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Streszczenie
Jednym z materiaáów o wysokim potencjale aplikacyjnym jako materiaá ogniotrwaáy jest tlenoazotek glinu o strukturze typu spinelu, Ȗ-alon.
Materiaáy na jego bazie, zarówno jednofazowe jak i kompozyty, cechują siĊ dobrymi wáaĞciwoĞci mechanicznymi, wysoką odpornoĞcią na
wstrząsy cieplne, a takĪe wysoką odpornoĞcią erozyjną i korozyjną. Dodatkową zaletą Ȗ-alonu jest moĪliwoĞü wytwarzania metodą SHS
stosunkowo dobrze spiekających siĊ proszków, które jednak charakteryzują siĊ sáabą prasowalnoĞcią. W pracy opisano sposób formowania
wyrobów z Ȗ-alonu z wykorzystaniem reakcji hydrolizy azotku glinu, bĊdącego jednym z produktów syntezy SHS, i utworzeniem poáączeĔ
wodorotlenkowych. Wypraski sporządzone z proszku z dodatkiem 10-procent masowych wody po dwutygodniowym przechowywaniu
miaáy wytrzymaáoĞü dochodzącą do 30 MPa i porowatoĞü otwartą poniĪej 30%. Spiekanie swobodne tego typu wyprasek w temperaturze
1700 °C, w czasie poniĪej minuty pozwoliáo na osiągniĊcie gĊstoĞci teoretycznej wynoszącej 95%.
Sáowa kluczowe: tlenoazotek glinu, SHS, AlN, hydroliza, konsolidacja

CONSOLIDATION OF SHS-DERIVED ALUMINIUM OXYNITRIDE POWDER
In the present work, monophase ȕTCP or ĮTCP as well as biphasic BTCP ceramics (ȕTCP + ĮTCP) were biologically evaluated using
theAluminium oxynitride with the spinel-type structure, Ȗ-alon, is the material with high potential for refractory applications. Single-phase
alon materials or composites show good mechanical properties, i.e. high thermal shock, high corrosion and erosion resistances. Another
advantage concerning Ȗ-alon is the possibility of the usage of the SHS method for producing relatively good powders for sintering, but of
rather poor compressibility. This paper describes a method of compaction of SHS-derived Ȗ-alon powder using the hydrolysis reaction of
aluminium nitride, which belongs to the products of SHS synthesis. The green bodies made from the powder with an addition of 10 wt.%
of water after two weeks of storage reached a strength level up to 30 MPa and an open porosity less than 30%. Pressureless sintering of
those compacts for less than one minute at 1700 °C allowed achieving materials of 95% of theoretical density.
Keywords: Aluminium oxynitride, SHS, AlN, Hydrolysis, Consolidation

