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Streszczenie
Polikrysztaáy azotku glinu charakteryzują siĊ wysokim wspóáczynnikiem przewodzenia ciepáa, dobrą stabilnoĞcią temperaturową i chemiczną oraz wysoką wytrzymaáoĞcią mechaniczną. AlN posiada wáaĞciwoĞci piezoelektryczne i jest póáprzewodnikiem szerokopasmowym.
DziĊki temu coraz szerzej jest stosowany w elektronice, energetyce jądrowej oraz przemyĞle wojskowym. NajczĊĞciej polikrysztaáy azotku
glinu są wytwarzane przez spiekanie z dodatkiem tlenku itru i tlenku glinu. DuĪa iloĞü dodatków obniĪa przewodnictwo cieplne tego tworzywa w związku z czym w pracy starano siĊ wytworzyü polikrysztaáy AlN o jak najmniejszej ich zawartoĞci.
Zastosowano dwie metody otrzymywania polikrysztaáów: prasowanie na gorąco i spiekanie swobodne. Próbki prasowano na gorąco w atmosferze azotu w temperaturze 1900°C przez 2 godziny. Polikrysztaáy bez ciĞnienia spiekano w atmosferze azotu w temperaturze
1830°C przez 5 godzin oraz 1900°C przez 2 godziny. Dla wszystkich próbek zostaáy wyznaczone gĊstoĞci pozorne metodą Archimedesa. Celem sprawdzenia skáadu fazowego polikrysztaáów zastosowano technikĊ dyfrakcji rentgenowskiej. Na obrazach dyfrakcyjnych wykryto nastĊpujące fazy: granat itrowo-glinowy (Y3Al5O9-YAG), perowskit itrowo-glinowy (YAlO3-YAP) oraz jednoskoĞną fazĊ itrowo-glinową
(Y4Al2O9-YAM). Fazy te powstaáy podczas procesu spiekania wskutek reakcji Y2O3 z Al2O3. Tlenek glinu znajdowaá siĊ w ukáadzie w wyniku pasywacji ziaren proszku AlN uĪytego do spiekania. NajwyĪszy wspóáczynnik przewodzenia ciepáa, wynoszący 250 W/(m·K), otrzymano dla polikrysztaáów spiekanych swobodnie w temperaturze 1900°C przez 2 godziny i zawierających 5% wag. Y2O3.
Sáowa kluczowe: AlN, spiekanie, Y2O3, gĊstoĞü, przewodnictwo cieplne

PREPARATION OF POLYCRYSTALLINE ALUMINIUM NITRIDE WITH YTTRIA ADDITIVE
Aluminium nitride polycrystals are characterized by high thermal conductivity, good temperature and chemical stability as well as good
mechanical strength. AlN has piezoelectric properties and it is a broad-band semiconductor. Owing to that, it is more and more widely used
in electronics, engineering, nuclear power engineering and military industry. AlN polycrystals are mostly produced through sintering doped
with yttria and alumina additives. As large quantity of additives decreases thermal conductivity of AlN, in this paper polycrystals with the
least possible amount of oxides were aspired to be produced.
Two methods of obtaining the AlN polycrystals were used: hot pressing and pressureless sintering. Samples were hot pressed in the
nitrogen atmosphere at 1900°C for 2 hours. Pressureless polycrystals were sintered in the nitrogen atmosphere at 1830°C for 5 hours
and 1900°C for 2 hours. Densities of all the samples were examined by means of Archimedes method. To investigate phase composition
of polycrystals, X-ray diffraction was used. On X-ray diffraction patterns, the following phases of Y-Al-O-N type were detected: yttrium
aluminium Garnet (Y3Al5O9-YAG), yttrium aluminate perovskite (YAlO3-YAP), yttrium aluminium monoclinic (Y4Al2O9-YAM). These phases
were established as a result of reaction Y2O3 with Al2O3 during sintering process. The presence of alumina in this system resulted from passivation of AlN powder being used for sintering. The highest factor of thermal conductivity, that is 250 W/(m·K), was obtained for specimens
pressurelessly sintered at 1900°C for 2 h, doped with 5 wt% Y2O3.
Keywords: AlN, Sintering, Y2O3, Density, Heat conductivity

