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Tartalmi összefoglaló 

A nanokristályos ötvözetek mágneses tulajdonságainak tervezésének kulcsa a nanométeres 
szemcseméret-eloszlás tudatos alakításában van. Ez a lehetőség azonban csak úgy nyílhat meg 
előttünk, ha részletesen megismerjük ezen ötvözetek kristályosodási folyamatát. Különösen 
nagy jelentősége van annak, hogy miként alakulnak a lágymágneses tulajdonságok a kris-
tályosítási folyamat során, és ezek milyen szerkezeti változásoknak felelnek meg. A dolgozat 
néhány, ehhez a témakörhöz kapcsolódó kutatás eredményét tartalmazza. 

Vizsgáltam Fe-Si alapú ötvözetekben az amorf-nanokristályos átalakulást kísérő lágy-
mágneses tulajdonságok változását. A kristályosodási részfolyamatokhoz tartozó hőmérsék-
letek, hőkezelési körülmények (hőntartási hőmérséklet, hőntartási idő, atmoszféra, nyomás, 
stb.) feltérképezése, az izoterm és folyamatos hőkezelési módok hatásainak összehasonlítása 
képezi a kísérleti munka gerincét. 

Ezen belül részletesen tanulmányoztam az amorf ötvözetek kristályosodásának vizsgálatára 
használt termomágneses módszerrel érzékelhető jelenségeket. Ez a vizsgálat elsősorban a 
diffúziómentes fázisátalakulások és az oxidáció okozta mágneses hatások értelmezésére 
terjedt ki Fe-Ni hígötvözetekben. 

Vizsgáltam továbbá a Cu és Nb adalékanyagok hatását FINEMET-típusú (Fe-Si-B-Nb-Cu) és 
hipoeutektikus Fe-B fémüvegek kristályosodási mechanizmusára, illetve a kristályosodás 
során keltett mágneses és termikus jelenségekre. 

Az amorf-nanokristályos átalakulás jobb megértése érdekében vizsgáltam a nyomás 
kristályosodási mechanizmust befolyásoló hatását a FINEMET modell ötvözeteinek tekinthe-
tő hipoeutektikus Fe-B és Fe-B-Cu fémüvegekben. 

Kísérletekkel vizsgáltam az ipari előállítású amorf FINEMET (Fe73,5Si13,5B9Nb3Cu1) ötvözet 
izoterm nanokristályosító hőkezelése során kialakuló mágneses tulajdonságok (relatív perme-
abilitás és veszteség) alakulását. Megállapítottam a legfontosabb technikai jellemzők frek-
vencia-függését az izoterm hőkezelések időtartamától illetve hőmérsékletétől. 

A disszertáció ennek a kutatómunkának az összefoglalása. 
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Abstract 

 

Changes in soft magnetic properties during 
nanocrystallization of Fe-Si based amorphous alloys 

Ph.D. dissertation 
 

Great interest has been focused recently on nanocrystalline soft magnetic materials. The key 
of tailoring their magnetic properties is the knowledge of crystallization mechanism. In this 
dissertation some results on Fe-Si based amorphous alloys are published. 

Investigations have been carried out on the change in soft magnetic properties during 
nanocrystallization in Fe-Si based systems. The investigation of temperatures of 
crystallization steps and the exploration of the effect occurred by the parameters of heat 
treatments (annealing time and temperature, pressure, atmosphere, etc.) and the comparison of 
the effects of isothermal and continuous annealings were the backbone of this program. 

In the frame of this work the influence of diffusionless transformations and oxidation process 
upon the shape of the thermomagnetic curves has been investigated in details. This 
investigation was focused on Fe-Ni dilute alloys. 

Furthermore, the influence of the addition of Cu and Nb elements on the crystallization 
kinetics and temperatures has been investigated in FINEMET-type (Fe-Si-B-Nb-Cu) and 
hypoeutectic Fe-B alloys, respectively. 

In the interest of better understanding of crystallization kinetics the pressure effect on the 
crystallization of amorphous hypoeutectic Fe-B and Fe-B-Cu alloys has been also 
investigated. 

Finally a guideline for optimization of magnetic properties (relative permeability and core 
loss) of industrial FINEMET (Fe73,5Si13,5B9Nb3Cu1) alloys has given by the author. 
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1. Bevezetés 

A mágneses anyagok sokféle alkalmazási lehetőségüknek köszönhetően a mindennapi élet 
nélkülözhetetlen szereplőivé váltak. A gyógyászati, az információtárolási alkalmazásoktól a 
járműiparban történő felhasználásig a mágneses anyagokkal szemben támasztott követel-
mények óriási változatosságot mutatnak. A felhasználói oldalon felmerült igények kielégítésé-
re kezdetben a keménymágnesek egyre szélesebb és újabb területeken történő alkalmazása 
volt jellemző. A tömeggyártás és a váltakozóáramú technika megjelenésével azonban egyre 
jobban előtérbe kerültek a lágymágneses anyagok. Ezek fokozatosan � mennyiségben és 
értékben is � meghatározóvá váltak az összes alkalmazásokon belül [1]. 

