létrehozására. Ha a magasabb olvadáspontú fémnek több ideje van a 
megszilárdulásra, akkor a gömbszerő alak létrehozásához szükséges feltételek jönnek létre. 

 

4.4.1.2 Porlasztás gázzal 

A gázzal atomizálás a második legelterjedtebb ilyen eljárás a vízzel porlasztásos után. 1920 óta 
ismert a levegı használata a nemvas alapú porok gyártásához. Az elsı technológiai megoldás 
lényegében egy fúvóka használatán alapult. E módszerrel történı acél porok gyártása a második 
világháború idejére vezethetı vissza, amikor Németországban kifejlesztették a Mannesmann 
eljárást. 
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A levegıvel történı atomizálást az alumínium, a réz, a vas, az alacsony karbontartalmú acélok, a 
szuperötvözetek, az ón és a szerszámacélok gyártására használják, melyeknek tág alkalmazási 
területei vannak. Az utóbbi évtizedekben megjelent a titánötvözet és a berillium por gyártása is inert 
gázzal történı atomizálással. Inert gázokat akkor használnak a fémolvadékok szétporlasztására, ha 
biztosítani kell a por alacsony oxigéntartalmát, vagy ha igen reakcióképes fémeket kell atomizálni, 
mint amilyenek pl. a szuperötvözetek és a titán. Ez azt is jelenti, hogy az atomizálásra használt gáz 
– levegı, nitrogén, argon vagy hélium – az olvadék tulajdonságaitól is függıen, befolyásolni fogja a 
keletkezett por tulajdonságait. 

Az atomizálásos berendezések konstrukciói a vízzel és a levegıvel történı porlasztásnál hasonlóak, 
fıleg a fúvókákat illetıen. Az olvadék szabadeséses és a fúvóka szorosan beépített változatait 
alkalmazzák. Az olvadék szabadeséses változatát leginkább a vízzel történı atomizálásnál 
használják (49. ábra). A gázzal történı atomizálást leginkább a kényszerített áramlási változatában 
használják, mivel a gázáram sebességének (azaz, kinetikus energiájának) csökkenése kicsi. 

 

 

 

49. ábra Olvadékok atomizálásánál alkalmazott fúvóka konstrukciók 

 

A fúvókanyílás után a gáz és a fém kölcsönhatását nagysebességő fényképezéssel is nyomon 
követték, melynek alapján az olvadék szétporlasztásának mechanizmusát vázlatosan az 50. ábra 
szemlélteti. 

A folyékony fémáram körül expandáló gáz az elsı pillanatban jelentıs nyomásesést szenved és 
megváltoztatja az olvadék áramlásának jellegét. A csökkenı nyomás következtében az olvadék 
áram egy képzeletbeli üreges kúpra terül szét. A keletkezett üreges kúp vékony fallal rendelkezik, 
amely a úttérfogathoz viszonyított nagy felülete miatt instabil. Ha az olvadék megfelelıen 
túlhevített volt, akkor nem jön létre idı elıtti megszilárdulás, és továbbra is kölcsönhatásban marad 
az olvadék a gáz növekvı erıivel és létrejönnek az egyes különálló cseppecskék. Az olvadék a 
hengeres alakból elıször kúppá, szalaggá, ellipszissé majd gömbbé változik. 
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50. ábra Por keletkezésének mechanizmusa a gázzal történı atomizálás során 

 

A legnagyobb gyártási sebesség 120 kg/perc. A gázzal történı atomizálás függıleges vagy 
vízszintes egységekben történik. Gazdasági szempontból kevésbé elınyös a vízzel történı 
atomizálással szemben, ezért csak azokban az esetekben használják, ha a pornak speciális 
tulajdonságokkal kell rendelkeznie. A gázzal történı atomizálás legfıbb elınye a finom felülető, 
homogén, gömb alakú porszemcsék gyártásában, valamint az ilyen porok jó préselhetıségi 
tulajdonságaiban rejlik. Kivételt képeznek az alumínium és cink alapú porok, amelyek a 
szabálytalan morfológiájukkal tőnnek ki, és ez a vízzel történı atomizálás jellemzıje. A gömbszerő 
alaktól való eltérés a szilárd oxidok létrejötte miatt történik, amelyek a szemcsék felületén jönnek 
létre. Az oxidképzıdés pedig drasztikusan megnöveli a viszkozitást, és ez meggátolja a gömb alakú 
cseppek létrejöttét. 

A porlasztó gáz nyomása általában 0,5 és 9 MPa közötti, de némely esetben akár 18 MPa nyomást 
is alkalmazhatnak. A kiáramló gáz sebessége a fúvóka konstrukciójától is függ, és 20 m/s-tól a 
hangsebességig terjedhet. Az olvadék túlhevítése általában 75 – 150 oC-os. A fémcseppek 2.10-5 s-
nál is rövidebb idı alatt létrejönnek, vagyis néhány nagyságrenddel kevesebb idı alatt, mint a 
megszilárdulásukhoz szükséges idıtartam. Az 5. táblázat az argonnal történı atomizálás 
üzemeltetési feltételeit foglalja össze az 1400 oC hımérsékleten olvadó nikkel alapú 
szuperötvözetek esetében. 

5. táblázat Tipikus üzemeltetési feltételek a nikkel szuperötvözetek gázzal történı 
atomizálásakor 

Olvadék átáramlási sebessége: 20 kg/perc 

Gáz nyomása: 2 MPa 

Gáz sebessége: 100 m/s 

Fém túlhevítése: 150 oC 



 76

A gáz nagy sebessége és az olvadék kis kiáramlási sebessége esetén a kiáramló olvadék felületérıl 
kisebb cseppecskék válnak el. Minél nagyobb a gáz áramlási sebessége, annál kisebb mértékben 
érvényesül az olvadék felületi feszültségének a hatása. A fúvókából kilépı gáz sebessége és az 
olvadék túlhevítése a végsı szemcseméretet leginkább befolyásoló tényezık. Növekvı 
gáznyomással csökken a szemcsék közepes mérete. Gázzal atomizálásnál a gyártott szemcsék 
közepes mérete 50 és 300 µm között mozog, amelynek a standard szórása megközelítıleg 2. 
Ugyanolyan szemcseátmérıjő terméket tekintve,, a hőtés sebessége a gázzal történı atomizálásnál 
egy nagyságrenddel kisebb, mint a vízzel történı atomizálásnál. 

A nagy felületi feszültséggel rendelkezı olvadékok a szétporlasztás folyamán gömb alakú 
szemcséket, a kisebb felületi feszültséggel rendelkezı olvadékok szálkás formákat hoznak létre. 
Ebbıl következik, hogy a felületi feszültség és a túlhevítés összességében befolyásolja a végsı 
porszemcse alakját. 

A gázzal atomizált por termékek kitőnnek a jó folyékonyságukkal és a nagy tömörített 
sőrőségükkel. Ennek az eljárásnak nagy elınye az így gyártott porok tisztasága, különösen a 
speciális ötvözeteknél. Ezeket az ötvözeteket olyan területeken alkalmazzák, ahol igényes 
feltételeket kell teljesíteni, a termék szilárdságát, terhelhetıségét, szívósságát és fáradással 
szembeni ellenállássát illetıen. A gázzal atomizált fémporok leginkább nemfémes szennyezıket 
tartalmaznak, különösen nemfémes oxidokat, amelyek korlátozzák a préselhetıséget.  

A 6. táblázat a vízzel és a gázzal történı atomizálás jellegzetes különbségeire mutat rá. Jelentıs 
eltérések adódnak a szemcsék alakjában és a gyártott termék porok felületi szennyezıiben. 
Amenyiben a keletkezett oxidréteg káros, az atomizálás után hidrogén atmoszférában végzett 
hevítéssel szokták eltávolítani . Mivel ez a redukciós kezelés a szemcsék összetapadásával jár 
együtt, esetenként ezt követıen még ırlésre is szükség van a szemcsék újbóli szétválasztása 
céljából. Mivel a víznek sokkal kisebb az összenyomhatósága és jóval nagyobb a sőrősége, mint a 
gázoknak, ezért a fúvóka nyílásának és az ütközés helyének a távolsága kisebb hatással van a 
végeredményre, azaz a termékporok minıségére, mint a gázzal történı atomizálás során. 

 

6. táblázat A gázzal és a vízzel történı atomizálás összehasonlítása 

Tulajdonság Atomizálás gázzal Atomizálás vízzel 

Szemcsék mérete [µm] 100 150 

Szemcsék alakja gömbszerő szabálytalan 

Agglomeráció jelentıs kicsi 

Szórt tömeg [%] 55 35 

Hőtés sebessége [oC/s] 104 105 

Szegregáció gyenge jelentéktelen 

Oxidtartalom [ppm] 120 3000 

Közeg nyomása [MPa] 3 14 

Közeg áramlási sebessége [m/s] 100 100 
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4.4.1.3 Atomizálás vákuumban 

Ha a megolvasztott fémet vákuum hatásának tesszük ki, akkor a benne oldott gáz felszabadul, 
mintegy expandál és végül az olvadék atomizálása megy végbe. Néha a vákuumban történı 
atomizálást oldott gázzal történı atomizálásnak vagy az olvadék explóziós atomizálásának hívják. 
Az atomizáláshoz szükséges energia a folyékony fém tulajdonságaitól függ. A vákuumban 
atomizálást a 20. század hatvanas éveiben fejlesztették ki. A módszert elsısorban a nagytisztaságú 
nikkel és kobalt szuperötvözet porok gyártására tervezték. A vákuum atomizáló berendezés két 
függıleges munkakamrából áll: az alsó kamrában az ötvözetet megolvasztják, és ezután felnyomják 
a felsı kamrába, ahol vákuum van, és amely a por győjtıedényeként is szolgál (51. ábra). 

 

 

 

51. ábra Atomizálás vákumban 

 

A kiindulási ötvözetet például indukciós tégelykemencében, és vákuum alatt megolvasztják, majd 
az olvadékot túlnyomással (1 – 3 MPa) inert gáz (legtöbbször argon) és oldott gáz (hidrogén) 
keverékével az alsó kamrából felnyomják egy ún. szifoncsövön keresztül a felsı kamrába, ahol az 
olvadék szétporlad. Valójában a hírtelen bekövetkezı nyomáscsökkenés adja az olvadék 
dezintegrációjához szükséges energiát. 

A gázzal történı atomizálással összehasonlítva, a cseppek hőlésének sebessége az alacsonyabb 
nyomás miatt a vákuumkamra felsı részében kisebb (~ 102 oC/s). A cseppek hőlése leginkább 
sugárzásos hıátvitel útján, mintsem hıvezetéssel (konvekciós mechanizmussal) megy végbe. 

A vákuumban atomizált porok gömbszerő alakkal és sima szemcsefelülettel rendelkeznek. A 
szemcsék nagysága széles tartományban mozog (1 – 500 µm), közepes szemcseátmérıjük pedig 40 
és 70 µm közötti. 

 



 78

4.4.1.4 Centrifugális atomizálás 

A centrifugális atomizálást leginkább a reaktív (kémiailag nagyon reakcióképes) porok gyártásánál 
alkalmazzák. A centrifugális erı hatására a fémolvadékból finom cseppek keletkeznek, amelyek 
megszilárdulva adják a portermék szemcséit. A forgó elektródás módszert például olyan reaktív 
fémek, és erısen ötvözött fémek porainak elıállítására használják, mint a cirkónium, a titán és a 
nikkel alapú szuperötvözetek. A forgó elektródás berendezés szerkezeti elemei az 52. ábrán 
láthatók. A forgó elektródás atomizáláskor a saját tengelye körül nagy sebességgel forgó fémrúd 
egyik végét megolvasztják és a megolvadt fémtócsa a centrifugális erı hatására a rúd kerületén apró 
cseppekre porlik szét.  

 

52. ábra Forgó elektródás centrifugális atomizálás 

 

A gyorsan forgó fémrúd a volfrám katóddal húzott ív vagy egy plazmaégı hıjének hatására 
megolvad. 

A porlasztani kívánt anyagból készült forgó elektród végét meg lehet olvasztani egy alkalmas 
kivitelő plazmaégıvel, vagy egy volfrám ellenelektródával húzott ívvel. A megolvadt elektróda az 
anód szerepét tölti be, és kb. 50000 min-1 sebességgel forog. Az elektróda forgatásáról egy külsı 
motor gondoskodik. Ahogy fokozatosan leolvad az elektród, úgy tolja azt a porkamra irányába egy 
külsı mechanizmus. Az elektromos kontaktust a kamrán kívül elhelyezett kefe biztosítja. 
Hasonlóan a gázzal történı atomizáláshoz, a centrifugális atomizálás is gyakran történhet inert 
atmoszférában a por oxidációjának elkerülése érdekében. 

Az olvadék az anódon vékony réteget képez, amely a forgó elektród külsı peremére kényszerül. 
Alacsony forgási és lassú olvasztási sebességek mellett a részecskék közvetlenül az anód kerületén 
jönnek létre, míg a nagyon gyors forgási sebességeknél az olvadékfilm elıször szalagokat képez, 
amelyek azután cseppekké alakulnak át. A szemcsék végsı alakja általában gömbszerő, sima 
felülető, és átlagosan 250 µm szemcsemérető. Az olvasztás sebessége 10-7 m3/s, a forgás sebessége 
1000 – 50000 min-1, az anód átmérıje 2 – 5 cm. 
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Az 53. ábra egy forgó korongról leváló cseppek keletkezésének folyamatát szemlélteti. 

 

53. ábra A folyékony réteg szétporladása és a gömbszerő szemcsék kialakulása forgó anód 
esetében 

 

Az ezzel a módszerrel gyártott porok általában nagy tisztaságúak, gömbszerőek és egységes 
szemcseméretőek. Mivel olvasztótégelyt nem kell alkalmazni, így a termékpor annak anyagával 
sem szennyezıdhet. Hátránya az alacsony gyártási sebesség, nagy beruházási és üzemeltetési 
költségek és a szemcsék nagyobb mérete. Volfrám katód alkalmazásánál általában a por a katód 
anyagával szennyezıdik, ezért a plazmaolvasztást részesítik elınyben. Léteznek olyan centrifugális 
atomizáló módszerek, amelyekhez külsı olvasztó berendezést használnak. Ezekben az esetekben a 
megolvadt fém egy hőtött forgó koronggal, edénnyel, fémszövettel vagy tárcsával érintkezik. 
Ezeknek a gyártási elveknek a vázlatos bemutatása az 54. ábrán látható. 

 

54. ábra Centrifugális atomizálás néhány módszere 

 

Az ismertetett atomizálásos módszereken kívül léteznek az atomizálás további más módszerei is, 
amelyeket az ipari gyakorlatban nem alkalmaznak.  
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Példaként a következı módszerek említhetık: 

4.4.1.5 Ultrahangos atomizálás gázzal 

Ez a módszer hasonlít a hagyományos, gázzal történı atomizálás módszeréhez. Eltérés az atomizáló 
gáz folyékony fémmel érintkezésében van. A folyékony fém szétporlasztására a folyamatos 
gázáramlással ellentétben hanghullámokat alkalmaznak. Ezzel a módszerrel gyártott porok 
gömbszerő alakúak és sima felületőek. 