1. WstĊp
Azotek glinu po raz pierwszy zostaá zsyntezowany w drugiej poáowie XIX wieku, ale zaczĊto go stosowaü dopiero
w latach siedemdziesiątych XX wieku. Do metod otrzymywania azotku glinu zaliczymy metodĊ karbotermincznej redukcji tlenku glinu, metodĊ azotowania proszku glinu w atmosferze azotu lub amoniaku oraz metodĊ SHS.
Pierwsza z nich polega na redukcji tlenku glinu wĊglem
w atmosferze azotu. Początkowo rozdrobniony boksyt mieszany jest z wĊglem po czym taką mieszaninĊ wygrzewa
siĊ w reaktorze w 1800°C w strumieniu azotu aby zaszáa
reakcja [1, 2]:
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Al2O3ynH2O + 3C + N2 ĺ 2AlN + 3CO + nH2O.

(1)

MetodĊ bezpoĞredniego azotowania proszku glinu przeprowadza siĊ dwuetapowo. Początkowo ziarna glinu wygrzewa siĊ w temperaturze 500-600°C aĪ do utworzenia nietopliwej warstwy azotku na powierzchni ziaren. NastĊpnie temperaturĊ reakcji podwyĪsza siĊ do 1200-1300°C celem podniesienia wspóáczynników dyfuzji reagentów przez utworzoną warstwĊ azotku. ReakcjĊ utrzymuje siĊ w tej temperaturze przez okres kilkunastu godzin od uzyskaniu stopnia przereagowania powyĪej 98% [1].
Metoda SHS wykorzystuje wydzielające siĊ ciepáo egzotermicznej reakcji syntezy azotku glinu. MieszaninĊ prosz-
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ków glinu i azotku glinu (50:50) umieszcza siĊ w reaktorze,
do którego pompuje siĊ azot pod ciĞnieniem od 3 do 10 atm.
SyntezĊ zapoczątkowuje siĊ w jednej czĊĞci záoĪa i nastĊpnie reakcja przebiega w sposób samopropagujący w warunkach zbliĪonych do adiabatycznych. Temperatura reakcji przekracza 2000°C, a szybkoĞü frontu propagacji uzaleĪniona jest od ciĞnienia azotu i przyjmuje wartoĞci rzĊdu kilkunastu centymetrów na minutĊ .
Azotek glinu krystalizuje w kilku ukáadach krystalogra¿cznych, najczĊĞciej w heksagonalnym o strukturze wurcytu
(a = 3.111 Å, c = 4.980 Å), rzadziej w regularnym [2-4]. SpoĞród materiaáów ceramicznych AlN wyróĪnia siĊ interesującymi wáaĞciwoĞciami ¿zykochemicznymi. Posiada bardzo wysoki, jak na ceramikĊ, wspóáczynnik przewodzenia ciepáa O
wynoszący maksymalnie 319 W/(m·K) [5]. Ponadto charakteryzuje siĊ wáaĞciwoĞciami piezoelektrycznymi i jest póáprzewodnikiem szerokopasmowym, którego przerwa energetyczna wynosi 6,2 eV [6]. Jest materiaáem nietoksycznym
i odpornym chemicznie w Ğrodowisku kwaĞnym. AlN moĪemy zakwali¿kowaü do materiaáów twardych; jego twardoĞü
mierzona metodą Vickersa wynosi od 14 do 15 GPa [7]. Posiada równieĪ dobre wáasnoĞci mechaniczne: wytrzymaáoĞü
na Ğciskanie wynosi okoáo 2100 MPa, natomiast wytrzymaáoĞü na zginanie przyjmuje wartoĞci 390-400 MPa.
Ze wzglĊdu na swoje specy¿czne wáaĞciwoĞci azotek
glinu znalazá zastosowanie w wielu dziedzinach. Materiaáy na bazie AlN stosuje siĊ w elektronice, gdzie wykorzystywane są jako materiaáy podáoĪowe zastĊpujące krzem. ZaczĊto produkowaü mikro-chipy oraz sensory na bazie azotku glinu, który dziĊki wysokiemu przewodnictwu cieplnemu moĪe znacznie szybciej i efektywniej odprowadzaü ciepáo z ukáadu, co przekáada siĊ na wydajnoĞü caáego ukáadu
elektronicznego. DáugoĞü fali w ultra¿olecie dla AlN wynosi
210 nm. Z tego powodu znajduje zastosowanie w optoelektronice przy produkcji diod LED. Spieki oraz kompozyty ceramiczne oparte na azotku glinu znalazáy praktyczne wykorzystanie w energetyce jądrowej, przemyĞle zbrojeniowym
jako elementy radarów oraz skáadniki ochrony balistycznej
pojazdów wojskowych [3,8].
Typowo proszki azotku glinu spiekane są z dodatkami
uáatwiającymi zagĊszczanie (tlenek itru, tlenek glinu). DuĪa
iloĞü dodatków obniĪa przewodnictwo cieplne spieczonego
tworzywa i zawsze wymaga optymalizacji. Dlatego celem tej
pracy byáo wytworzenie polikrysztaáów AlN charakteryzujących siĊ optymalnymi wáaĞciwoĞciami przy jak najmniejszej
zawartoĞci dodatku, którym byá Y2O3.