1. WstĊp
KoniecznoĞü stosowania w gospodarce i technice caáego
szeregu procesów wysokotemperaturowych, od metalurgii
do wytwarzania energii, nierozerwalnie związana jest ze
staáym poszukiwaniem nowych, ogniotrwaáych materiaáów
ceramicznych. Materiaáy te muszą charakteryzowaü siĊ
specy¿cznym zestawem cech takich jak dobre wáaĞciwoĞci
wytrzymaáoĞciowe, wysoka odpornoĞü na wstrząsy cieplne
czy wysoka odpornoĞü erozyjna i korozyjna. Jednym z materiaáów o wysokim potencjale aplikacyjnym jest tlenoazotek
glinu o strukturze typu spinelu, Ȗ-alon [1]. Związek tej jest
jednym z kilku poáączeĔ w pseudopodwójnym ukáadzie AlN–
Al2O3. W zaleĪnoĞci od skáadu chemicznego, krystalizują
w nim stechiometryczne związki o heksagonalnej, warstwowej strukturze typu wurcytu lub niestechiometryczne związki
o zdefektowanej strukturze spinelowej, wĞród nich Ȗ-alon
zawierający nominalnie od 35% mol. do 16% mol. AlN. Związek ten jest wzajemnym roztworem staáym pomiĊdzy Al2O3
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i AlN o szerokim zakresie skáadów przy czym zróĪnicowanie
skáadu chemicznego obejmuje zarówno proporcje pomiĊdzy
tlenem a azotem, jak i pomiĊdzy glinem a sumą tlenu i azotu.
Jednofazowy, polikrystaliczny tlenoazotek glinu wzbudza
duĪe zainteresowanie ze wzglĊdu na specy¿czne poáączenie
dobrych wáaĞciwoĞci mechanicznych z praktycznie caákowitą przezroczystoĞcią, co pozwala wykorzystaü go np. jako
elementy optyki wysokotemperaturowej [2] lub teĪ osáony
antybalistyczne [3]. Praktyczne zastosowanie znajdują
równieĪ materiaáy kompozytowe, zwáaszcza te, w których
drugim skáadnikiem jest korund [4-5]. Materiaáy tego typu
badane byáy gáównie jako potencjalne tworzywo konstrukcyjne, izolacyjne i ogniotrwaáe [6].
Podobnie jak inne materiaáy ceramiczne, zawierające
wiązania kowalencyjne, proszki Ȗ-alonu otrzymywane są
metodami wymagającymi dáugotrwaáego dziaáania wysokich
temperatur. Pierwszym historycznie sposobem syntezy
Ȗ-alonu jest bezpoĞrednia reakcja w stanie staáym pomiĊdzy
tlenkiem i azotkiem glinu [2]. Sposób ten realizowany jest
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zazwyczaj na drodze spiekania reakcyjnego odpowiednich
mieszanin tych substancji, początkowo w temperaturze na
poziomie 1200 ºC przez co najmniej 24 godziny, a nastĊpnie
przez 1 godzinĊ w temperaturze 1950-2100 ºC w atmosferze azotu [7]. Innym, standardowo stosowanym sposobem
otrzymania proszków Ȗ-alonu jest reakcja karbotermicznego
azotowania tlenku glinu realizowana poprzez reakcjĊ tlenku
glinu z gazowym azotem w obecnoĞci czynnika o silnie
redukcyjnych wáaĞciwoĞciach, najczĊĞciej wĊgla lub jego
prekursorów [8].
Spiekanie tworzyw tlenoazotkowych zachodzi zazwyczaj
w temperaturach przekraczających, czasami znacznie,
1700 ºC. Przyczyną tego jest stosunkowo niewielka dyfuzyjnoĞü skáadników tlenoazotku glinu, jak równieĪ duĪy udziaá
mechanizmu parowania i kondensacji w początkowych
stadiach spiekania. Dodatkową przyczyną záej spiekalnoĞci proszków Ȗ-alonu jest równieĪ fakt, Īe zastosowanie
opisanych powyĪej metod wysokotemperaturowej syntezy
prowadzi zazwyczaj do ich silnej agregacji i koniecznoĞci
intensywnego mielenia, jako etapu przygotowawczego do
procesu spiekania [9].
Oryginalnym rozwiązaniem problemu otrzymywania
dobrze spiekających siĊ proszków w ukáadzie Al-O-N jest
zastosowanie samorozwijającej siĊ syntezy wysokotemperaturowej (SHS) [10]. Substratami syntezy są mieszaniny
proszków glinu oraz tlenku glinu, zaĞ samoistną reakcjĊ
pomiĊdzy tymi substancjami inicjuje siĊ wstĊpnym podgrzaniem mieszanin w atmosferze azotu. Uzyskanie spieków
o minimalnej porowatoĞci z tego typu proszków wymaga
intensywnego mielenia produktów syntezy, a nastĊpnie
prasowania na gorąco (HP lub HIP), co wpáywa takĪe na
koszt produktu [11].
Z punktu widzenia technologii materiaáów ogniotrwaáych,
które nie muszą, a czasami wrĊcz nie powinny, posiadaü
ekstremalnie wysokiej gĊstoĞci, proszki powstające w reakcji SHS mogą byü na tyle aktywne przy spiekaniu, Īe nie
wymagają dáugotrwaáego i intensywnego mielenia. Badania
wstĊpne wykazaáy, Īe spiekanie przez 2 h, w temperaturze
1750 ºC, wyprasek z proszku otrzymanego metodą SHS
i áagodnie rozdrabnianego prowadzi do uzyskania materiaáu
praktycznie pozbawionego porowatoĞci otwartej o gĊstoĞci
wzglĊdnej ok. 94%. Mankamentem takiego sposobu postĊpowania są káopoty z utworzeniem wyprasek o wystarczająco
wysokiej gĊstoĞci i wytrzymaáoĞci mechanicznej.
Niniejsza praca prezentuje wyniki badaĔ nad formowaniem wyrobów z proszku Ȗ-alonu otrzymanego metodą SHS
z wykorzystaniem zjawiska hydrolizy azotku glinu.