 

4.4.1.6 Atomizálás vibrációs elektródával 

A por egy rezgı elektróda végén képzıdik. Az elektróda vége olvadt állapotban van. Ez a módszer 
hasonlít a forgó elektródás módszerhez, csak a forgó elektróda helyett rezgetett elektródát 
alkalmaznak. 

 

4.4.2 Trendek az atomizálásban 

Az atomizálásban a fejlesztések egyrészt a finomszemcsés porok (20 µm alatt) gyártási 
technológiáiban és a gázzal atomizáló módszerek szabályozásának korszerősítésében figyelhetık 
meg. A finom porok iránti növekvı kereslet elsısorban a fröccsöntéses gyártástechnológia 
elıretörésével kapcsolatos. A szinterelt alkatrészek mechanikai szilárdságának növekedését a finom 
porok alkalmazása segíti. A finomszemcsés porok felhasználása más területeken is teret nyert, igy 
pl. a fejlett kompozit anyagoknál, mágneses és elektronikus alkalmazásoknál, katalizátoroknál, és a 
vegy- és gyógyszeriparban. A finom porok gyártásának egyik, gyorsan fejlıdı területe a nagy 
nyomású vizzel történı atomizálás. 
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5. Porok formázása és kompaktálása 
 

A porokból történı, alakos préstest és az abból létrejött végtermék létrehozásának (formázás és 
szinterelés) sok lehetséges módszere van, amelyek közül csak kevés terjedt el az ipari gyakorlatban. 
Mégis, a tömegtermelés, az automatizálás és a termékminıség által keltett növekvı elvárások újabb 
és újabb fejlesztési igényeket támasztanak. A fejlesztések az alábbi elvárások figyelembe vételével 
történnek: 

� egyenletes szinterelés a préstermék egész keresztmetszetében 

� pórusosság csökkentése 

� a lehetséges alakok sokfélesége 

� az alkatrészek tömegének növelése (ha szükséges) 

� magas termelékenység, alacsony költség tartásával 

Természetesen egyik eljárás sem tudja biztosítani az összes felsorolt elvárás egyidejő teljesítését. 
Némelyek ezek közül még ellentétben is vannak egymással, tehát az egyes követelmények 
fontosságáról külön-külön kell dönteni. 

A poranyagot nyomás segítségével kellı alakúra és sőrőségőre lehet alakítani. Ebben az esetben 
tömörítésrıl (compaction), nyomás nélkül pedig alakításról (shaping) beszélhetünk. Némely eljárás 
kombinálja az alakadást a szintereléssel. Bizonyos irodalmak ezeket a folyamatokat részleteiben 
nem ismertetik, s az alakadásra csak egy kifejezést használnak (forming).  A folyamatok 
végbemehetnek standard hımérsékleten és magasabb hımérsékleten is. 

Az anyag szempontjából a hideg kompaktálás olyan hımérséklet tartományban megy végbe, 
melynek keretében a deformációs mechanizmusok, mint pl. diszlokációmozgás és diffúziós 
folyamatok, elhanyagolhatóak. Míg a legtöbb esetben a hideg kompaktálás szobahımérsékleten 
megy végbe, addig a meleg kompaktálás magasabb hımérsékleten. Az alacsony olvadáspontú 
anyagok (pl. ólom) meleg kompaktálása szobahımérsékleten történik. 

 

5.1 Alapfolyamatok és a préselés fázisai 

A fémport úgy lehet elképzelni, mint diszkrét részecskék halmazát, melyek különbözı alakkal, 
nagysággal, mikrogeometriai felülettel és mátrix struktúrával rendelkeznek. A por rendszer 
sajtolását a por szemcséinek geometriai és képlékenységi tulajdonságai határozzák meg. 

A geometriai tulajdonságok, mint pl. az alak, a méret, a felület mikrogeometriája és a szemcseméret 
eloszlás a por fajlagos felületét határozzák meg. Ezen tulajdonságok hatásainak együttes 
értékelésére a súrlódási együtthatót használják. 

A képlékenységi tulajdonságokat a kémiai összetétel, a mátrix struktúrája és szubstruktúrája, és a 
felület struktúrája határozza meg. A por képlékenységének meghatározása: a deformációs 
folyamatok átvitelének és terjedésének képessége a porszemcsék mechanikailag érintkezı felületei 
által. A pormátrix képlékenységének megfelelı és jól mérhetı jelzıszáma a mikrokeménység. 

A süllyesztékes sajtolást, mint példát használjuk az olyan folyamatok ismertetésére, ahol fémporok 
sajtolása történik. Fémporok hideg sajtolásakor a pórusok térfogata nyomás hatására folyamatosan 
csökken. Makro és mikro deformációs mechanizmusok zajlanak le (szemcsék mozgása és azok 
képlékeny alakváltozása). A sajtoló nyomás növelésével a préselés sebessége csökken. 
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A por hidegsajtolásakor létrejövı makro és mikro deformációs folyamatok az 55. – 58. ábrákkal 
írhatóak le. A süllyesztékbe öntött por azt a térfogatot tölti ki, amely a szórt sőrőségnek felel meg. 
A porszemcsék pontokban, és/vagy felületeken érintkeznek. Sajtoló nyomás hatására a szemcsék 
elıször elmozdulnak és áthelyezıdnek képlékeny alakváltozás nélkül (alakváltozás nélküli 
áthelyezıdés). 

Miután az áthelyezıdési lehetıségek elfogytak, megindul a képlékeny alakváltozás folyamata a 
szemcsék érintkezési pontjainak mikro térfogataiban. A meglévı pontbeli érintkezések felületi 
érintkezéssé változnak. 

A további préselés hatására a szemcse teljes térfogata képlékeny alakváltozást szenved (homogén 
deformáció). 

Makro tartományban a bemutatott folyamat többé vagy kevésbé elkülöníthetı fázisokban mennek 
végbe. Ezzel szemben a mikro tartományban a folyamatok az egyes porszemcsékben egyszerre 
zajlanak le. 
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55. ábra A fémpor hidegsajtolásának szakaszai 

 

Az 55. ábrán jól látszik, hogy a préselés sebessége a nyomás növekedésével csökken. Ez a 
geometriai és alakítási keményedés növekedésének következménye. Mindkét keményedési tényezı 
növeli a sajtolórendszer préseléssel szembeni „ellenállását”. Nagyságuk a por p nyomás alatti 
préselésével létrejövı pillanatnyi, aktuális porozitástól függ. 

Ez azt jelenti, hogy a dP porozitás-változás és a dp nyomásváltozás hányadosa a pillanatbeli 
porozitás mértékével arányos: 

-dP/dp   =   K*· P  [37] 

vagy    

P  =  P0 
. exp  ( -K* · p) [38] 
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ahol P0 a kiinduló porozitás (a szórt sőrőségbıl számolt) p = 0 nyomás mellett, K* a szemcsék 
deformációs képességének paramétere. A K* a sajtoló nyomás, valamint a szemcsék geometriai és 
képlékeny tulajdonságainak függvénye: 

K*  =  f (p, i, HM o) [39] 

 

56. ábra A fémporok kompaktálási fázisainak egyszerősített bemutatása 

 

 

57. ábra Kompaktálás folyamata 

 

A deformáció alatt létrejövı szilárdság növekedéshez hozzájárul a szemcsék érintkezési felületeinek 
hidegen való összehegedése. A sajtolás utáni, szinterelés elıtti szilárdságot „nyers szilárdságnak” 
hívják (green strenght). 
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Az 58. ábra a gömb szemcsealakkal rendelkezı bronzpor kompaktálásának folyamatát mutatja. Az 
ábrán jól látható, hogyan csökken a porozitás nagysága az érintkezési pontok és érintkezési 
felületek növekedésével, növekvı nyomás mellett. A pontbeli érintkezéseken rugalmas alakváltozás 
megy végbe, ami a kompaktálás során fennmaradó rugalmas alakváltozást tárolja el. A nagyobb 
nyomások a maradó alakváltozás által növekvı sőrőséget és növekvı érintkezési felületeket 
eredményeznek. 

Ahogy az 55. ábrán is látható, a préselés fázisai a sajtolás során átfedésben vannak egymással. 
Általánosságban tiszta átrendezıdés 0,03 MPa alatti nyomáson megy végbe. Az átrendezıdés miatti 
sőrőség változás a por tulajdonságaitól függ. Általánosságban elmondható, hogy az átrendezıdés 
miatt 5 – 10% porozitás csökkenés tapasztalható. Nagyobb nyomások mellett a fémpor tömörödése 
a szemcsék képlékeny alakváltozásának következménye. A képlékeny alakváltozás során a 
porozitás kevesebb, mint 10%-ot csökken. A legtöbb fémnél az alakítási keményedés kezdete 50 – 
100 MPa nyomás körül tapasztalható. Az alakítási keményedés miatt a sajtolt anyag sőrősége az 
elméleti sőrőség 90%-ától nagyobb értéket nehezen ér el. Mivel a por keménysége a kezdetihez 
képest nı és a porszemcse alakítási keményedésre való képessége csökken, bekövetkezhet a 
porszemcse törése. A kompaktálás folyamatát a por kémiai és fizikai tulajdonsága befolyásolja. 

 

58. ábra Gömb alakú bronzpor sajtolásának folyamata 

 

A legtöbb alkalmazás esetében a nyers sajtolt termék nagy sőrőségét követelik meg. A nyers sajtolt 
termék nagyobb sőrősége jobb szilárdsági tulajdonságokat és kisebb méretváltozásokat eredményez 
a végsı sőrőség elérése elıtti szinterelési mővelet alatt. A végsı sőrőség minden pormetallurgiai 
terméknél az elméleti sőrőség 85 – 90%-a, de kivételt képeznek azok a termékek, melyek funkciós 
pórusossággal rendelkeznek, pl. a szőrık és csapágyak. Sok anyagnál az elméleti sőrőség 
biztosítása szükséges a várt tulajdonságok eléréséhez. 

 



 85

 

5.2 Hidegsajtolás 

A hidegsajtolás a pormetallurgiában a legfontosabb kompaktálási mód. A sajtolt por nagyon kevés, 
vagy esetenként semmi kenı- vagy kötıanyagot nem tartalmaz.  Megkülönböztetünk egytengelyő 
(süllyesztékes) és izosztatikus sajtolást (59. ábra). Egytengelyő sajtoláskor a por tömörítése 
préshenger segítségével axiálisan, kemény süllyesztékekben történik. A folyamat fı változója a Pax 
axiális sajtoló nyomás (a préshenger erıterhelése és a homlokfelület területének hányadosaként 
definiált). Izosztatikus sajtolásnál a por egy rugalmas és tömített formában foglal helyet, amely P 
hidrosztatikus nyomásnak van kitéve folyékony nyomóközeg által. 

 

59. ábra A hidegsajtolás szemléltetése 

 

 

60. ábra A kompaktálási folyamat sőrőség és nyomás közötti összefüggése, fém illetve keramia 
poroknál 
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Porok kompaktálásának folyamatait a nyomás és a sőrőség közötti kapcsolat fejezi ki (60. ábra). Az 
irányadó paraméterek fıleg a szemcsenagyság és a képlékeny alakváltozásra való képesség. A 
préselés mértéke a tömörítetlen sőrőséghez viszonyítva adható meg. A finom porok kisebb kezdeti 
sőrőséget mutatnak. Növekvı nyomás mellett a sajtolt termék átlagos sőrősége nı. A szívós fémes 
és rideg nemfémes anyagok görbéinek meredeksége jelentısen különbözik. Szívós anyagoknál a 
sőrőségnövekedés nagysága adott nyomásnövekedés mellett mindig nagyobb. 

A görbék minden esetben aszimptotikusan közelítik a végsı sőrőség szintjét, amely az anyag 
elméleti sőrősége alatt van. Az adott anyag finom és durva porának különbsége növekvı nyomás 
mellett nem csökken. Az egyforma sőrőség eléréséhez a finom poroknál sokkal nagyobb nyomás 
szükséges, mint a durvább porok esetében. A 60. ábra a következı esetet mutatja be: a törékeny 
alumínium-oxid por csak addig tömöríthetı, míg el nem éri a tömörítetlen por sőrőségének 
mértékét. Ezzel szemben a szívós vaspor maximális sőrősége a kiindulóhoz képest sokkal nagyobb 
értéket érhet el, amely a szemcsék közötti térrésznek a szemcsék képlékeny alakváltozás miatti 
kitöltésével magyarázható. A szemcsék közötti súrlódás és az ezeken átadódó effektusok csökkenı 
szemcsemérettel nınek. Növekvı sőrőséggel a tömörítéssel szembeni ellenállás rohamosan nı. 

 

5.2.1 Az egytengelyő hidegsajtolás folyamata 

Az egytengelyő sajtolás a gyakorlatban leginkább elterjedt formázási módszer. A por a bélyegek 
homlokfelületei és a süllyeszték falai között tömörítıdik, amely csak nagyon kis rugalmas 
alakváltozást szenvedhet el. A sajtolt termék ezért nagyon szők geometriai toleranciával 
(megengedett eltéréssel) gyártható. A kompaktálási folyamat elsı lépése a süllyeszték megtöltése, 
majd a kompaktálás következik, ezután pedig a sajtolt termék kinyomása. A tömörítés mechanikus, 
hidraulikus, vagy nagy gyártási sebességő sajtóval történhet (61. ábra). Az egytengelyő porsajtolás 
ezért egy nagyon gazdaságos módszer a pontos alkatrészek tömeggyártása területén. 

 

61. ábra A bélyeg sajtolás közbeni mozgásánakszemléltetése 

 

A süllyeszték, amelyben a sajtolandó por van, nem engedi annak a környezetbe jutását. A legtöbb 
esetben a sajtolás mind az alsó és felsı bélyeg használatával történik. A felsı bélyeg a töltési fázis 
alatt kilép a süllyesztékbıl. Az alsó bélyeg a töltés alatt a süllyesztékben marad. Ezt nevezik az alsó 
bélyeg töltési pozíciójának. Az alsó bélyeg pozíciója határozza meg, hogy mennyi por kerül a 
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süllyesztékbe. Az alsó bélyeg töltési pozíciója és a sajtolás közbeni pozíciója különbözik. Az alsó 
bélyeg helyzete a töltés alatt változtatható, így a por a süllyesztéket egyenletesen töltheti ki. A töltés 
után az alsó bélyeg a sajtoló pozícióba esik vissza, ez alatt a felsı bélyeg is belép a süllyesztékbe. 
Mindkét bélyeget erıvel terhelik meg, feszültséget okozva ezzel a poranyagban. A sajtolás végén 
van a legnagyobb feszültségnek kitéve a por. Legvégül a felsı bélyeg kilép a süllyesztékbıl és az 
alsó bélyeg kitolja a sajtolt terméket. Ezután a ciklus újra ismétlıdik a por újratöltésével.  
A 61. ábrán látható bélyegek egyszerő geometriával rendelkeznek. A tényleges bélyegalakzat 
összetett is lehet, a sajtolt alkatrész geometriájától függıen. Szokásos a bélyegekre rudakat 
elhelyezni, amelyekkel nyílások vagy belsı lépcsık alakíthatóak ki a sajtolt terméken. 
Általánosságban elmondható, hogy a nagynyomású sajtolás egyik gondja a szerszámelhasználódás, 
amely megfelelı kenıanyagnak a porhoz való adagolásával csökkenthetı. A megfelelı élettartam 
biztosítása érdekében a présformákat legtöbbször acélból vagy szinterelt karbidokból 
(keményfémbıl) készítik. 