2. CzĊĞü eksperymentalna
2.1. Przygotowanie proszków
Jako substraty do otrzymania polikrysztaáów AlN wykorzystano komercyjne proszki azotku glinu oraz tlenek itru
¿rmy H.C. Starck. MieszaninĊ proszków AlN i Y2O3 poddano homogenizacji na mokro przy uĪyciu alkoholu izopropylowego przez okres 24 godzin w máynie kulowym, stosując
mielniki z Si3N4 o Ğrednicy 5 mm. Po procesie ujednorodniania mielniki odseparowano od mieszaniny i wysuszono do
staáej masy w suszarce próĪniowej w temperaturze 90°C.

2.2. Procedura przygotowania polikrysztaáów AlN
W celu otrzymania polikrysztaáów azotku glinu zastosowano dwie metody: spiekanie swobodne i prasowanie
na gorąco.
W przypadku spiekania swobodnego, próbki ksztaátowano poprzez wstĊpne zaprasowanie jednoosiowe, a nastĊpnie
doprasowanie izostatyczne przy ciĞnieniu 250 MPa. Przygotowano seriĊ próbek zawierających od 1% do 10% wag.
tlenku itru. Wypraski poddano procesowi spiekania w atmosferze azotu w 1830°C przez okres 5 godzin, oraz w 1900°C
przez 2 godziny, stosując zasypkĊ z proszku AlN. Po wytrzymaniu temperaturowym, polikrysztaáy cháodzono swobodnie
z piecem do temperatury pokojowej przez okres 10 godzin.
W przypadku metody prasowania na gorąco proszek
ksztaátowano bezpoĞrednio podczas procesu spiekania przy
obciąĪeniu 25 MPa w formie gra¿towej. Przygotowano polikrysztaáy zawierające kolejno 0%, 2%, 4%, 8% i 10 % wag.
Y2O3. Prasowanie na gorąco odbywaáo siĊ w temperaturze
1900°C wytrzymanej przez okres dwóch godziny.

2.3. Charakterystyka polikrysztaáów
GĊstoĞü otrzymanych polikrysztaáów zostaáa wyznaczona metodą Archimedesa. Pomiaru dyfuzyjnoĞci cieplnej dokonano przy uĪyciu laserowej metody impulsowej na urządzeniu LFA 427 ¿rmy NETZSCH. Ciepáo wáaĞciwe zmierzono za pomocą analizatora termicznego Netzsch STA 449 F3.
Wspóáczynnik przewodzenia ciepáa Ȝ obliczono ze wzoru:

O(T )

D(T )  U(T )  c p (T ) ,

(2)

gdzie O(T) – przewodnictwo cieplne [W/(m·K)], D(T) – dyfuzyjnoĞü cieplna [mm2/s], U(T) – gĊstoĞü pozorna [g/cm3],
cp(T) – ciepáo wáaĞciwe [J/(g·K)].
Do obserwacji mikrostruktury polikrysztaáów posáuĪyá mikroskop elektronowy SEM Nova 200 NanoSEM. Przy uĪyciu aparatury Philips X’Pert Pro MD Seifert-FPM XRD7 wykonano seriĊ badaĔ strukturalnych XRD w celu identy¿kacji powstaáych faz.