2. Eksperyment
Do syntezy uĪyto proszku glinu bĊdącego frakcją
odpadową, pochodzącą z elektro¿ltrów zainstalowanych
w linii produkcyjnej aluminium w Zakáadach Metalurgicznych
w Skawinie. ĝrednia wielkoĞü ziarna w tym proszku wynosi
50 ȝm. Drugi z substratów, tlenek glinu, to komercyjny elektrokorund F240 o Ğredniej wielkoĞci ziarna równej 45 ȝm.
Obydwa proszki mieszano w máynie kulowym w bezwodnym
propanolu przez 1 h, po czym mieszaninĊ suszono pod
promiennikiem podczerwonym przez 6 h. ZawartoĞü glinu
w mieszaninie wynosiáa 20% mas. Proszek umieszczano
w reaktorze, w áódce gra¿towej, w postaci luĨnego záoĪa

po czym reaktor odpompowywano i napeániano azotem.
W przeciwieĔstwie do uprzednio opisanych syntez [10],
ciĞnienie azotu nie przekraczaáo praktycznie ciĞnienia atmosferycznego; reakcjĊ prowadzono w przepáywie azotu
o natĊĪeniu ok. 1 dm3/min. ReakcjĊ pomiĊdzy substratami
inicjowano przepuszczając przez áódkĊ gra¿tową prąd elektryczny o duĪym natĊĪeniu.
ZáoĪe po reakcji rozdrobniono w kruszarce szczĊkowej
i przesiano przez sito o wymiarze oczka równym 1 mm.
Porcje proszku mieszano w moĨdzierzu z wodą w iloĞci
10% mas., po czym prasowano je jednoosiowo w stalowej matrycy o Ğrednicy 25 mm pod ciĞnieniem 150 MPa.
W podobny sposób sporządzono równieĪ wypraskĊ bez
dodatku wody. Wypraski z dodatkiem wody przechowywano
w temperaturze pokojowej w czĊĞciowo zakrytym pojemniku.
Caákowity czas przetrzymywania wynosiá 27 dni (648 h).
Wypraski po 15 dniach (360 h) przechowywania spiekano
w temperaturze 1750 °C, z postĊpem temperatury równym
10 °C/min, w przepáywie azotu, bez przetrzymywania w temperaturze maksymalnej.
Skáad fazowy materiaáów badano metodą dyfrakcji promieniowania rentgenowskiego (XRD) za pomocą dyfraktometru X’Pert Pro ¿rmy PANalytical, iloĞci poszczególnych faz
okreĞlono metodą Rietvelda. Metoda porozymetrii rtĊciowej
(PoreMaster 60 ¿rmy Quantachrome Instruments) posáuĪyáa
do zbadania rozkáadu wielkoĞci porów o Ğrednicach od 3
nanometrów do 250 mikrometrów w wypraskach po róĪnych
czasach przechowywania. MikrostrukturĊ wyprasek i spieku obserwowano za pomocą skaningowego mikroskopu
elektronowego (Nova NanoSEM 200 ¿rmy FEI Company).
WytrzymaáoĞü mechaniczną wyprasek po róĪnych czasach
przetrzymywania okreĞlano metodą dwuosiowego zginania
cylindrycznych próbek w oparciu o normĊ PN-EN ISO 6872.
SiáĊ niszczącą wyznaczono za pomocą maszyny wytrzymaáoĞciowej Z2.5 ¿rmy Zwick/Roell. SzybkoĞü trawersy
wynosiáa 2 mm/min.

3. Wyniki i dyskusja
Przepáyw prądu elektrycznego o duĪym natĊĪeniu przez
áódkĊ gra¿tową spowodowaá silny wzrost temperatury, prowadzący do zainicjowania nastĊpujących po sobie reakcji.
Pierwszą z nich jest reakcja powstawania azotku glinu:
2 Al + N2 = 2 AlN

(1)

Reakcja ta jest silnie egzotermiczna, a jej wysokie ciepáo
pozwala na zajĞcie wtórnej reakcji pomiĊdzy azotkiem i tlenkiem glinu z utworzeniem Ȗ-alonu (zapis reakcji ma znaczenie poglądowe, w rzeczywistoĞci stechiometria tlenoazotku
glinu jest odmienna i trudna do ustalenia):
AlN + Al2O3 = Al3O3N

(2)