Ha a nyomáskifejtés mindkét bélyeg segítségével történik, akkor a folyamatot kétoldalú sajtolásnak 
hívják („double-action pressing”). Ha a nyomáskifejtés csak az egyik bélyeg segítségével történik, 
akkor a folyamatot egyoldalú sajtolásnak hívják („single-action pressing”). Kétoldalú sajtolást 
rugalmasan rögzített süllyeszték segítségével is el lehet érni („floating die”), 62. ábra. A 
mozgatható süllyesztékkel rendelkezı gépek süllyesztékének és bélyegének relatív mozgása olyan, 
hogy mindkét bélyeg a süllyeszték közepével szemben szimultán dolgozik. A süllyeszték egy 
rugalmas alátámasztásra van szerelve, amely rúgóból, vagy hidraulikus vagy pneumatikus 
kiegészítı hengerekbıl áll. A rúgós mechanizmus megtartja a süllyeszték tömegét és szabad 
mozgást tesz lehetıvé, ha a süllyesztékre megfelelı erık hatnak. Ha a felsı (terhelt) bélyeg belép a 
süllyesztékbe, súrlódási erık lépnek fel, amelyek a süllyeszték mozgását lefelé kényszerítik. Az 
alsó stacionárius bélyegen fellépı erı mindaddig nı, míg a súrlódási erı mindkét bélyegen 
egyensúlyba nem jut. 

A sajtolás után a sajtolt terméket a süllyesztékbıl el kell távolítani. A sajtolt termék süllyesztékbıl 
való kinyomásához szükséges erıt kinyomási erınek hívjuk („ejection force”). A kenıanyag hatása 
leginkább itt mutatkozik meg. A sajtolt termékben tárolt rugalmas energia, nyomást gyakorol a 
süllyeszték falára, amely a süllyeszték jelentıs elhasználódásának egyik oka. A kinyomási erı a 
növekvı kenıanyag tartalommal csökken. A mozgatható süllyesztékes rendszereknél a terhelést a 
felsı bélyeg és a mozgatható süllyeszték kombinációjaként viszik át az anyagra. A süllyeszték 
mozgatása hidraulikával vezérelt, eltérve az úszó süllyesztékes megoldástól, ahol a süllyeszték 
mozgatása kenıanyaggal vezérelt. A sajtolt termék kinyomása a kétoldalú és rugalmas süllyesztékes 
sajtolásnál az alsó bélyeg felfelé való mozgatásával, a mozgatható süllyesztékes rendszereknél a 
süllyeszték mozgatásával történik. 

 

62. ábra Az egytengelyő hidegsajtolás módszerei: a) egyoldalú sajtolás, b) kétoldalú sajtolás,  
c) rugalmas süllyesztékkel rendelkezı rendszer d) mozgatható süllyesztékes rendszer 
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A sőrőség gradiens a termék magasság és átmérı hányadosának növekedésével, vagy általánosan 
kifejezve a termék felület és keresztmetszet növekedésével nı. Az egyoldalú sajtolásnál a termék 
sőrősége a felszínétıl lefelé csökken, a nyomás gradienstıl függıen. Kétoldalú sajtolásnál az 
axiálisan ható nyomás a termék közép keresztmetszetéhez viszonyítva szimmetrikusan hat, amelyet 
semleges tengelynek vagy semleges síknak nevezünk (63. ábra). 

 

63. ábra Egytengelyő hidegsajtolás: egyoldalú sajtolás, kétoldalú sajtolás 

 

Gyakorlati szemmel nézve a sajtoló rendszer kiválasztása a prés kapacitásától, de fıleg a 
préstermék geometriájától függ. A 62. ábrán látható egyszerő vázlat ezt a gondot nem szemlélteti, 
mert csak egyszerő, egyszintes alkatrész látható rajta. A szemcsék közötti súrlódási erı 
következtében az anyag a sajtolási irányra merılegesen aligha mozog. Ez a sajtolt termék minden 
egyes részében konstans összenyomhatóságot eredményez, (65. ábra). Az olyan préstermékeknél, 
amelyek több mint egy szinttel rendelkeznek, ez a feltétel úgy biztosítható, hogy az alsó bélyeget 
minden szintkülönbségnél függetlenül mozgatható bélyegekre választják szét. Ezért a több 
szintkülönbséggel rendelkezı alkatrészek présformái elég összetettek és költségesek lehetnek, 
amely a présrendszer kiválasztását korlátozza. 

Az alak összetettségének kifejezésére létezik egy általános alkatrész osztályozási rendszer: 

I. osztály: Az alkatrészek egyszintesek és egyoldalú sajtolással készülnek 7,5 mm vastagságig. 

II. osztály: Az alkatrészek egyszintesek és akármilyen vastagsággal készülnek kétoldalú sajtolással. 

III. osztály: Az alkatrészek kétszintesek és akármilyen vastagsággal készülnek kétoldalú sajtolással. 

IV. osztály Az alkatrészek többszintesek és akármilyen vastagsággal készülnek kétoldalú 
sajtolással. 
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Az egyoldalú sajtológépekkel az I. osztályba tartozó alkatrészeket, a kétoldalú sajtológépekkel az I. 
és a II. osztályba tartozó alkatrészeket gyártják. A III. és IV. osztályba tartozó alkatrészeket 
általában mozgatható süllyesztékes rendszerekkel gyártják. 

A 64. ábrán a rézpor sőrőség gradiensének változása látható egyoldalú és kétoldalú sajtolásnál 
különbözı hosszirányú keresztmetszetekben. 

 

 

64. ábra Hengeres alakú rézpor préstermék azonos sőrőségő [g/cm3]vonalai  
A magasság a középtengelytıl mért távolság (sugár) függvényében 

 

65. ábra  A présforma kialakításának követelményei a III. és IV. osztályba tartozó 
alkatrészeknél: szétválasztott (∆∆∆∆N) alsó bélyeg.  

Összenyomhatóság: H01/HC1 = H02/HC2 = c 
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Sajtológépek 

A sajtolási eljárás termelékenységét fıleg a használt sajtológépek teljesítménye határozza meg. A 
modern egységekben a teljes sajtolási folyamat automatikusan vezérelt. A program nemcsak a 
sajtolás folyamatát vezérli, hanem a présforma töltését is. 

A nyomástól függıen két fajta sajtológépet használnak. Ha a sajtológép 30-500 kN erı 
intervallumban dolgozik, maximálisan 1000 kN kifejthetı erıvel, akkor mechanikus sajtológépet 
használnak. A nagyobb keresztmetszet területtel rendelkezı préstermékeket hidraulikus 
sajtológépekkel készítik. A hidraulikus sajtók nagyon jól alkalmazhatók hosszú alkatrészek 
gyártásakor. Stabilabbak és a présforma pontosabb ellenırzését teszik lehetıvé. Például a 250 – 800 
kN erı intervallumban dolgozó gépekkel ± 0,015 mm pontossággal lehet a préstermék vastagságát 
biztosítani. A mechanikus sajtológépek gyártási sebessége általában 1,5 – 5 szorzóval nagyobb, 
mint a hidraulikus sajtológépeké. A mechanikus sajtológépek maximális gyártási sebessége kb. 
3000, a hidraulikus sajtológépeké 650 mővelet/óra. 

 

Összetett bélyegekkel rendelkezı présforma

Felsı bélyeg

Présforma

Alsó, belsı bélyeg

Fogaskerék
ketıs fogazat

Alsó, külsı
bélyeg

Rúd alakú mag 

66. ábra Kétfokozatú fogaskerék préseléséhez szükséges összetett présszerszám és alkatrészei. 
A fogaskerék (termék) vázlata a jobb felsı sarokban, a présszerszám összeállítás-vázlata 

közepén, míg körülötte a szerszám alkatrészei láthatók 

 

Az egytengelyő sajtolásnak korlátot szab az alkatrész geometriája, a por viselkedése a présforma 
megtöltése alatt, a megengedett présterhelés, és a folyamat teljes gazdasági mérlege. A töltés 
általában megismételhetetlen, ha a présforma üregének szélessége 2 mm alatt van. Ez a sőrőség 
gradiens növekedését idézi elı. A 600 MPa szokásos sajtolási nyomások mellett akár 300 cm2 
keresztmetszettel rendelkezı acél alkatrészek gyárthatóak standard sajtolási kapacitás mellett. 
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Ezeknek a préstermékeknek a tömege maximálisan 2 – 5 kg. A nagyobb alkatrészek elıállításához 
más gyártási technológiák alkalmasabbak, mint a pormetallurgia. Lehetséges 600 MPa-nál nagyobb 
nyomással is dolgozni, amelyet a gyakorlatban néha ki is használnak, de ez jelentısen növeli a 
présforma árát is. Az alak bonyolultságától függıen, az egytengelyő sajtolás költségei nagy 
termelési mennyiség esetén kompenzálják a présforma költségeit. További megtérülést jelenthet a 
piacon konkurrensként való megjelenés. A szemcsenagyság hatással van a szemcsék közötti 
súrlódásra, a tömörítésre és a pórusok nagyságára. A kisebb részecskéket nehezebb sajtolni, mivel a 
nagy pórusok alacsony nyomás mellett kedvezıbbek, mint a kis pórusok. Úgyszintén, a szemcsék 
alakítási keményedése a nagyobb szemcséknél lassabb, mivel a diszlokáció elmozdulásának hossza 
nagyobb. A nagyobb szemcsemérető por préselési gyorsasága nagyobb. A belsı pórusossággal 
rendelkezı szivacsszerő szemcséket nehéz sajtolni. Ezeknél a poroknál a sajtolás megkezdése után 
bekövetkezik a nagyobb szemcseközi pórusok összeomlása. Ezért a szivacsszerő porok nagy 
kezdeti tömörítést mutatnak, de nem teszik lehetıvé a nagy végsı sőrőség elérését. A kis szemcsék, 
a kemény szemcsék és a szivacsszerő szemcsék a préstermék kinyomásakor rugalmasan 
viselkednek és így, hajlamosabbak letörések létrehozására. 

A préselhetıséget rontó tényezık csökkentik a nyers préstermék szilárdságát. Minél nagyobb a por 
szilárdsága, annál nagyobb nehézségek várhatóak a sajtolás folyamán. A préselhetıséget javítók 
általában javítják a nyers szilárdságot. A szemcse alakjának ugyanilyen hatása van. A szabálytalan 
szemcsealak kisebb tömörítetlen sőrőséget jelent és gátolja a préstermék nagy sőrőségének elérését. 
Azonban, a szabálytalan alak a nyers présterméknek sokkal nagyobb szilárdságot biztosít a 
kölcsönös mechanikai blokkolás által. A gömb alakú porrészecskék nagy kezdeti préselhetıséget 
mutatnak, de nem tudják biztosítani a nyers préstermék megfelelıen nagy szilárdságát. 

Az egykomponenső porokból való porkeverékek sajtolása általánosan elterjedt az ötvözetek 
elıállítása, vagy a kompozit gyártás területén. Ha kemény és puha porokat kevernek össze, akkor a 
kemény porszemcsék közötti kapcsolat lesz a domináns a sajtolási folyamatban. A kis 
koncentrációban jelen lévı kemény szemcsék kevésbé hatnak a sajtolás folyamatára. A nagyobb 
koncentráció jelentısen csökkenti a préselhetıséget. 

Porok sajtolásakor különbözı kenıanyagokat használnak. A legáltalánosabbak sztearinsav alapból 
készülnek. Sok sztearát fémoxidot tartalmaz a láncában, amely poláris molekulát eredményez  
(cink-, lítium-, magnézium- és kalcium-oxid). Gyakran szükséges azonban elkerülni a fém 
sztearátokat a szinterelt termék minimális szennyezésének elkerülése végett. 

 

5.2.2 Izosztatikus hidegsajtolás 

A présformában való sajtolás hátránya, hogy a préstermék sőrőség eloszlása nem egyenletes. Ez a 
pormátrix és a fal közötti súrlódásból adódik. Az izosztatikus sajtolás minden oldalon ugyanolyan 
nyomóerıt biztosít. Eredményképpen az egész mintában egyenletes sőrősőséget kapunk, amely 
nagyobb, a süllyesztékes sajtolással készült termékek sőrőségénél. Ennek következtében a nyers 
termék szilárdsága is nagyobb. Például a vaspor izosztatikus sajtolása a nyers sajtolt terméknek 
50%-al nagyobb szilárdságot biztosít, összehasonlítva az ugyanolyan nyomású süllyesztékes 
sajtolással. 

Az izosztatikus hidegsajtolás megfelelı az összetett alakzatok vagy az átmérıhöz képesti nagy 
hosszarányú alkatrészek gyártására. A sajtolás vagy nedves formával („wet bag”), vagy száraz 
formával („dry bag”) megy végbe. 

A nedves formás módszernél a nyomásátadás folyadékokkal történik (standard hımérséklet 
mellett). A sajtolást külsı hidraulikus rendszer valósítja meg (67. ábra a, b). Olajat vagy vizes 
emulziót használnak. A legegyszerőbb esetben, amikor az alak vagy tömeg tekintetében semmilyen 
speciális követelmény nincs, a sajtolandó port egy szigetelt formába zárják (gumi vagy poliuretán), 
amely vibrál. A rugalmas forma lezárása elıtt kiszívják a porszemcsék közé zárt levegıt. A sajtolás 



 92

egy nagynyomású acéledényben megy végbe (autokláv). Annak ellenére, hogy az 1500 MPa 
nyomású egységek laboratóriumi használatra készültek, az izosztatikus sajtolás általában 350 MPa 
nyomás alatt megy végbe. A gumiforma összetett alakú is lehet, de a zsugorodás elkerülése végett 
szükség esetén át kell méretezni. A gyártóegységek belsı munkaterének mérete akár 2 m átmérıt és 
3 – 4 m magasságot is elérhet. A sajtoláshoz szükséges nyomás kifejtéséhez csupán néhány 
másodpercre van szükség, viszont a nyomás csökkenését néhány percig kell végezni, különösen 
kisebb nyomásoknál úgy, hogy a kompaktban a repedés keletkezését elkerüljük. A sajtolás után a 
nedves formát eltávolítják a kamrából, és a présterméket kiszedik a formából. A nedves forma 
eljárást leginkább akkor alkalmazzák, ha nagymérető tengelyszimmetrikus alkatrészeket kell 
gyártani, vagy a porszemcse csı alakú, amelyet nehéz sajtolni. Példaként ide sorolhatóak a 
keményfém gyártmányok és a kerámia. Ezzel a módszerrel sajtolják az acélból atomizált eredető 
acél porokat, a molibdén és volfrám porokat, amelyeket a nagy olvasztóelektródák gyártásához 
használnak fel ívkemencékben. Az izosztatikus sajtolással a jelenlegi technológiai szinten 1 – 2 
tonnás alkatrészeket tudnak gyártani. Egy ciklus ideje 10 – 30 perc. 