3. Wyniki
3.1. Spiekanie
Podczas procesu prasowania na gorąco na próbkĊ wywierany byá staáy nacisk 25 MPa. RozszerzalnoĞü termiczna materiaáu prowadziáa do początkowego zwiĊkszenia siĊ
wymiarów próbki, po czym nastąpiá skurcz wywoáany spiekaniem. Pod koniec procesu prasowania na gorąco wystąpiá efekt plateau, co przy staáej temperaturze oznaczaáo uzyskanie maksymalnego w danych warunkach zagĊszczenia
materiaáu. Warunki procesu spiekania pod ciĞnieniem przedstawiono na Rys. 1.
Próbki spiekane swobodnie w temperaturze 1830°C
charakteryzowaáy siĊ niskim stopniem zagĊszczenia co
oznacza, Īe byáy porowate. Ich gĊstoĞü wzglĊdna malaáa od
92% do 84% wraz z podwyĪszeniem zawartoĞci tlenku itru
z 4% do 8% wag. PodwyĪszenie temperatury spiekania do
1900°C spowodowaáo otrzymanie gĊstych polikrysztaáów,
charakteryzujących siĊ stopniem zagĊszczenia powyĪej
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Rys. 1. Krzywe procesu spiekania pod ciĞnieniem.
Fig. 1. Hot pressing process diagrams.

97,5%. Polikrysztaáy otrzymane metodą prasowania na
gorąco w temperaturze 1900°C osiągnĊáy wartoĞci gĊstoĞci
wzglĊdnej blisko 100%. Ich gĊstoĞü wahaáa siĊ od 3,24 do
3,27 g/cm3. Wyniki badania gĊstoĞci umieszczono w Tabeli 1.

3.2. Pomiary przewodnictwa
W przypadku ksztaátek otrzymanych na drodze spiekania pod ciĞnieniem w temperaturze 1900°C najwyĪsze przewodnictwo cieplne wyniosáo 140 W/(m·K). OsiągniĊto to dla
polikrysztaáu zawierającego 10% wag. Y2O3. W przypadku próbek spiekanych swobodnie w temperaturze 1830°C
maksymalna wartoĞü przewodnictwa cieplnego wyniosáa
195W/(m·K) przy dodatku Y2O3wynoszącym 4% wag. NajwyĪsze wartoĞci wspóáczynnika przewodzenia ciepáa posiadaáy polikrysztaáy spiekane swobodnie w temperaturze
1900°C. Maksymalne przewodnictwo cieplne wynoszące 250W/(m·K) uzyskano w przypadku próbki zawierającej 5% wag. Y2O3.

3.3. Obserwacja mikrostruktury
Obrazy mikrostruktur próbek spiekanych swobodnie
w temperaturze 1830°C, zawierających 4% wag. Y2O3, oraz
spiekanych pod ciĞnieniem w temperaturze 1830°C, zawie-

rających 7% wag. Y2O3, zostaáy przedstawione odpowiednio na Rys. 2a i 2b.
Mikrostruktury spiekanych swobodnie próbek w temperaturze 1900°C, zawierających 5% wag. Y2O3, oraz spiekanych pod ciĞnieniem w temperaturze 1900°C, zawierających 10% wag. Y2O3, zostaáy przedstawione na Rys. 3a i 3b.
Na Rys. 2a mikrostruktura polikrysztaáu uwidoczniáa dobrze uksztaátowane ziarna, w których kąt dwuĞcienny wiĊkszoĞci punktów potrójnych wynosiá w przybliĪeniu 60°. ĝrednia wielkoĞü ziaren dla tego polikrysztaáu wyniosáa 5,5 m.
Mikrostruktura ujawniáa nieliczne pory wystĊpujące wewnątrz
ziaren AlN. Na obrazie mikrostruktury moĪna równieĪ zauwaĪyü pory wystĊpujące na granicach miĊdzyziarnowych.
W polikrysztale spiekanym pod ciĞnieniem (Rys 2b) moĪna
zauwaĪyü nie rozpuszczone ziarna tlenku itru. ĝrednia wielkoĞü ziaren wyniosáa 3 m.
Na obrazie mikrostruktury polikrysztaáu otrzymanego na
drodze spiekania swobodnego w temperaturze 1900°C, zawierającego 5% wag. Y2O3, (Rys 3a) zaobserwowano kilkakrotnie wiĊksze ziarna, w porównaniu z polikrysztaáami
uzyskanymi tą samą drogą w temperaturze 1830°C. ĝrednia wielkoĞü ziaren wyniosáa okoáo 20 m. Kąt dwuĞcienny
wiĊkszoĞci punktów potrójnych wynosiá w przybliĪeniu 60°.
PrzestrzeĔ punktów potrójnych podobnie jak poprzednio
byáa wypeániona fazą ciekáą. ZdjĊcie mikrostruktury ujawniáo sporadyczne wystĊpowanie porów wewnątrz- i miĊdzyziarnowych. Mikrostruktura polikrysztaáu spiekanego pod
ciĞnieniem (Rys. 3b) jest jednorodna z wyraĨnie wystĊpującymi punktami potrójnymi o kącie zbliĪonym do 120°. ĝrednia wielkoĞü ziaren wyniosáa 7 m.