Metodą XRD stwierdzono, Īe proszek po syntezie SHS
skáadaá siĊ gáównie z Ȗ-alonu (55% mas.) oraz z nie przereagowanych substratów: korundu (24% mas.) i azotku
glinu (21% mas.). Obserwacje SEM wykazaáy, Īe proszek
skáadaá siĊ z ziaren o bardzo zróĪnicowanych ksztaátach
i wielkoĞci. Na obrazie SEM (Rys. 1) widoczne są zarówno
maáe (0,2 m), jak i duĪe (do kilkudziesiĊciu m) pojedyncze
cząstki, a takĪe róĪnego rodzaju agregaty. ZróĪnicowanie
to widoczne jest takĪe w sporządzonej z tego proszku
wyprasce, w której duĪe ziarna otoczone są stosunkowo
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Rys. 1. Morfologia proszku syntezowanego metodą SHS z mieszaniny proszków glinu i tlenku glinu.
Fig. 1. Morphology of powder synthesized from the mixture of aluminium and alumina powders by SHS method.

Rys. 2. Mikrostruktura wypraski otrzymanej pod ciĞnieniem 150 MPa
z proszku Ȗ-alonu syntezowanego metodą SHS.
Fig. 2. Microstructure of green body obtained from the SHS derived
Ȗ-alon powder under 150 MPa.

jednorodnie mniejszymi cząstkami, Rys. 2.
Zaobserwowano, Īe w trakcie przechowywania wyprasek
wydobywa siĊ z nich charakterystyczny zapach amoniaku, co
zapewne Ğwiadczy o zajĞciu reakcji hydrolizy azotku glinu:
AlN + 3 H2O = Al(OH)3 + NH3 Ĺ

(3)

AlN + 2 H2O = AlO(OH) + NH3 Ĺ

(4)

i/lub:
Wniosek ten potwierdzają poĞrednio zmiany skáadu
fazowego zaobserwowane w wypraskach sporządzonych
z dodatkiem wody, gdzie widoczny byá postĊpujący spadek
iloĞci azotku glinu. W wypraskach przechowywanych przez
360 h iloĞü AlN spadáa z 21% mas. do 15% mas. Powstający
w reakcji hydrolizy produkt byá amor¿czny. Metodą XRD nie
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Rys. 3. Mikrostruktura wypraski zawierającej początkowo 10% mas.
wody po 360 h przechowywania.
Fig. 3. Microstructure of green body contained initially 10 wt.% of
water after 360 h storage.

stwierdzono obecnoĞci Īadnej z odmian polimor¿cznych
wodorotlenku lub tlenowodorotlenku glinu.
Reakcja hydrolizy znajduje swoje odbicie w zmianach
morfologii wyprasek. Na obrazach SEM wyprasek po 360 h
widoczne jest, w stosunku do obrazu z Rys. 2, pojawienie
siĊ bardzo maáych, poniĪej 100 nm, poáączonych ze sobą
ziaren, spajających wiĊksze cząstki (Rys. 3).
Kolejny wykres (Rys. 4) przedstawia zmiany rozkáadu
wielkoĞci porów w wypraskach po róĪnych czasach przetrzymywania. Rozkáad wielkoĞci porów w wyprasce wyjĞciowej
jest dwumodalny, co, zgodnie z przyjĊtym modelem, oznacza, Īe moda związana z wiĊkszymi porami, ok. 0,7 m,
odpowiada porowatoĞci miĊdzyaglomeratowej (miĊdzyagregatowej), zaĞ ta związana z mniejszymi porami, ok.
0,12 m, porowatoĞci wewnątrzaglomeratowej (wewnątrzagregatowej). Widoczne jest, Īe wraz z wydáuĪaniem siĊ
czasu przetrzymywania porowatoĞü wewnątrzaglomeratowa
w stosunku do miedzyaglomeratowej zmniejsza siĊ. Pojawia
siĊ takĪe populacja porów bardzo maáych o Ğredniej wielkoĞci
ok. 6 nm. WzglĊdne zmniejszanie siĊ porów wewnątrzaglomeratowych wynika wprost z reakcji hydrolizy azotku
glinu i powstawania faz wodorotlenkowych, które z powodu
wiĊkszej objĊtoĞci molowej niĪ AlN wypeániają mniejsze
pory. Efekt ten jest wzglĊdnie sáaby w przypadku porowatoĞci miĊdzyaglomeratowej – wiĊksze pory są trudniejsze
do usuniĊcia niĪ mniejsze. Populacja nanoporów związana
jest zapewne z porowatą mikrostrukturą powstających faz.
Efekt wypeániania i zanikania porów przejawia siĊ w spadku sumarycznej porowatoĞci otwartej wyznaczonej takĪe
metodą porozymetrii rtĊciowej (Rys. 5). Traktując zmianĊ
porowatoĞci jako pewną miarĊ kinetyki reakcji powstawania
fazy wodorotlenkowej moĪna stwierdziü, Īe ma ona typowy
przebieg – widoczny jest początkowy szybki postĊp reakcji,
a nastĊpnie jej spowolnienie spowodowane zmniejszeniem
siĊ iloĞci reagentów.
Kruszony i nie mielony proszek po syntezie SHS cechowaá siĊ bardzo sáabą prasowalnoĞcią, wytrzymaáoĞü
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Rys. 5. Zmiany porowatoĞci otwartej wyprasek z dodatkiem wody
wraz z czasem przetrzymywania.
Fig. 5. Open porosity of green bodies with addition of water as
a function of storage time.