 

 

 

67. ábra Példa az izosztatikus hidegsajtolás présformájára 
a), b) nedves forma módszer, c) száraz forma módszer 

 

Hasonló módszer a száraz formás sajtolás (67. ábra, c), ahol a magas nyomású folyadék a rugalmas 
forma belsı csatornáin átfolyik, amely deformálja, és ezzel egyúttal alakítja és tömöríti is a 
présterméket. A hideg formás eljárás sokkal gyorsabb, mivel a forma közvetlenül a présüregbe van 
beépítve. A töltés és kinyomás a forma eltávolítása nélkül történik. A tömítésrıl a felsı bélyeg 
gondoskodik, amely még a sajtolás elıtt belép a formába. 

A száraz forma eljárás megfelelı módszer a kis alkatrészek gyártására, különösen a nagy 
oldalarányú és vékony falú termékek körében. Ezt a fémpor sajtolási eljárást fıleg szőrık 
sajtolásánál használják. Az alak bonyolultsága ennél a módszernél nem lehet olyan sokféle, mint a 
nedves forma módszernél. 
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5.3 Porok formázása fröccsöntéssel 

Azok a porok, amelyek szinterelés közben könnyen összeállnak, azaz jól kompaktálódnak, akár 
alacsony nyomáson is formázhatók, aminek az elısegítése céljából gyakran szerves kötıanyagokat 
is hozzákevernek a porhoz. Ilyen megoldásra példa az ún. fröccsöntéssel („injection moulding”) 
történı alakadási formázás-technológia. Ez az eljárás a képlékeny anyagok körében alacsony ára és 
a bonyolult geometriájú darabok gyártási lehetısége miatt nagyon elterjedt. Porok fröccsöntéses 
alakadási eljárásának megnevezésére elterjedt az angol eredető PIM („powder injection moulding”)  
és MIM („metal injection moulding”) rıvidítések használata is. 

Az eljárás kulcslépései a 68. ábrán láthatók. A folyamat a kiválasztott porok és kötıanyagok 
összekeverésével kezdıdik. A porszemcsék átlagos mérete gyakran 20 µm alatti és többnyire közel 
gömb alakúak. A kötıanyagok viaszok, olajok, megfelelı kenıanyagok és felületaktív anyagok 
termoplasztikus keveréke. A kötıanyag és a por keverékét általában granulálják (pl. pelletezéssel), 
majd fröccsöntéssel hozzák a kívánt alakra. A polimerek biztosítják a keverékek megfelelı 
viszkózus folyási karakterisztikáját, ami megkönnyíti az alakadást, azaz a jó formatöltést és 
porszemcsék egyenletes térkitöltését. Formázás után a kötıanyagot eltávolítják és a visszamaradt 
porstruktúrát szinterelik. A szinterelt terméket utósajtolással még tovább tömöríthetik, hıkezelhetik 
és még meg is munkálhatják, igény szerint. A szinterelt kompakt alak- és méretpontossága a 
fröccsöntött mőanyag termékekével azonos, de alkalmazástechnikai szempontból sok tekintetben 
felülmúlják azokat. 

 

 

 

68. ábra A MIM (fém fröccsöntés) mőveleti lépései 
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69. ábra Fröccsöntéssel történı alakadás lépései 

 

A préstermék formázásához használt berendezések lényegében ugyanolyanok, mint a mőanyagok 
fröccsöntéséhez használtatos készülékek. A nyitható-zárható formát a beömlınyíláson keresztül egy 
melegen és nyomás alatt tartott tartályból töltik fel a keverékkel. A kiindulási keveréket a meghajtó 
motorral forgatott csigás adagoló még jobban homogenizálja és miközben létrehozza a forma 
kitöltéséhez szükséges sajtoló nyomást is. A tölcséres adagolóból hidegen beadott granulált anyag 
elırehaladás közben, a kötıanyag az olvadáspontjánál magasabb hımérsékletre melegszik fel a 
kívülrıl főtött csigás adagoló hengerben, majd a megömlött keverék a másodperc töredéke alatt 
belövıdik és kitölti a hideg forma üregét. Az anyag hőlése és dermedése közben a sajtoló nyomást 
fenntartják, hogy minél kevesebb üreg (belsı porozitás) maradjon vissza a termékben. Kellı 
mértékő hőlés után a kompakt a formából kilökıdik és a ciklus ismétlıdihet. A 69. ábra a 
fröccsöntéssel történı alakadás elvi lépéseit szemlélteti. 

 

A por keverékek karakterisztikája – kötıanyag 

A gyakorlatban a PIM eljárásnak számos változatát alkalmazzák, de az alapvetı lépések 
mindegyiknél azonosak. A szinterelés közbeni jó tömörödés érdekében a szemcsék mérete kicsi kell 
legyen, jellemzıen 0,5 – 15 µm közötti mérettartományú, és lehetıleg minél gömbölyőbb alakú. A 
karbonilokból elıállított, az oxidokból redukált, vagy gázzal atomizált porokat használják 
leggyakrabban erre a célra. Gyakorta a kötıanyag megfelelı termoplasztikus polimer, de vizet és 
különbözı szervetlen anyagokat is sikerrel használnak. Tipikus kötıanyag a 70% paraffin viasz és 
30% polipropilén keveréke, melyhez megfelelı kenıanyagokat és nedvesítı szereket is adagolnak, 
hogy javítsák a kötıanyag adhézióját a porszemcsékhez. A kötıanyag kb. 150 oC -on olvad meg 
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teljesen. A kötıanyag mennyisége a keverék 40 térfogat százaléka körüli szokott lenni, függıen a 
por tömörödési karakterisztikájától. Acéloknál ez kb. 6 tömeg-százaléknak felel meg. 

Kívánatos a szemcsék tömören illeszkedı egyenletes eloszlása a kötıanyagban, de megtartva 
emellett a keverék alacsony viszkozitását. Elegendı kötıanyag mennyiséget kell biztosítani a 
szemcsék közötti hézagok kitöltéséhez és a szemcsék közötti csúszóképesség fenntartásához 
formatöltés közben. Mindezek biztosítása céljából legjobb, ha a keverék viszkozitása 100 Pa·s alatti. 
A keverék viszkozitása egyébként függ a kötıanyag saját viszkozitásától, a keverék 
hımérsékletétıl, a szilárd fázis mennyiségétıl és a kötıanyaghoz kevert nedvesítı adalékok 
típusától. 

 

A formázás folyamata 

A fröccsöntı berendezésben az anyagkeveréket felmelegítjük, és nyomás alá helyezzük. A sikeres 
formatöltés érdekében fontos figyelmet szentelni az alábbi változóknak: formatöltés sebessége, 
keverék hımérséklete, a maximális nyomás, és a nyomás alatt tartás ideje. A keverék a présgép 
hengerében 130 – 190 oC közötti hımérsékletre melegszik, ahonnan a besajtoló nyomás hatására 
végül adott mennyiségő keverék fröccsen a formaüregbe az adagoló henger végén lévı szőkületen 
(fuvókán) keresztől  kisajtolódva, a beömlı tölcséren és az elosztó csatornán áthaladva, végül a 
megvágáson keresztül jutva töltve meg a présforma üregét. A présforma a kiinduló anyaghoz képest 
hidegebb, vagyis az üreg töltési ciklusa közben a keverék viszkozitása fokozatosan növekszik. A 
csatornákban az áramlással szembeni növekvı ellenállás miatt szükséges a besajtoló nyomás 
fokozását mindaddig biztosítani, amíg a forma teljesen meg nem töltıdik. A beállítandó nyomás 
értékek függnek a forma geometriájától, a kötıanyagtól, a por tulajdonságaitól, és elérhetik a        
60 MPa-t is, de leginkább 15 – 30 MPa között mozognak. 

A préselés után a préstermékbıl a kötıanyagot eltávolítják, ami egy nagyon összetett mővelet, és 
gyakran a PIM eljárás leglassúbb lépése. A kötıanyag eltávolítására többféle lehetıség is van, mint 
például A magas hımérséklető kiolvasztásos és a kapilláris extrakciós módszerek. Fémeknél 
gyakran magas hımérsékleten távolítják el a kötıanyagot. Ilyenkor a présterméket levegın lassan 
felmelegítik 600 oC hımérsékletre, miközben a kötıanyag elbomlik és a szemcsék felülete 
oxidálódik. Az oxidációs folyamat a préstermék kellı keménységét biztosítja. Egy alternatív 
megoldás lehet a préstermék olyan oldószerbe merítése, amely alkalmas a kötıanyag egyik 
komponensének a kioldására, miközben a viszamaradó polimerek még képesek összetartani a 
szemcséket. A következı lépés a szinterelés, amelyet a kötıanyag eltávolításának mőveletével 
össze is lehet kapcsolni. Szinterelés közben erıs szemcseközi kötések jönnek létre és a szintertest 
tömörödése folytán megszőnnek a fröccsöntéskor létrejött piciny belsı üregek is. A porból 
izotropos körülmények között préselt test zsugorodik is, ami azt jelenti, hogy az elsıdlegesen 
elıállított présterméket annyival kell túlméretezni, hogy zsugorodás után pontosan megfeleljen a 
termék tervezett végsı méreteinek. Szinterelés után a fröccsöntéssel készült préstermékek 
szilárdsága és a mikrostruktúrájuk homogenitása is jobb lehet, mint amilyen értékeket más 
módszerekkel elérhetünk. 

A fröccsöntéssel készített alkatrészek akár nagyobb bonyolultságú, komplikált geometriájú darabok 
is lehetnek. Az olyan korlátozó tényezık, mint pl. a kötıanyag eltávolításához szükséges idı, vagy 
a por ára, a maximális méret, ill. az alkatrész keresztmetszete, a PIM eljárásnál valamelyest 
kisebbek, mint a hagyományos sajtolási eljárásoknál. A felsı mérethatár 100 mm hossz és 
össztérfogatban 100 cm3 térfogat lehet. A PIM eljárás legnagyobb elınye a bonyolult alkatrészek 
méretpontos gyárthatósága, és olyan nehezen megmunkálható anyagokból alakos termékek 
gyártása, mint pl. a volfrám ötvözetek, a szuperötvözetek, az ún. keményfémek (karbid tartalmú 
fémmátrixú kompozitok) és a különféle kerámiák. 
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5.4 Egyéb kötıanyagos formázási eljárások 

Ebben a fejezetben az ún. szuszpenziós módszerekrıl lesz szó, amelyekkel akár kifejezetten nagy  
mérető darabok is formázhatók és gyárthatók. Az alakadást szolgáló nyomások kicsik, és egyes 
technikáknál nyomás nélküli formázásról is beszélhetünk. A szalagöntést és az extrudálást 
(kisajtolást) a termékek teljes térfogatában homogén, hosszú és vékony szerkezeti elemek 
gyártására használják. Olyanokra, mint pl. a szőrıcsövek vagy a katalizátorhordozó elemek. Az 
adott termék nagyságát és alakját természetesen a  konkrét öntéstechnikai berendezés 
kiválasztásánál figyelembe kell venni. A szuszpenziós öntéshez használt legtöbb kötıanyag-féleség 
és a porok tulajdonságai megegyeznek a PIM ejárásoknál tárgyaltakkal. A kötıanyag 
eltávolításának módszerei és a szinterelés körülményei is lényegében ugyanazok, mint a PIM 
eljárásoknál. 

A por szuszpenziós öntésénél („slip casting”) a kicsiny szilárd részecskék egyenletesen 
diszpergáltak a kis viszkozitású hordozó közegben, ami víz és egy gélképzı (kocsonyásító) 
kötıanyag-adalék keveréke. A tengeri vörösmoszatokból nyert agaragar zselésítı anyagot például 
gyakran használják erre a célra a szuszpenziós öntéshez. Ezt a kocsonyás szuszpenziót azután a    
70. ábrán szemléltetett módon, pórusos formába öntik, ahol a formafal kapillárisaiba a kötıanyag 
folyadékfázisa (víz, ill. vizes oldat) a kapilláriserık hatására beszívódik, és a pórusokban 
adszorbeálódik. Ennek következtében a formá töltött anyagkeverék viszkozitása folyamatosan 
növekszik. A gipszbıl (CaSO4·0,5 H2O) készített porózus formák alkalmazása a legjellemzıbb, 
melyek pórusmérete megközelítıleg 0,1µm.  Mivel a szuszpenzió több óráig is a formában marad, 
gondot okozhat a nagyobb szemcsék gyorsabb ülepedése és sőrőségeltérések kialakulása a 
megszikkadt testben. Szárítás után a terméket eltávolítják a formából és szinterelik. A szárítás a 
nagy termékeknél néhány napig is eltarthat. 

 

 

70. ábra Formázás szuszpenziós öntéssel 

 

A por szuszpenziós öntése lassú folyamat, de a forma olcsó és a végtermék viszonylag nagymérető 
is lehet. A szinterelt termék méreteit megközelítıleg ± 1%-os tőréshatáron belül lehet tartani, de a 
gravitáció hatására, amely lényeges szerepet játszik a nyers termék struktúrájának 
meghatározásakor, a végsı méretek nem egyenletesek. Tipikus kötıanyag a víz, alginát és 
felületaktív anyagok keveréke. Más kötıanyag rendszerek cellulóz vagy polivinil alkohol vizes 
oldatain alapszanak, vagy általános oldószerekben feloldott polimer anyagokon. Ez utóbbira példa 
lehet az acetát polimer szén-tetrakloridban feloldva. A szuszpenzió 70-80 %(m/m) kerámia- vagy 
fémport tartalmaz. Mindegyik kötıanyag felületaktív anyagokat is tartalmaz, amelyek a szemcséket 
diszpergáltan és deagglomeráltan tartják. A formázás alatt a keverék viszkozitása 10 Pa·s. 
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A szuszpenzió öntés hagyományos módszere a nagy vagy komplikált agyagos kerámia alkatrészek 
formázásának (pl. nagyfeszültségő szigetelık), amely régóta elterjedt az üzemi gyakorlatban is. A 
pormetallurgiában ugyanakkor ennek a módszernek kisebb jelentısége van. 

A por szuszpenzió öntés egyik változata a szalagöntés. Szalagöntéskor a por és a kötıanyag 
szuszpenzióját papír vagy mőanyag fólia hozza mozgásba, amely egy vezérelhetı nyílás elıtt fut 
(71. ábra). Az egyengetı a szuszpenzió egyenetlenségét kisimítja, és folyamatos, vékony szalagot 
formál. A kötıanyag egyik alkotórésze elpárolog, maga után hagyva egy meghatározott mennyiségő 
kötıanyagot, amely megfelelı szilárdságot biztosít a szalagnak a hordozóról történı elválasztása 
során, ami még a szinterelés elıtt megtörténik. A szalagöntés kötıanyagai az akrilgyanták, viaszok 
és polivinil alkoholok.  