3.4. Badania strukturalne XRD
Badania strukturalne XRD wykonano w zakresie kątowym 2Tod °do °. Wyniki analizy rentgenowskiej polikrysztaáów spiekanych swobodnie w temperaturze 1900°C,
zawierających 2% oraz 8% wag. dodatku Y2O3, przedstawia
odpowiednio Rys. 4a i 4b. WartoĞci poáoĪeĔ pików w funkcji kąta 2T odczytane z dyfraktogramu pokazanego na Rys.

Tabela 1. Wyniki pomiarów gĊstoĞci.
Table1. Density measurement results.
Spiekanie swobodnie w 1830°C
przez 5h
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Spiekanie pod ciĞnieniem w 1900°C
przez 2h

Spiekanie swobodnie w zasypce 1900°C
przez 3h

IloĞü dodatku
Y2O3 % [wag.]

GĊstoĞü
pozorna
[g/cm3]

GĊstoĞü
wzglĊdna
[%]

IloĞü dodatku
Y2O3
[% wag.]

GĊstoĞü
pozorna
[g/cm3]

GĊstoĞü
wzglĊdna
[%]

IloĞü dodatku
Y2O3 [% wag.]

GĊstoĞü
pozorna
[g/cm3]

GĊstoĞü
wzglĊdna
[%]

4%

3,04

92,41

0%

3,24

99,34

1%

3,15

96,45

5%

2,97

90,08

2%

3,25

99,32

2%

3,18

97,61

6%

2,92

88,37

4%

3,26

99,01

3%

3,22

98,64

7%

2,83

85,45

8%

3,27

98,49

4%

3,18

97,60

8%

2,79

84,06

10%

3,28

98,26

5%

3,19

97,94

6%

3,13

95,93

7%

3,21

98,47

8%

3,15

96,43

9%

3,24

99,39

10%

3,22

98,73
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a)

a)

b)

b)

Rys. 2. Obrazy mikrostruktur polikrysztaáów otrzymanych w temperaturze 1830°C: a) 4% wag. Y2O3, spiekanie swobodne; b) 7% wag.
Y2O3, spiekanie pod ciĞnieniem.
Fig. 2. Microstructures of polycrystals obtained at 1830°C: a) 4 wt%
Y2O3, pressureless sintering; b) 7 wt%. Y2O3, hot pressing.

Rys. 3. Obrazy mikrostruktur polikrysztaáów otrzymanych w temperaturze 1900°C: a) 5% wag. Y2O3, spiekanie swobodne; b) 10%
wag. Y2O3, spiekanie pod ciĞnieniem.
Fig. 3. Microstructures of polycrystals obtained at 1900°C: a) 5 wt%
Y2O3, pressureless sintering; b) 10 wt%. Y2O3, hot pressing.

4a odpowiadają fazom AlN i YAG. Oszacowana zawartoĞü
fazy AlN wyniosáa 98,3% wag., a fazy YAG 1,7% wag. Analiza rentgenogramu widocznego na Rys. 4b wykazaáa wystĊpowanie 91,8% wag. fazy AlN, 7,8% wag. fazy YAM oraz
0,4% wag. Y2O3. Na podstawie analizy obrazów dyfrakcji
rentgenowskiej zauwaĪono, Īe wraz ze wzrostem zawartoĞci tlenku itru faza YAG przechodzi stopniowo w fazĊ YAP,
a nastĊpnie w fazĊ YAM.