Rys. 6. Zmiany wytrzymaáoĞci wyprasek z dodatkiem wody wraz
z czasem ich przetrzymywania.
Fig. 6. Strength of green bodies with addition of water as a function
of storage time.

Rys. 4. Rozkáady wielkoĞci porów w wypraskach z dodatkiem wody
po róĪnych czasach przetrzymywania.
Fig. 4. Pore size distributions in green bodies with addition of water
after different periods of storage.

wytworzonych z niego wyprasek byáa skrajnie niska i nie
przekraczaáa 2 MPa. Początkowo, dodatek wody nie zmieniaá
istotnie tej sytuacji, wytrzymaáoĞü wyprasek tuĪ po zaprasowaniu byáa na podobnym poziomie. Rys. 6 przedstawia
zmiany wytrzymaáoĞci wyprasek sporządzonych z dodatkiem
wody po róĪnych czasach ich przechowywania.
Jak wynika z wykresu, wraz z postĊpem reakcji hydrolizy
i wzrostem iloĞci jej produktów widoczny jest monotoniczny
wzrost wytrzymaáoĞci, juĪ po 24 h osiągaáa ona poziom
10 MPa, a po dwóch tygodniach dochodziáa do prawie
30 MPa. Korelacja pomiĊdzy zmianą porowatoĞci a wytrzy-

Rys. 7. Mikrostruktura spieku uzyskanego z wypraski mody¿kowanej
wodą, przechowywanej przez dwa tygodnie.
Fig. 7. Microstructure of sintered sample obtained from the water
added green body water after two week storage.
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maáoĞcią wyprasek, wstawka na Rys. 6, jest potwierdzeniem
tego, Īe powstający wodorotlenek glinu efektywnie wiąĪe
ziarna innych faz.
WypraskĊ przechowywaną przez 2 tygodnie o gĊstoĞci
wzglĊdnej ok. 72% spiekano w temperaturze 1750 °C,
w atmosferze azotu, bez przetrzymywania w temperaturze
maksymalnej. Uzyskany w ten sposób spiek posiadaá gĊstoĞü
ok. 95% i skáadaá siĊ w zdecydowanej wiĊkszoĞci z tlenoazotku glinu (95% mas.) z niewielkimi pozostaáoĞciami azotku
glinu (2% mas.) oraz korundu (3% mas.) Reakcja pomiĊdzy
tymi substancjami, zachodząca w trakcie spiekania zostaáa
uprzednio stwierdzona, zarówno w trakcie spiekania swobodnego, jak i prasowania na gorąco. Mikrostruktura spieku
jest jednorodna, skáada siĊ on z kilkumikrometrowych ziaren
oraz niewielkich porów (Rys. 7).

4. Podsumowanie
Wyniki uzyskane w trakcie opisanych badaĔ jednoznacznie wskazują na uĪytecznoĞü stosowanej metody:
– uĪyty w badaniach proszek Ȗ-alonu nie byá wstĊpnie
mielony;
– wypraski po kilku dniach przechowywania uzyskują wytrzymaáoĞü pozwalającą na swobodne nimi operowanie;
– gĊstoĞü wypraski osiąga poziom praktycznie nieosiągalny w konwencjonalnym prasowaniu tego typu proszków
(72%);
– rozkáad fazy wodorotlenkowej zachodzi w na tyle niskiej
temperaturze, Īe nie powoduje pĊkniĊü w materiale;
– spiekanie prowadzi do uzyskania wysokich gĊstoĞci
(95%) bez koniecznoĞci przetrzymywania materiaáu
w maksymalnej temperaturze.

PodziĊkowanie
Praca zostaáa wykonana w ramach dziaáalnoĞci statutowej Katedry Ceramiki i Materiaáów Ogniotrwaáych AGH
w ramach umowy nr 11.11.160.603.
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