  

 

71. ábra  A szalagöntés alapelve 

 

A vékony lemezek, szalagok, vagy fóliák vastagsága 0,2 – 1,5 mm között mozog. Ez a módszer az 
elektronikai alkatrészek gyártásakor fejlıdött ki, mint pl. a kerámia alátétek, burkolatok, 
kondenzátorok. 

A fagyasztásos módszernél a használt kötıanyagok vízbázisúak. A formázás általában alacsony 
nyomáson megy végbe. A formázás után a keverék a présberendezésben megfagy. A fagyasztásos 
módszernél vákuum vagy szublimációs szárítást használnak a víz eltávolítására, amely a terméket a 
kötıanyag hármaspontjánál kisebb nyomáson és hımérsékleten tartja. Ez lehetıvé teszi a víz 
közvetlen szublimációját térfogatváltozás nélkül, ami egyébként törésekhez is vezethetne. A 
kötıanyag szublimálás után fennmaradó része a megfelelı szilárdságot biztosítja. A termék 
keménysége a szárítás alatt elınyös a termék formájának megırzéséhez. Hátrány a formában 
történı lassú fagyás és a víz elpárolgásához szükséges hosszú szublimációs idı. 

Porok kisajtolása (extrudálás) régóta használt technológia a hagyományos kerámiatermékek 
gyártásánál, mint pl. téglák, csempék, kerámia csövek stb. A pormetallurgia területén ezt a 
technológiát pl. a keményfém fúrók rúd alakú elemeinek gyártásánál használják. A fröccsöntéshez 
hasonlóan ez a módszer porkeveréket és folyadékot alkalmaz olyan arányban, hogy az viszonylag 
puha, tésztaszerő anyag legyen. Ezeket a módszereket (kisajtolás és fröccsöntés) képlékeny 
formázásnak nevezik. A legfıbb eltérés a présformában van, amely a kisajtolást csak konstans 
keresztmetszető termékekre korlátozza, mint pl. rudak és csövek. A por-kötıanyag rendszernek 
meghatározott nyomás mellett biztosítania kell a megfelelı folyást, de ugyanakkor a termék 
alakjának stabilitását is a gravitáció és a kezelés mellett. 

Az átsajtolási nyomás nagysága az iparban 4 – 15 MPa között mozog. A képlékenység 
biztosításához közepes- vagy magas viszkozitású szerves kötıanyagokat használnak. Oxid 
kerámiáknál vizes oldatokat használnak kötıanyagként. Fémporok esetében nem vízbázisú 
kötıanyagokat, hanem alapvetıen szerves oldószereket használnak, mint pl. folyékony viaszt, 
petróleumot, alkoholt stb. 
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72. ábra A kisajtolás elve 

 

5.5 Nyomással történı formázás magas hımérsékleten 

Azok a pormetallurgiai termékek, amelyek hagyományos sajtolással és szintereléssel készülnek, 
tipikusan maradék porozitással rendelkeznek. A pórusok, amelyek az alkatrészben maradnak, 
hibákat okoznak, amelyek töréshez vezethetnek. Az elérhetı szilárdsági szint az alkalmazások 
széles körében elegendı, de a dinamikus terhelési igénybevételeknél (ütés, kifáradás) a termék 
alkalmazási köre kétségtelenül alacsony. Ennek a problémának az orvoslására kifejlesztettek 
néhány eljárást, amely megszünteti, vagy legalább csökkenti a maradék porozitást. Ezeknél az 
eljárásoknál vagy a kiinduló port, vagy a présterméket nyomás egyidejő hatása alatt szinterelik. A 
szinterelés folyamatát kombinálják intenzív meleg alakítással vagy deformációs lépéssel. A 
legfontosabb melegsajtolási technikák az axiális- és izosztatikus sajtolás, kovácsolás, és kisajtolás. 

 

5.5.1 Melegsajtolás (nyomásos szinterelés) és izosztatikus melegsajtolás 

Melegsajtoláskor a sajtolás és a szinterelés egyidejőleg történik. Ennél az eljárásnál a nyomásos 
szinterelés és a melegsajtolás, illetve az egytengelyő melegsajtolás ütemtervét használják. Ezek a 
folyamatok leginkább azoknál a poroknál használatosak, amelyek rosszul sajtolhatók, vagy nehezen 
szinterelhetık. A melegsajtolás hátránya a hosszú ciklusidı, ebbıl következıleg az alacsony 
termelékenység. A nagyon hosszú alkatrészek, vagy izosztatikus melegsajtolással készült 
féltermékek kivételével a gazdasági megfontolásokat az befolyásolja, hogy a süllyesztékben történı 
sajtolás és az azt követı szinterelés mértékét mindig méréssel kellene követni. 

 

73. ábra A nyomásos sajtolás gépi berendezései: 

a) közvetett főtés tekercs használatával,  
b) közvetlen ellenállásfőtés, az energiát a préshengerek közvetítik,  
c) a süllyeszték közvetlen főtése,  
d) a süllyeszték (vagy a préstermék) indukciós főtése 
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A 600 oC hımérsékletig történı melegsajtolásnál használt süllyeszték hıálló acélból készül. 
Magasabb hımérsékleteken a présforma kerámiából készül, valamint 3000 oC hımérsékletig 
speciális grafit présformákat használnak. A 73. ábra a préstermék különbözı hevítési lehetıségeit 
mutatja be, amelyeket az iparban a nyomásos szinterelési eljárásnál használnak. 

A melegsajtolás gépegységeit speciális kerámiák gyártására fejlesztették ki. Ezekben az 
egységekben a melegített süllyeszték inert gázban, vagy vákuumkamrában van. A hımérséklet 
mérésén kívül a folyamat vezérlése, illetve szabályozása gyakran a préselés irányában mért 
hosszváltozás alapján történik. A környezeti atmoszférát a préstermék anyagához kell igazítani. A 
legtöbb fémpor és ötvözet esetében megfelelı a kémiailag inert atmoszféra, illetve alkalmas 
redukáló gázok vagy a vákuum használata. Ha a süllyesztéket grafitból készítik, akkor a grafit 
oxidációjából keletkezı szén-dioxid „gázburok” esetenként elégséges védelmet jelenthet a 
süllyesztéknek a levegın mőködtetéséhez olyan poranyagoknál, amelyeknek egyébként is kicsi az 
affinitása az oxigénhez és a szénhez. 

Az acél süllyeszték szokásos sajtolási nyomásai 100 MPa-ig terjednek, grafit süllyesztékekben ez az 
érték kevesebb, mint 50 MPa. Az egytengelyő melegsajtolás fontos gyártási eljárás sok nem oxidos 
kerámia anyagnál, mint pl. Si3N4, SiC, BN, B4C. Ugyszintén használják fém matricás kompozitok 
gyártására, mint pl. gyémánt szerszámok. 

Az izosztatikus melegsajtolásnál („hot-isostatic pressing” – HIP) a hevítı berendezést alkalmas 
nyomástartó edény belsejében helyezik el, amelyben a préselendı forma is van. A 
munkahımérsékletek szokásosan 800 és 1500 oC között mozognak, speciális esetekben a 2000 oC 
hımérsékletet is elérhetik. A préselést gázok valósítják meg, elsısorban nagy tisztaságú argon gáz, 
amelyet a nyomástartó edénybe nagy nyomással sajtolnak be. A nyomástartó edényben a maximális 
nyomást (akár 200 MPa) a hevítés alatt érik el. 

A HIP folyamat egy olyan módszert nyújt számunkra, amely különbözı poranyagokból való 
gyártást tesz lehetıvé, beleértve a fémeket és kerámiákat is. A gyártási folyamat alatt a 
porkeveréket az edényben helyezik el, amely leggyakrabban acélból készül. Az edényt magas 
hımérsékletnek és nagyon nagy vákuumnak teszik ki, a levegı és a nedvesség eltávolítása végett. 
Az edényt ezután eltömítik, és lezajlik a HIP folyamat. Az inert gáz magas nyomásának és a magas 
hımérsékletnek a használata a teljes anyagban lévı belsı hézagok eltávolítását és az erıs kötések 
létrejöttét jelenti. Az eredmény egy tiszta homogén anyag, finom és egyforma szemcsékkel, 
valamint szinte 100% tömörséggel. 

A nyomásálló edény átmérıje elérheti az 1 m-t, hossza 2 m-t. A főtıtest és a belsı szigetelés a 
nyomásálló edény hasznos munkaterületét csökkenti. A már préselt termékeket, amelyeknek nincs 
nyitott porozitásuk (pl szinterelt keményfémek), tovább lehet sajtolni ezzel a módszerrel mindenféle 
további intézkedés nélkül. A nyitott porozitással rendelkezı termékek, és a szabad porok 
feldolgozása elıtt azokat egy olyan tokba kell elhelyezni, amely nem gázáteresztı. Ezek a tokok 
fémlemezbıl vagy üvegbıl készülhetnek. A tokot azután el kell távolítani, de még mielıtt az edényt 
lezárnák. 

A magas beruházási költség ellenére az izosztatikus meleg sajtolás érvényességre talált az olyan 
területeken, mint pl. a keményfém gyártás iparában, vagy a speciális szinterelt anyagok gyártásánál 
(szerszámacélok, szuperötvözetek, titánötvözetek). 

5.5.2 Meleg kisajtolás 

A magas hımérséklető kisajtolást általában nem alkalmazzák, mint végsı formázási eljárást. Fontos 
azonban akkor, ha a porszemcsék felületén lévı oxidréteg gátolja a termék szinterelését. Alumínium 
és titán anyagoknál nvalamint az ötvözeteiknél, továbbá erısen ötvözött szinterelt anyagoknál, mint 
pl: a szuperötvözeteknél alkalmazzák. A kisajtolás (extrudálás) alatt a magas súrlódási erık nagy 
nyújtási arányt hoznak létre (1:12 és nagyobb), amelyek az oxidréteg áttöréséhez vezetnek, lehetıvé 
téve a test magas szilárdságúvá való szinterelését. 
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6. Szinterelés 
A szinterelés („sintering”) alatt a laza, öntött por, vagy a préselt portest hıkezelési folyamatát 
értjük. A mővelet célja az anyag sőrőségének és szilárdságának a növelése, a tervezett 
mikroszerkezet és a forma elıállítása. A folyamat hajtóerejét a szemcsék növekedése, a felületek, a 
porozitás csökkenése, a kémiai egyensúly közelítése vagy megvalósítása, általában minden olyan 
folyamat jelenti, amelyek során a rendszer szabadenergiája csökken. A szinterelésnek sok technikai 
területen rendkívüli jelentısége van, de leginkább a pormetallurgiában, kerámiaiparban, és a finom 
ércek agglomerációjában tölt be nagyobb szerepet. Néhány speciális terméken kívül, minden fémes 
vagy keramikus porterméket a használata elıtt megfelelı hımérsékleten szinterelik. A „nyers” 
termékben lévı kötéseket leginkább adhéziós erık biztosítják, amelyek a kristályrácsban uralkodó 
erıkhöz viszonyítva kicsik. A „nyers” termék végsı szilárdsága relatíve nagy is lehet, ha a 
porszemcsék geometriája és a szabálytalan felületei lehetıvé tesznek nagy érintkezési felületeket, 
beékelıdéseket és kölcsönös egymásba kapcsolódásokat. Mindemellett azonban minden szemcse 
diszkrét marad. A szinterelés folyamán a szemcsék érintkezésének minısége változik, az atomok 
vagy ionok között olyan kötések jönnek létre, amelyek már összehasonlíthatóak a szabályos 
kristályrács kötéseivel. Technológiai szemszögbıl nézve a szinterelés a pormetallurgiai anyagok 
gyártásában kulcsfontosságú szerepet tölt be. A szinterelés folyamán változik az anyag 
mikrostruktúrája, amelynek döntı jelentısége van a végsı tulajdonságok elérésében. 

A fémpornak és a fémporból gyártott présterméknek nagy fajlagos felülete és magas teljes szabad 
energiája van. A szinterelés folyamán a préstermék, amely nagy szabadenergia tartalmú, stabilabb 
állapotba kerül, továbbá kisebb porozitással rendelkezı test lesz belıle. A spontán folyamat 
hajtóereje a végsı és a kezdeti szabad energia különbségébıl adódik. Az egyfázisú rendszerekben, 
azaz a kémiailag homogén porok esetében a különbségek minden egyes külsı (a porszemcsék 
határai, a nyitott pórusok belsı felületei) és belsı (zárt pórusok falai) felület redukálásával 
kiegyenlítıdnek. Egyidejőleg megszőnnek a szemcse saját struktúrájának hibái, amelyek a préselés 
folyamán jönnek létre a szemcsék nagyszögő határaiban. 

Semmilyen definitív teória a szintereléssel kapcsolatban nem létezik. Ez azt jelenti, hogy 
semmilyen fizikai képlet nem létezik, amelyik leírná a szinterelés teljes folyamatát, és amely 
lehetıvé tenné a szinterelt alkatrészek tulajdonságainak meghatározását olyan szinten, mint 
ahogyan azt az ipar megkívánná. Ez azért van, mert reális körülmények között a szinterelés sokféle 
folyamat kombinált hatásának van kitéve. 

Az „I” anyag irányított árama  alatt atomok mozgását, vagy az energetikai potenciál gradiens 
merıleges irányára ellentétesen mozgó vakanciákat értjük. 

Az „I” anyag irányított áramára érvényes: 

I = f(T) . σ. dA/dV  [40] 

ahol az f(T)  tag a hımérséklettıl függı folyamatokat reprezentálja (diffúzió), valamint a σ. dA/dV 
az egységnyi térfogat felületének változását jelenti a σ fajlagos felületi energia függvényében. 

Minden tényezı, amely a [40] egyenlet mindkét tagjára hat, befolyással van a szinterelés 
aktivitására. Ilyenek a hımérséklet, a por fajlagos felületének növekedése, a szemcsék méreteinek 
változása, a szababadenergia növekedése például ırléssel, a határok sőrőségének növelése stb.. A 
[40] képlet második tagjának vezérelt befolyásolását aktivált szinterelésnek nevezik. 