noĞci wzglĊdem ziaren azotku glinu faza ta w znaczący sposób uáatwia uzyskanie wysokiego stopnia zagĊszczenia ziaren AlN. Na podstawie teorii spiekania z fazą ciekáą moĪna
przypuszczaü, Īe drobne ziarna azotku glinu rozpuszczają
siĊ w fazie ciekáej prowadząc do przesycenia siĊ roztworu
wzglĊdem duĪych ziaren, co skutkuje wykrystalizowaniem
fazy staáej na ich powierzchni. DziĊki temu przestrzeĔ miĊdzyziarnowa zostaje wypeániona nowopowstaáą fazą staáą oraz fazą ciekáą, co prowadzi do wysokiego stopnia zagĊszczenia materiaáu [9]. Schemat procesu spiekania azotku glinu z tlenkiem itru zostaá przedstawiony na rysunku 5.
W zaleĪnoĞci od iloĞci dodatku Y2O3 tworzą siĊ nastĊpujące fazy: granat itrowo-glinowy krystalizujący w ukáadzie regularnym (Y3Al5O9-YAG), perowskit itrowo-glinowy
krystalizujący w ukáadzie rombowym lub heksagonalnym
(YAlO3-YAP) i jednoskoĞna faza itrowo-glinowa, krystalizują-

4. Dyskusja
W powietrzu azotek glinu w postaci drobnego proszku
ulega pasywacji, w wyniku czego na powierzchni ziaren AlN
tworzy siĊ Al2O3. Podczas procesu spiekania tlenek glinu reaguje z tlenkiem itru tworząc w ten sposób fazĊ ciekáą o skáadzie pochodzącym z ukáadu Y-Al-O-N. DziĊki dobrej zwilĪal-

MATERIA£Y CERAMICZNE /CERAMIC MATERIALS/, 64, 2, (2012)

217

K. JANKOWSKI, D. KATA, J. LIS

8% wag. powstaá YAM oraz Y2O3. Na podstawie tych danych oszacowano, Īe zawartoĞü Al2O3 w AlN nie przekraczaáa 1,5% wag.

5. Podsumowanie i wnioski

a)

Polikrysztaáy azotku glinu zostaáy otrzymane dwoma
metodami spiekania: swobodnego i prasowania na gorąco,
w temperaturach 1830°C oraz 1900°C. Temperatura spiekania AlN w 1830°C okazaáa siĊ niewystarczająca. Próbki
spiekane swobodnie byáy porowate o niskim stopniu spieczenia, a spiekane pod ciĞnieniem posiadaáy wtrącenia nie
rozpuszczonej fazy z ukáadu Y-Al-O-N. Polikrysztaáy otrzymane w temperaturze 1900°C odznaczaáy siĊ zdecydowanie
lepszymi wartoĞciami wspóáczynnika przewodzenia ciepáa,
wyĪszymi gĊstoĞciami oraz dobrze rozwiniĊtą mikrostrukturą. Ksztaátki otrzymane metodą spiekania pod ciĞnieniem
uzyskaáy gĊstoĞü bliską 100% wartoĞci gĊstoĞci teoretycznej. Polikrysztaáy spiekane swobodnie uzyskaáy najwyĪsze
ze wszystkich wartoĞci przewodnictwa. DziĊki ustaleniu optymalnych warunków spiekania, doborowi odpowiedniej iloĞci
dodatku tlenku itru oraz mody¿kacji mikrostruktury udaáo siĊ
osiągnąü przewodnictwo cieplne na poziomie 250 W/(m·K).

PodziĊkowanie
b)
Rys. 4. Obrazy dyfrakcji rentgenowskiej polikrysztaáów spiekanych
swobodnie w temperaturze 1900°C, zawierających: a) 2% wag.
dodatku Y2O3, b) 8% wag. dodatku Y2O3.
Fig. 4. X-ray diffraction patterns of polycrystals pressurelessly sintered at 1900°C: a) doped with 2 wt%. Y2O3, b) doped with 8 wt%
Y2O3.

PracĊ wykonano dziĊki ¿nansowemu wsparciu funduszy Unijnych w ramach projektu TERMET „Nowe materiaáy konstrukcyjne o podwyĪszonej przewodnoĞci cieplnej” nr
POIG.01.01.02-00-97/09-01.
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