Ha nem vesszük figyelembe a speciális módszereket (pl. külsı nyomás alkalmazásával történı 
szinterelés), akkor az ipari szinterelési folyamat legáltalánosabban a következı lépésekbıl épül fel: 
nem izotermikus melegítés a szinterelés hımérsékletére, izotermikus szinttartás a szinterelés 
hımérsékletén, szobahımérsékletre történı relatíve lassú hőtés. A hevítés fázisa mindaddig tart, 
amíg a portömegbıl a préseléskor használt adalékanyagok (kenıanyag, kötıanyag) el nem 
távoznak. Ez lehetıvé teszi, hogy a szomszédos porszemcsék közvetlen kontaktusa alakuljon ki.  
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Különös figyelmet kell fordítani a felhevítésre és a lehőtésre. Az egyfázisú porok tömeggyártásánál 
alkalmazott szinterelési hımérsékletek a fém olvadási hımérsékletének  2/3 – 4/5 része. Ez azt 
jelenti, hogy a szinterelés folyamata szilárd állapotban zajlik. A többfázisú porrendszereket 
(porkeverékek) általában a legkisebb olvadásponttal rendelkezı fázis olvadási hımérséklete 
közelében vagy kicsivel felette szinterelik. A megolvadt fázis arányának olyannak kell lennie, hogy 
az alkatrész vázszerkezetének szilárdsági stabilitása a geometriai alakot még megırizze. A 
szinterelést a gyártási módszer különbözı területein alkalmazhatjuk. Ott, ahol nagy pórusossággal 
rendelkezı szinterelt alkatrészeket gyártanak (pl. szőrık), vagy ahol a kívánt anyagtulajdonságok 
tág határok között mozoghatnak, a szinterelés a gyártási folyamat befejezı mővelete lehet. Nagyobb 
igények esetén további kiegészítı mőveleteket szükségesek – végsı préselés vagy második 
szinterelési fázis (a sőrőség, szilárdság és szívósság növelése végett), kalibrálás (a méretpontosság 
javítása végett), kombinált termo-mechanikus feldolgozás mint pl. a melegpréselés, izosztatikus 
melegpréselés vagy a szinterelt préstermékek kovácsolása. 

A Fe-Cu vagy a W-Cu rendszerekben a végsı sőrőséget a préselt vagy az elıszinterezett poranyag 
kisebb olvadásponttal rendelkezı komponens infiltrációjával lehet elérni. A sőrőség és a szilárdság 
felületi kezeléssel vagy teljes hıkezeléssel tovább növelhetı. 

A szinterelési folyamat zsugorodással is járhat, amely még nagyobb tömörséghez vezet, különösen 
a finom porok esetében. A durvább porokat szinte tökéletes alakstabilitással lehet szinterelni. A 
szinterelés és a zsugorodás nincsenek kölcsönös kapcsolatban. Ugyanúgy, mint más termikusan 
aktivált folyamat, a szinterelés is erısen függ a hımérséklettıl. A szinterelést felfoghatjuk úgy is, 
mint a porhalmazban vagy a pórusos kompaktban történı termikusan aktivált anyagtranszportot, 
amely a fajlagos felület csökkenését eredményezi a szemcsék közötti kontaktusok számának 
növelése által, azaz csökken a pórusok térfogata és megváltozik azok geometriája. Maga a 
szinterelés folyamata nagyon összetett. Magába foglal néhány anyagtranszport mechanizmust, 
szilárd és gáz fázis kölcsönhatást és gyakran kémiai reakciókat is eredményez. A szinterelés 
kezdetét úgy lehet definiálni, mint az adhéziós kontaktusok  „transzformációját“ szilárd fázisú 
kötésekké, azaz az egyik szemcse felületén található atomok legalább két további szemcse 
atomjaihoz kapcsolódnak. A mikrostrúktúrai szemszögbıl nézve a kötés a kohéziós „nyakacskák“ 
növekedésével jön létre. A szinterelés folyamán a növekvı nyakacskák struktúráinak változása függ 
a transzport mechanizmusától, amely leginkább diffúziós folyamatok által valósul meg. 

A diffúzió egy termikusan aktivált folyamat, amely azt jelenti, hogy az atomok mozgásához 
meghatározott specifikus energia szükséges. Magas hımérsékleteken a szinterelés gyorsabban megy 
végbe. 

 

 

 
74. ábra Két gömbszerő részecske és a nyakrész vetülete a szinterelés folyamata közben 

D a szemcsék átmérıje, p a nyakrész körprofiljának sugara. 
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Szinterelés alatt az S fajlagos felület rohamos csökkenése következik be. A mértékegység nélküli 
∆S/So  paraméter a szinterelés fokát mutatja, ahol az So a kezdeti fajlagos felület nagyságát jelenti. 
A fajlagos felület mikroszkópos vizsgálattal, gázadszorpcióval vagy gázáteresztı képesség 
mérésével határozható meg. 

A szinterelés fokának további mértékét fejezi ki az X/D arány, ahol az X a nyakrész átmérıjét, a D 
a porszemcse átmérıjét jelenti, mint ahogy az a 74. ábrán is látható. Szinterelés alatt a nyakrész 
növekedésén kívül többnyire a préstermék zsugorodása, tömörségének és szilárdságának 
növekedése is bekövetkezik. A szemcsék közötti nyakrész növekedés és a fajlagos felület csökkenés 
kapcsolatából az is adódhat, hogy a préstermék zsugorodás nélkül éli meg a folyamatot. 

 

A 75. ábra két hımérsékleten mutatja a nyakrész méretének változását. 

 

75. ábra Az idı hatása a nyakrész, a fajlagos felület, a zsugorodás,  
és a sőrőség nagyságára szinterelés közben 

 

A ∆L/Lo zsugorodási paramétert a préstermék hosszváltozásának és a kezdeti (kiindulási) méretnek 
a hányadosaként értelmezzük. A zsugorodás következtében a préstermék sőrősége a nyers 
préstermék ρG sőrőségérıl a szinterelt préstermék ρS sőrőségére változik a következı összefüggés 
szerint: 

ρρρρS = ρρρρG / (1 - ∆∆∆∆L/L o)
3 [41] 

A Ψ sőrőség növekedés paramétere a szintereléskor bekövetkezı sőrőségváltozás és a pórusmentes 
test eléréséhez szükséges sőrőségváltozás hányadosaként definiáljuk: 

Ψ  =  (ρS  - ρG) / (ρT  - ρG) [42] 

ahol a ρT az elméleti sőrőség. A sőrőségnövekedés, a végsı sőrőség, a nyakrész mérete, a fajlagos 
felület és a zsugorodás a pórusok eliminálásával, csökkenésével függ össze. 
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6.1 A préstermék szinterelésének fázisai 

A szinterelés folyamatát fenomenológiailag három fázisra oszthatjuk (a 76. ábra szerint), amely 
leginkább a szilárd állapotban történı szintereléskor megy végbe: 

� Kezdeti fázis: A szemcseközi kontaktusok szinterelési hidakká, ún. nyakacskákká 
transzformálódnak. A szinterelés elıtt létezhetnek mikrofelület nagyságú kontaktusok is 
a pontszerő érintkezések helyett, amelyek mérete a préselési nyomástól függ. Ebben a 
fázisban a porszemcsék még egyedi, diszkrét formájukban maradnak meg. A pórusok 
egyelıre még összefüggıek lehetnek, körbeveszik a szigetelt anyagmátrixot. Az egyes 
szemcsék közötti síkokban szemcsehatárok alakulnak ki. A szemcsék közepei csak 
csekély mértékben közelednek egymáshoz (amely a nagyon kis zsugorodás miatt van). 

� Középsı fázis: Az X/D arány meghatározott értéket ér el a nyakrész erıs növekedése 
után, az egyes szemcsék kezdik elveszíteni az önállóságukat. Pórusok hálózata jön létre, 
megkezdıdik az átjárható pórusokból a zárt pórusok kialakulása, továbbá az 
anyagmátrix szemcséinek kezdeti összekapcsolódása. A kapcsolódás helyén létrejött 
szemek növekedni kezdenek, új mikrostruktúra alakul ki. Ebben a fázisban következik 
be a legnagyobb mértékő zsugorodás. Az elért sőrőség az elméleti sőrőség 70 – 92 % -a 
között mozog. 

� Végsı fázis: Térfogatilag teljesen kifejlıdött kapcsolódások jönnek létre, megszőnik a 
szemcsék eredeti morfológiája, a zárt gömbszerő pórusok, továbbá egységes 
anyagmátrix jön létre. Abban az esetben, ha a gázok nem tudnak a felületre diffundálni, 
a pórusokban zártan maradnak, és mindaddig nem növekszik a sőrőség, míg a gáz 
nyomása ki nem egyenlítıdik a felületi feszültség által keltett nyomással. Ha a pórusok 
alapjában véve üresek (szinterelés vákumban), vagy az anyagban lévı gázok könnyen 
diffundálnak a szilárd anyagban, akkor további, kisebb mértékő sőrőségnövekedés 
következhet be, fıleg a finomszemcséjő mikrostruktúrák esetében. Az elért sőrőség az 
elméleti sőrőség 90 – 95 % -át érheti el. 

 

76. ábra A szinterelési folyamat három fázisa 

 

A legtöbb szinterelt termék, mint pl. az acélok, mágnesek, karbidok elérik a végsı fázist nagy 
sőrőséggel és szilárdsággal, de legalább a középsı fázis végét biztosan elérik. A nagy porozitással 
és gáz vagy folyadék áteresztı képességgel rendelkezı termékek, mint pl. a szőrık, diafragmák, 
amelyeket durva, és gyakran gömbszerő porokból szinterelnek, a szinterelésnek csupán a kezdeti 
fázisát érik el. Minél kisebbek a porszemcsék, annál nehezebb identifikálni a kezdeti fázist: a 
zsugorodás és a nyakrész növekedése már kisebb hımérsékleteken megindul, nagymértékő 
szinterelés viszont a hevítés fázisában megy végbe. A nagyon összepréselt porokban terjedelmes 
szemcseközi felületek alakulnak ki, amelyek végül a szinterelés alatt nagyon kis zsugorodást 
eredményeznek (pl. a szinterelt acélalkatrészeknél). Ebben az esetben a kezdeti és a végsı fázist 
nem lehet megkülönböztetni. 
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6.2 Szinterelés a gyakorlatban 

A porok morfológiai és felületi tulajdonságai meglehetısen összetettek, és a szemcsék nagyságától, 
alakjától, felületi érdességétıl egyaránt függnek. Az érintkezési felületek nagysága és az érintkezı 
határfelületek jellege a préselésre kerülı porhalmazban lényegében ugyanazoknak a külsı 
(hımérséklet, idı, atmoszféra) és belsı (porok tulajdonságai) paramétereknek a függvénye, mint 
akár a préselt nyers darabokban vagy a már készre szinterelt termékekben. 

A szinterelés idejének és hımérsékletének hatása a sőrőség növekedésére a kis sőrőségő préstermék 
illetve szabadon szórt por esetében a 77. és a 78. ábrán látható. 

 

77. ábra Porhalmaz különbözı hımérsékletek melletti sőrőségnövekedésének idıfüggése. A 
por tulajdonságai és a préselési nyomások állandók 

 

 

78. ábra Finom (1-10 µm) és durva (50-200 µm) porkeverék  
sőrőségváltozásának hımérséklet függése.  

 
A 78. ábrán a szinterelés ideje és a nyers préstermék sőrősége állandó, TM az anyag olvagáspontja. 
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A legnagyobb mértékő zsugorodás a szinterelés kezdetén megy végbe, fıleg a nagyobb 
hımérsékleteken és a finom szemcsemérettel rendelkezı porok esetében. Nagyon erıs hımérsékleti 
hatások miatt nagyobb hımérsékleteket csak korlátozott mértékkel szabad alkalmazni. Minél kisebb 
a szinterelés hımérséklete és durvább a por, annál kisebb mértékő a sőrüségnövekedése, de a 
nyakrész jelentıs növekedése figyelhetı meg. A finom szemcséjő porok könnyebb 
szinterelhetısége a nagyobb számú szemcseközi érintkezés és a szinterelés közbeni nagyobb 
hatóerık miatt van. Ha a szinterelés alatt nagy sőrőséget érünk el, akkor általában a nyakrész 
méretei nagyok. Ezt gyakran nehéz elérni, de a nagyszilárdságú anyagoknál ez mindig 
követelmény, mivel a szilárdsági tulajdonságok erısen függnek mind az anyag porozitásától, mind a 
nyakak méretétıl. 

Szinterelési anomáliák 

A nyers préstermék többféle ok miatt is inhomogén szerkezető lehet. Például az olyan, egytengelyő 
préseléssel készült termékekben könnyen kialakulhatnak sőrőség különbségek, ami azután az ún. 
differenciált szinterelıdéshez vezet, vagyis a kisebb sőrőségőre tömörödött, lazább szerkezető 
térfogatrészek magasabb szinterelési sebességet és nagyobb fokú zsugorodást érnek el, mint a 
tömörebb térfogatrészek, ami azután végsı soron mérethibákat és torzulásokat eredményez a 
késztermékben. A szennyezıelemek inhomogenitása (pl. a Cu és a Fe egyenlıtlen eloszlása) 
hasonló jelenségeket okozhatnak. A gyakorlatban ezeket a gondokat úgy orvosolják, hogy 
igyekeznek könnyebben préselhetı porokat és a préseléshez a lehetı legkedvezıbb összetételő 
keverékeket használni. 

Oxidrétegek 

Minden fémfelület a környezı levegıvel való érintkezés hatására oxidréteget képez, kivéve néhány 
nemesfémet. Minél nagyobb a por fajlagos felülete, annál nagyobb a por oxigéntartalma, ami a 
szinterelés folyamatát befolyásolja. 

Azok az oxidok, amelyek keletkezése nagy Gibbs féle szabadenergia változással jár (pl. Al2O3, 
MgO, Cr2O3) a szinterelési körülmények között, vákuumban vagy védıgáz atmoszférában is 
stabilak. Az oxidok erısen gátolják a szinterelés folyamatát, mivel gátolják a fémfelületek közötti 
diffúziót. Ha az alacsony olvadáspontú  fém felületét magas olvadáspontú oxidréteg borítja be (mint 
pl. az Al vagy a Mg), akkor a tényleges szinterelési hımérsékleten az oxidrétegek közötti kapcsolat 
annyira alacsony, hogy bármilyen atommozgás az oxidban nehezen képzelhetı el. Ezért tiszta 
alumíniumból hagyományos porpréselési eljárással nem gyártható alkatrész. A legésszerőbb 
módszer a folyadék fázis bevezetése lenne, amely oldaná az oxidréteget, vagy extrúzióval erıs 
deformációt kellene végrehajtani, amely mechanikusan távolítja el az oxidréteget és in-situ friss 
fémfelületet biztosít. A gyakorlatban mindkét módszert alkalmazzák. 

A nagyon reaktív fémporokat a gyakorlatban alacsony oxigéntartalmú atmoszférában gyártják. 
Ilyenek pl. a kemény mágnesek (Co-Sm, Fe-Nd-B), szuperötvözetek, (Ni-Cr-Co-Ti-Al és mások), 
vagy a titánötvözetek. A szuperötvözet oxigéntartalma 100 ppm körül, vagy ez alatt van. Az 
oxigéntartalom gátolja a szinterelés folyamatát, az oxidrétegek rontják a fizikai mechanikai 
tulajdonságokat. 

Azok az oxidfilmek, amelyek képzıdési energiája kicsi, nem stabilak a szinterelés folyamata alatt. 
Ezek pl. a Fe, Ni, Cu, W, Mo és egyéb porok. Az oxid vagy redukálódik (mint a Fe és Ni oxidok), 
vagy elgızölög (MoO3), vagy részben feloldódik a fémmátrixban. 

 

6.3 Többkomponenső rendszerek szinterelése 

A porkeverék szinterelése folyékony fázis jelenléte nélkül, azaz szilárd állapotban, a komponensek 
szilárd fázisú oldódása vagy oldhatatlansága mellett mehet végbe. Kétkomponenső keverékben 
három típusú érintkezés lehetséges: A-A, B-B, A-B. 
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6.3.1 Szinterelés szilárd állapotban, szilárd fázisú oldódás nélkül 

A porkeverék szinterelése szilárd fázisú oldódás nélkül kizárja az A-B érintkezési felületek 
interdiffúzióját (vagy reakcióját). Ez leginkább a W-Cu vagy Mo-Cu rendszerekben figyelhetı meg 
a réz olvadáspontja alatti hımérsékleteken, vagy a cermet típusú rendszerekben, mint pl. a Fe-Al2O3 
vagy a Cr-Al2O3. A nyakrészek keletkezése és a zsugorodás mértéke az A-A és B-B érintkezések 
számától függ. Ha a (B) típusú komponens nem szinterelıdik az adott hımérsékleten, akkor  
jelentısen lassítja a szinterelés folyamatát. A szinterelés utáni tulajdonságok erısen függnek az 
állandó pórusosság melletti B inaktív komponens mennyiségétıl. A W-Cu rendszerben a W egy 
inaktív komponens. Ha az inaktív B komponens szemcséi sokkal kisebb mértékben vannak jelen, 
mint az A komponens szemcséi, a keverék egy speciális formája valósulhat meg: minden egyes 
durvább A komponens B típusú szemcsékkel van borítva, ami gátolja a nagymennyiségő közvetlen 
A-A érintkezés kialakulását. Ilyenkor gyenge, vagy semmilyen szinterelés nem történik. Az A-A 
érintkezések javításaképpen mechanikai ötvözést alkalmaznak, mint pl. az anyagmátrix belsejébe 
történı finom szemcsék bevitelének módszerét. 

 

6.3.2 Szinterelés szilárd állapotban, szilárd fázisú kölcsönös oldhatósággal 

A szilárd fázisú oldhatósággal rendelkezı porkeverékeknél kétfajta rendszert különböztetünk meg. 
Az egyiknél minden egyes szemcse a szinterelési folyamat elıtt homogén szilárd oldatot képez 
(elıötvözött porok). A másiknál egy heterogén keverék áll rendelkezésre. Homogén szilárd oldat 
szinterelése (koncentráció gradiens nélkül) pl. az olyan Fe-Mo és más Fe alapú rendszerekre 
jellemzı, amelyeknél a második fém mennyisége 2 % alatti. A tapasztalatok alapján a tiszta vashoz 
képest lassúbb szinterelıdést figyeltek meg, amely a vakanciák létrejöttéhez szükséges nagyobb 
(aktiválási) energia igénnyel és a kisebb öndiffúziós koefficienssel van összefüggésben. 

A szilárd fázisban kölcsönösen oldódó fémek (szilárd-oldatos ötvözetek) szinterelése sokkal 
bonyolultabb. A második komponens jelenlétében megfigyeltek akadályozó és elısegítı 
effektusokat is, az alkalmazott anyag, a szinterelés és a homogenizáció mértékének függvényében. 

 

6.3.3 Szinterelés folyadék fázis jelenlétében 

A folyadék fázisú szinterelést gyakran alkalmazzák a pormetallurgiai folyamatokban, mind fémes, 
mind kerámia termékeknél egyaránt. Ennek a szinterelési módszernek a legfontosabb elınye a 
szinterelés sebességének jelentıs növekedése, valamint a szinte teljes sőrőség elérése, amely 
rövidebb idejő szinterelést tesz lehetıvé. Kis mennyiségő folyadék fázis jelenléte a szinterelés 
jelentıs aktiválását teszi lehetıvé (pl. a WC – Co vagy kerámia rendszerekben). A sőrőség 
növekedésének üteme függ a folyadék mennyiségétıl, amely a rendszer 30 %(m/m)-át is kiteheti. 

A folyadék fázis lehet állandó és átmeneti – amely a szinterelés alatt a szilárd és a folyadék fázis 
diffúziós  kölcsönhatása útján távozik a rendszerbıl. A folyadék fázissal történı szinterelésnek 
különbözı variációi lehetnek, amelyek a szinterelés hımérsékletétıl, az összekevert porrendszer 
szemcséinek kémiai és fizikai tulajdonságaitól és a keletkezett fázisok kémiai és diffúziós 
kölcsönhatásaitól, továbbá a szinterelt test térfogatában lévı folyadék fázis mennyiségétıl és 
eloszlásától is függnek. 

A folyadék fázis jelenlétében történı szinterelés a következıképpen megy végbe: 

Elsı szakasz: A folyadék fázis létrejötte után a kapilláris erık hatására a szemcsék áthelyezıdnek 
(eltolással vagy elcsúszással). Ennek eredményeképpen a préstermék zsugorodásának kíséretében 
gyors sőrőségnövekedés következik be. 

Második szakasz: A szilárd fázisú szemcsék folyadék fázisban való oldódása következik be, majd 
az energetikailag kedvezıbb helyeken a folyadék fázisból a szilárd fázis atomja válik ki. Ez a 
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folyamat a szilárd fázis atomjainak a folyadék fázisbeli diffúziójával történik. A második 
szakaszban a préstermék sőrőségnövekedése lassul. A mikrostruktúra szempontjából ez a szakasz a 
szemcsék felületének szilárd fázissal történı befedését eredményezi. Eredménye a meglévı szilárd 
szemcsék aprózódása kisebb szemekké. Megfelelı mennyiségő folyadék fázis jelenlétében a szilárd 
fázis szemcséinek áthelyezése a folyadék fázisban valósulhat meg. Ezt a folyamatot a sőrőség 
növekedése kíséri. 

Harmadik szakasz: A folyadék fázis megszőnik, és a sőrőségnövekedés folyamatát a szilárd fázisú 
diffúzióval szabályozza. A préstermék sőrőségnövekedése természetesen lelassul. 

A sőrőség növekedés mechanizmusára hatással van a szilárd és a folyadék fázis komponenseinek 
kölcsönös oldhatósága. A szilárd fázis folyadékban való nagy oldhatósága a préstermék 
sőrőségének növekedéséhez vezet. Ellentétes esetben, ha a folyadék fázis komponenseinek nagy az 
oldhatósága a szilárd fázisban, akkor a préstermék térfogatának növekedése megy végbe. A 
folyadék fázissal történı szinterelés tipikus példája a Fe-Cu rendszer. 

A szinterelt termék tulajdonságainak reprodukálhatóaknak kell lenniük. Ez a szinterelési folyamat 
sok fontos tényezıjétıl függ: a hımérséklet megválasztása és szabályozása, megfelelı 
védıatmoszféra használata, a kemence típusa, idı és hımérsékletprofil (hevítés, szinterelés és 
hőtés), továbbá a préstermékek száma, alakja, mérete. 

 

6.4 Atmoszféra a szinterelési folyamat közben 

A fémporok szintereléséhez illeszkedı, megfelelı atmoszféra kiválasztására van néhány kritérium. 
A legtöbb fém oxidáció elleni védelmet igényel, mivel az oxidok gátolják a diffúzió útján 
megvalósuló kötések és a megfelelı tulajdonságok kellı létrejöttét. A megfelelı atmoszféra 
hatására a préseléskor használt kenı- és kötıanyagokat eltávoznak. A préstermékben oxidok is 
lehetnek. A redukáló atmoszféra nem csak védelmet biztosít a további oxidáció ellen, de a meglévı 
oxidokat is redukálhatja, továbbá a szinterelt anyag szennyezıtartalmát is szabályozhatja. A 
fémporok akár 1,5 %-ig menı tömegveszteséget is mutathatnak a szinterelési ciklus alatt. A 
tömegveszteség leginkább az oxidredukció következménye. Példaként vegyük szemügyre a Fe2O3 
nagyhımérséklető redukcióját hidrogéngázzal: 

Fe2O3 (s) + 3 H2 (g) = 2 Fe(s) + 3 H2O(g) [43] 

Az oxidok hidrogénes redukciójakor keletkezı vízgız könnyen eltávolítható a rendszerbıl. A jó 
minıségő préstermék készítésének elengedhetetlen feltétele a felületi oxidréteg tökéletes 
eltávolítása. Fontos paraméter az atmoszféra harmatpontja, amelynek kisebbnek kell lennie, mint 
ami a fém – oxid egyensúlyi értékbıl adódik. 

A harmatpont az a hımérséklet, amelynél egy adott vizgız-tartalmú  gázból a víz kicsapódása 
megkezdıdik, azaz a gáz vízgızzel telítetté válik. A harmatponton lévı vízgıztatalom bomlási 
egyensúlyából számítható a rendszer parciális oxigén nyomása, amely az atmoszféra redukáló 
potenciáljának egy általános mértéke. 1 tf% vízgız jelenléte az atmoszférában 7 oC-os harmatpontot 
eredményez, míg 0,01 tf% vízgız harmatpontja -42 oC. A hımérséklet növekedése mellett az 
oxidredukció magasabb harmatpontokon megy végvbe. A szinterelés magasabb hımérsékletei tehát 
segítik az oxidredukciót. Ha a préstermék eléri a szinterelési hımérsékletet, akkor az elején még 
oxidációval kell számolni, mivel a pórusok levegıvel vannak töltve. A szinterelés eleje kisebb 
hımérsékletek és magasabb harmatpontok mellett zajlik. Magasabb hımérsékleten redukáló 
feltételek alakulnak ki. A hőtés folyamán a préstermék még egyszer átlépi az oxidációs-redukciós 
határt és az oxidációs zónába kerül. Ezért az atmoszféra minısége nagyon fontos a szinterelési 
hımérsékletrıl történı hőtés során (79. ábra). 
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79. ábra A harmatpont és a hımérséklet alakulása a szinterelés során 

 

Általában a következı redukáló atmoszféra típusokat alkalmazzák a szinterelés folyamán: hidrogén, 
bontott ammónia, nitrogén, vákuum, inert gázok. 

 



 109

7. A szinterelt préstermékek kovácsolása 
A szinterelt préstermékek kovácsolása kombinálja a süllyesztékes kovácsolást a pormetallurgiai 
folyamatok elınyeivel. A „sinter forging“ és a „powder forging“ kifejezések ugyanazt jelentik. 
Kovácsolni a szinterelt préstermékeket és a nyers préstermékeket is lehet. Ezt a módszert a pontos 
alak elérése miatt és a speciális poranyagokból készült féltermékek gyártására alkalmazzák. A 
szerkezeti acél alkatrészek gyártásánál egy fontos mőveleti lépés, ahol leginkább a pontos alak a 
domináns. Használják még akkor is, ha nagyobb sőrőséget szeretnének elérni, azaz nagyobb 
szilárdságot, szívósságot és fáradással szembeni ellenállást. 

A melegkovácsolás folyamatát a 80. ábrán követhetjük nyomon. 

 

80. ábra A melegkovácsolás folyamatának vázlata 

 

A porból elıpréselt terméket készítenek. Ez a termék megközelítıleg 70 %-os relatív sőrőséggel 
rendelkezik, és az alakja megegyezik annak az alkatrésznek az alakjával, amelyet gyártani kell. 
Ezután az elıterméket a kovácsolás hımérsékletére hevítik fel inert gáz atmoszférájú kemencében, 
majd ezt követıen zárt süllyesztékben végsı formájúra kovácsolják. Azokat az acélokat, amelyeket 
keményíteni lehet, edzésnek vethetjük alá a kovácsolási hımérsékletrıl történı gyors hőtéssel. A 
préstermék hevítése történhet az elektromos vezetésük kihasználásával is. Ez azzal az elınnyel jár, 
hogy a rövid idejő hevítés alatt néha a vékony grafitpaszta réteg elegendıen megvédi az alkatrészt 
az oxidációtól, amely azt jelenti, hogy nem szükséges inert (védı)atmoszféra alkalmazása. 

 

Vas alapú szerkezeti acélok gyártásának lépései 

Az elıtermékeket egytengelyő hidegpréseléssel gyártják elıötvözött porokból. A préselt darabokat 
1100 – 1250 oC hımérsékleten szinterelik hidrogént is tartalmazó atmoszférában, hogy a 
porszemcsék felületi oxidrétege tökéletesen redukálódjon. Az átmenetileg tárolásra kerülı 
darabokat lehőtik, míg a közvetlenül kovácsolásra kerülı darabokat általában melegen kovácsolják. 
Kovácsolás elıtt a darabot grafitréteggel vonják be, amivel a megfelelı kenést biztosítják. A 
korábban lehőtött darabokat általában indukciós hevítéssel melegítik újra. A kovácsolás zárt 
süllyesztékben történik, és utána a kovácsolt darabot megfelelıen szabályozott körülmények között, 
védıatmoszférában lehőtik. 

A poranyagokból kiindulva, vagyis a „porkovácsolt“ termékek mechanikai tulajdonságai egyébként 
legalább ugyanolyanok, esetenként még jobbak is, mint amilyen értékeket a hagyományos 
tömeggyártású kovácsolással el lehet érni. 

E módszer vitathatatlan elınyei ellenére, a porkovácsolt darabok gyártása csak a 20. század 
nyolcvanas éveinek elején kezdett felfutni, elıször az USA-ban és Japánban, majd 5 évvel késıbb 
Németországban. Jelenleg elsıdlegesen a nagy igénybevételnek kitett gépalkatrészek, hajtókarok, 
váltómővek és más autóalkatrészek gyártására használják. 
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8. Termikus szórás 
Minden eddig említett pormetallurgiai formázási és szinterelési eljárás valamilyen módon magába 
foglalja a feldolgozott pornak tömörebb testté alakítását. Ezekkel a mőveleti lépésekkel némiképp 
rokon folyamatok játszódnak le a termikus szórással történı szilárd bevonatok kialakításánál is. 
Ezeknél a bevonatoló eljárásoknál gyakran használnak kiinduláskor finomszemcsés porokat, vagy a 
felszórásra használt anyagból képeznek igen kicsi, részlegesen vagy teljesen  megolvasztott 
cseppeket. A fémekbıl, ötvözetekbıl, kompozitokból és oxidkeverékekbıl való bevonatkészítést 
már néhány évtizede használják, különösen a különbözı funkcióval bíró felületi (védı)bevonatok 
létrehozására. Alkalmazásuk elsıdleges célja a fizikai, mechanikai elhasználódással szembeni 
védelem, a korróziós és oxidációs hatások csökkentése; de ezekkel a bevonatokkal módosítani lehet 
a darab hı- és elektromos vezetıképességét, szigetelıképességét, vagy egészen különleges 
elektromos, kémiai vagy optikai tulajdonságokat is kölcsönözni lehet ezáltal a bevonatolt darabnak. 
A felületi bevonatok készítésének egyik módszere a termikus szórás. 

A termikus szórással bevonatképzés (angolul: Thermal Spraying) legfontosabb módszerei a 
következık: 

1. Lánggal, a felszórt a használt anyagot por, drót vagy rúd formában adagolják. 

2. Elektromos ívvel a használt anyagot drót formájában adagolják. 

3. Plazmaszórás, a használt anyag porszerő. 

4. Nagysebességő lángszórás – HVOF (angolul: High Velocity Oxigen Fuel,) a használt anyag 
porszerő. 

A termikus szórás széles anyag- és módszerválasztékot kínál, amelyek kevésbé károsak az élı 
környezetre, összehasonlítva ıket a hagyományos bevonatkészítési folyamatokkal. 

 

A termikus szórás elve 

A termikus szórással készített bevonatok a következıképpen készülnek: a kiinduló anyagok 
megolvasztása (por formában, de lehet drót vagy rúd formában is), majd ezeknek a szemcséknek az 
elıre elıkészített alapfelületre (zsírtalanítás, szárítás) történı szórása. Az alapfelületre csapódáskor 
az egyes különálló szemcsék részlegesen vagy teljesen deformálódnak. A deformált szemcsék 
nagyon gyorsan megszilárdulnak és lehőlnek, heterogén struktúrát alakítva ki. A termikus szórással 
készített bevonatok rétegekbıl állnak, amelyek a megfelelı metszeteken is látszanak. Az egyes 
rétegek hőlési sebessége megközelítıleg 105 oC/s. A hirtelen létrejött mikrostruktúra egyedi 
tulajdonságokkal bírhat, mint pl. a szilárd fázisú oldhatóság mértékének növekedése, a szemcsék 
finomodása, metastabilis fázisok kialakulása, és a ponthibák nagy koncentrációja. A szórás 
technológiák legújabb fajtái – a nagysebességő HVOF szórás – olyan bevonatok létrehozását teszi 
lehetıvé, amelyek szerkezete viszonylag homogén, a bevonat nagymértékben rátapad az 
alapanyagra, valamint a bevonatnak alacsony a porozitása (1% alatt). Ez azt jelenti, hogy a termikus 
szórás a használt módszertıl, technológiai paraméterétıl és a használt anyag típusától és formájától 
függıen a bevonat szerkezete jelentısen különbözı lehet.  

 

8.1 Lángszórás 

A lángszórás a termikus szórástechnikák legrégebbi módszere. Fémes és nemfémes anyagok 
felületének bevonatolására alkalmazzák. Lángszórásnál a gáznemő tüzelıanyag oxigénnel 
elégetésébıl felszabaduló hıt használjuk ki a szórópisztolyba por vagy drót fomában belépı 
felszórandó anyag megolvasztására. Például az acetilén-oxigén lángban tehát a szórandó anyag 
megolvad, majd a cseppek röpítésére szolgáló levegı vagy más alkalmas vivıgáz lökéshullámának 
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hatására felszóródik a bevonandó felületre. Ha a kiinduló anyag por, akkor azt levegı vagy inert gáz 
(argon vagy nitrogén) segítségével közvetlenül a lángba juttatják, ahol a por a lángon áthaladás 
közben megfelelı hımérsékletre felmelegszik. Ezzel a módszerrel sokféle anyagból lehet bevonatot 
képezni, és a darabok, többnyire gépalkatrészek többségét manuálisan szórják. Az acetilén-oxigén 
láng magas hımérséklete lehetıvé teszi az olyan magas olvadáspontú fémek szórását is, mint pl. a 
molibdén. A lánggal szórt rétegek minden technikai szakterületen megtalálták a helyüket. Például 
alkalmazzák elhasználódás elleni (pl. kopásálló) rétegek kialakítására, gépalkatrészek nemesítésére, 
vagy korrózióálló bevonatok létrehozására cinkbıl, alumíniumból, rézbıl vagy króm-nikkel-
acélból. A lángszórás elınye az egyszerőség, és a többi termikus szórással való összehasonlításban 
az alacsony költség. 

 

81. ábra A lángszórás szemléltetése 

 

A port a vivıgáz a körkörös lángcsóva közepébe juttatja, ahol a szemcsék felmelegszenek és 
megolvadnak. A sőrített levegı egy másik, külsı körgyőrő alakú gázfúvókán keresztül áramlik ki az 
égı láng köré és felgyorsítva röpíti a szemcséket (ill. olvadék cseppeket) a szubsztrát felé. Eközben 
a láng oxigénellátásához és fókuszálásához is hozzájárul. 

Ha a felszórandó anyag drót, akkor azt elıször megolvasztják, és az anyag ilyenkor olvadt 
állapotban kerül a sőrített levegı áramába, ami azután az olvadék cseppeket a céltárgy (szubsztrát) 
irányában gyorsítja. 

 

8.2 Szórás elektromos ívvel 

Ez a szórási technológia a legnagyobb termelékenységével tőnik ki az összes termikus szórási 
módszer közül. Elektromosan vezetı elektródpárt elektromos ívvel olvasztanak meg. A megolvadt 
anyagot sőrített levegıvel porlasztják, amely a szubsztrát felületére irányul. A becsapódó megolvadt 
részecskék a szubsztráton hamar megszilárdulnak, kialakítva ezzel a bevonatot. 

Az elektromos ív segítségével keletkezett bevonatok tömörebbek és szilárdabbak, összehasonlítva a 
lángszórással kialakított rétegekkel. Az üzemeltetési költség alacsony, a bevonat készítése gyors, a 
hatásfok magas, ezért ezt a módszert nagy felületek bevonatolására alkalmazzák. Legfontosabb 
alkalmazási területe a korrózióálló bevonatok készítése. 

 



 112

 

82. ábra Elektromos ívvel történı szórás vázlata 

  

8.3 Plazmaszórás 

Plazmaszórásnál egyenáramú elektromos ív segítségével ionizáljuk a gázt, ami nagyhımérséklető 
plazmát alkotva a termikus szórás hıforrásaként szolgál. Emellett a fuvókán nagy sebességgel 
kiáramló plazmagáz a hozzá adagolt port nemcsak megömleszti, hanem magával is ragadja és a 
bevonandó tárgy (szubsztrát) felületére juttatja. A több ezer fokos hımérséklet és a plazmaáram 
nagy hıtartalma következtében olyan anyagok is szórhatók ezzel a szórástechnikával, amelyek igen 
magas olvadáspontúak, mint pl. a fém volfrám és a kerámiák (pl. a cirkónium-dioxid). 

 

83. ábra A plazmaszórás elve  

 

A plazmaszóró berendezésnek, az ún. plazmapisztolynak mind a két elektródja, a réz anódja és a 
volfrám katódja egyaránt vízzel hőtött. A plazmagáz (argon, nitrogén, hidrogén, vagy hélium) a 
katód és az anód közötti térrészen áramlik keresztül, mely térrész valójában egy fúvókát képez. 
Magát a plazmát nagyfeszültségő szikrakisüléssel gyújtják be és gerjesztik. A gáz részleges 
ionizációja révén a gáz vezetıvé válik, és attól kezdve viszonylag  könnyen fenntartható benne a 
katód és az anód közötti egyenáramú ívkisülés. Az elektromos ívvel lehetséges intenzív hıtermelés 
pedig azt eredményezi, hogy a plazmagáz igen magas hımérsékletre felhevíthetı, ahol jól 
disszociálódik és könnyen ionizálódik, vagyis plazma állapotba kerül. A plazma az anódtesten 
kiképzett fúvókanyíláson plazmalángként lép ki, amibe legtöbbször egy külsı, a fuvókanyílás 
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közelében elhelyezett adagolón keresztül juttatják be a felszórandó anyag porát. Ilyen körülmények 
között a por nagyon gyorsan felhevül és felgyorsul. A céltárgy távolsága általában csak 25 – 150 
mm közötti szokott lenni, és többnyire a közönséges környezeti atmoszférában is sikeresen 
elvégezhetı a felszórás. Ha a felszórandó anyag csekély mértékő oxidációját is el szeretnénk 
kerülni, akkor a szórást inert gázatmoszférájában is végezhetjük, vagy akár csökkentett nyomású 
térben (ún. kisnyomású-, illetve vákum plazmaszórás). Plazmaszórással általában tömörebb, 
szilárdabb és tisztább bevonatok készíthetıek, mint bármelyik másik termikus szórási módszerrel, 
kivéve talán a HVOF eljárást. A plazmaszórást egyébként számos területen használják: 
biokompatibilis bevonatok, kopásnak ellenálló rétegek, elektromosan vezetı rétegek stb. 
elıállítására. A plazmaszórás hátránya a viszonylagosan magas költsége és az eljárás bonyolultsága 

 

8.4 Nagysebességő /HVOF/ lángszórás 

A termikus szórások egyik legújabb válfaja a HVOF eljárás (high velocity oxygen fuel), amely 
egyfajta alternatív megoldásként jött létre a detonációs és a kissebességő termikus szórástechnikák 
mellett. A HVOF szórástechnika abban különbözik a legtöbb hagyományos termikus szóró 
eljárástól, hogy a gáz áramlási sebessége, és ezzel együtt a szórás sebessége is sokkal nagyobb. Az 
igen nagy kiáramlási lángsebesség létrehozására többféle HVOF piszolytípust is kifejlesztettek, 
amelyek eltérı elveket alkalmaznak a nagy szórási sebességek eléréséhez. A HVOF bevonatok 
nagyon tömörek és szilárdak. A felszórt szemcsék igen nagy kinetikus energiája következtében még 
akkor is kiváló minıségő bevonat képzıdik ha a szubsztrát felületére csapódó szemcsék teljes 
egészében nincsenek is átolvadt állapotban. A HVOF bevonatokat többnyire olyankor használják, 
amikor a nagy bevonat-sőrőség és a nagy szilárdság elérése az elvárás, és más termikus 
szórástechnikákkal ez nem megvalósítható. A HVOF eljárásban az oxigénhez, a bevonat jellegétıl 
függıen, acetilént, propilént, propánt vagy hidrogént kevernek. A folyékony tüzelıanyag és az 
oxigén elegye az elıkeverı egységen keresztül jut az égéstérbe, ahol begyullad és magas 
hımérséklető és nagynyomású gázáramot hoz létre. A port axiálisan és nagy nyomással a HVOF 
berendezés égésterébe adagolják, vagy az adogolás esetenként a fúvókán kívülrıl is történhet, ahol 
a kiáramló égéstermékek nyomása már kisebb. A HVOF berendezésekkel reaktív, azaz kémiailag 
nagyon reakcióképes anyagok, például titán, levegın is szórhatók. Ezt a szórástechnikát leginkább 
ott alkalmazzák, ahol kiemelt fontosságú az alkatrészek, gépelemek mechanikai elhasználódással 
szembeni védelme (kopással szemben pl. WC – Co szóróanyagot használva), és a korrózióval 
szembeni védelem. Emellett dielektromos bevonatok készítésére is használják, például Al2O3 és 
Al 2O3-TiO2 bevonatokhoz. 

 

8.5 A termikus szórás elınyei 

A legtöbb hagyományos bevonatképzı módszerrel szemben, a termikus szórás inkább vastagabb 
bevonatok készítése elınyös. Általában a bevonandó alkatrész nagyobb mérete sem jelent korlátot, 
és a felszórás a munkadarab elkészítésének helyén (in situ) is alkalmazható, emellett alig kell 
számolni veszélyes hulladékok keletkezésével. A magas munkahımérsékletek lehetıvé teszik a 
magas olvadáspontú fémek felhordását is a viszonylag hideg szubsztrátok felületére is. A 
gazdaságilag fejlett országokban az utóbbi 15-20 évben ez a bevonatoló technológia igen 
dinamikusan fejlıdik: folyamatosan új módszereket, berendezések és adalékanyagokat vezetnek be 
a gyakorlatba. Igyekeznek minél szélesebb körő felhasználást találni ezeknek a bevonatképzı 
technikáknak, ezáltal javítva a bevonatolt termékek élettartamát, megbízhatóságát és növelve a 
különféle berendezések teljesítményét. Végsı soron a korszerő bevonatolt termékek alkalmazásával 
csökkenthetık az üzemeltetési költségek is, hiszen a drága szerkezeti anyagok élettartamának 
növelésével csökkennek a javítási és karbantartási költségek. 
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A termikus szórástechnikák tipikus alkalmazási területei között egyébként kiemelten említhetık a 
papírgyári hengerek, a különféle megmunkálógépek szerszámai és alkatrészei, a szivattyúk 
pakolásai, az elektromotorok rotorjai, a szálvezetı hengerek stb. 

 

7. táblázat A termikus szórás módszereinek és a bevonat tulajdonságainak az összehasonlítása 

Termikus 
szórás 
fajtája 

Szemcsék 
sebessége 
[m·s-1 ] 

Adhézió 
[MPa] 

Oxigén 
tartalom 

[%] 

Pórusosság 
[%] 

Szórás 
sebessége 
[kg·h-1 ] 

Bevonatok 
vastagsága 

[mm] 

Láng 40 <8 10-15 10-15 1-10 0.2-10 

Ív 100 10-30 10-20 5-10 6-60 0.2-10 

Plazma 200-300 20-70 1-3 5-10 1-5 0.2-2 

HVOF 600-1000 >70 1-2 1-2 1-5 0.2-2 

 

A 8. táblázatban néhány példát találunk a termikus szórástechnikákkal  készített bevonatok 
elhasználódási mechanizmusára, illetve a jellemzı felületi tulajdonságokra, feltüntetve a tipikus 
bevonat tulajdonságokat és anyagokat néhány fontosabb alkalmazási területen. 

8. táblázat A bevonatok gyakorlati példái 

Elhasználódás 
mechanizmusa, bevonat 
felületének tulajdonsága 

Tipikus alkalmazások Megfelelı bevonatok 

Adhézió Csúszócsapágyak,  Bronz  

Abrazív kopás, Erózió 
Hajtócsigák, dugattyúk, hajtókarok, 
üvegipari formák részei 

WC/Co,Cr2O3,Al2O3, 
NiCrBSi 

Kavitáció 
Vízturbinák kamrái, vízturbinák 
lapátai, szivattyúházak, 
robbanómotorok hengereinek betétei 

martenzites rozsdaálló 
krómacél, alumínium bronz, 
NiCrBSi 

Kopás 
Textilipar berendezéseinek gépei, 
csúszási felületek, pneumatikus és 
hidraulikus elemek  

WC/Co, Cr2O3, Al2O3, Mo, 
NiCrBSi 

Hıterjedési akadályok 
Robbanó- és gázmotorok kamráinak 
alkatrészei, üvegipari alkatrészek 
formái  

ZrO2/CaO/MgO/Y2O3, 
ZrSiO4 

Magashımérséklető 
korrózió 

Gázturbinák elosztó és  forgó lapátai, 
kemence rendszerek 

MCrAlY, NiCr rendszerek 

Atmoszferikus korrózió Acélkonstrukciók  
Al, Zn, Zn/Al, rozsdamentes 
acél 

Kémiai korrózió 
Kémiai berendezések tömítési 
felületei 

Cr2O3,Al2O3 

Elektromos vezetés Kerámiaszigetelık Cu, CuSn10 
Elektromos szigetelés Szigetelık, kondenzátorok Al 2O3 
Biológiai bevonatok Protézisek, fogászati implantátumok Ti, hidroxiapatit, fluorapatit 
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