A lágymágneses anyagok térhódítása a járműipar területén is töretlen. Újabb és újabb 
elektromágneses elven működő eszközökkel (érzékelőkkel, kapcsolókkal, szűrőkkel, jel-
átalakítókkal, stb.) találkozhatunk mind a gyártócsarnokokban, mind a járművekben. Ezeknek 
közös eleme valamilyen lágymágneses anyag. 

Az 1. ábrán bemutatott példa jól szemlélteti, hogy a járműipar egyik végtermékében a sze-
mélygépkocsiban milyen sokféle feladat megoldására használnak fel mágneses anyagokat [1]. 

 

 

1. ábra: Mágneses anyagok különféle alkalmazásai személygépkocsiban 

 

Mint minden iparilag felhasznált anyag esetében, így a mágneses anyagoknál is folyamatos 
fejlesztés folyik a bennük rejlő tulajdonságok teljesebb kihasználására. Ennek a fejlesztésnek 
az utóbbi években elért egyik eredménye az a lágymágneses anyagcsalád, amelynek tagjait 
közös néven nanokristályos lágymágneseknek nevezzük. Ezeket az anyagokat amorf ötvöze-
tek részleges kristályosításával állítják elő. Nevüket a kristályosítás eredményeként létrejövő 
nanométeres (10-9 m) nagyságrendű szemcsékről kapták [2]. 
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A nanokristályos anyagok fejlesztésének jelenlegi szakaszában már az alkalmazások kiszéle-
sítésén van a hangsúly. Alkalmazásuk igen sikeres például a mágneses adatrögzítő berendezé-
sek író- és olvasófejeiben. Különböző járművek elektronikus egységeiben ugyancsak szere-
pelnek ilyen ötvözetek. Sikeres alkalmazásaik valósultak meg kisméretű transzformátorokban, 
relékben, életvédelmi kapcsolókban, jeladókban, jelfogókban, jelátalakítókban és elektronikus 
erősítőkben [3, 4]. A kis mágneses veszteség és nagy permeabilitás hozzájárulhat például a 
légi közlekedésben igen lényeges össztömeg további csökkentéséhez is. 

A felsorolt elektrotechnikai berendezések ma már szinte egyetlen modern járműből sem 
hiányozhatnak. Napjainkban is kiterjedt kutatások folynak az alkalmazási lehetőségek további 
feltárására. A téma aktualitását mi sem bizonyítja jobban, hogy a világ egyik vezető állama, 
az Amerikai Egyesült Államok 2000. január 21-én beindította az úgynevezett �Clinton-prog-
ram�-ot, ami a nanotechnológiák kutatásának és alkalmazásának dollár milliókkal történő 
támogatását valósítja meg [5]. A jövő technológiáinak kutatásában természetesen az Európai 
Unió tagállamai sem maradhatnak le. Nem sokkal Clinton elnök bejelentése után 25 millió 
eurót különítettek el a nanotechnológiákkal kapcsolatos kutatásokra az EU 5-ös keretprogram-
ban is [6]. A nanostruktúrák és nanotechnológiák kutatásában és fejlesztésekben több magyar 
egyetemi, akadémiai és alapítványi kutatóműhely is aktívan részt vesz [7, 8, 9]. 

A nanokristályos ötvözetek mágneses tulajdonságainak tervezésének kulcsa a nanométeres 
szemcseméret-eloszlás tudatos alakításában van. Ez a lehetőség azonban csak úgy nyílhat meg 
előttünk, ha részletesen megismerjük ezen ötvözetek kristályosodási folyamatát. Különösen 
nagy jelentősége van annak, hogy miként alakulnak a lágymágneses tulajdonságok a 
kristályosítási folyamat során, és ezeknek milyen szerkezeti változások felelnek meg. Ebben a 
dolgozatban néhány, ehhez a témakörhöz kapcsolódó kutatás eredménye kerül bemutatásra. 

Ennek az összefüggésében vizsgáltam Fe-Si alapú ötvözetekben az amorf-nanokristályos 
átalakulást kísérő lágymágneses tulajdonságok változását. A kristályosodási részfolyamatok-
hoz tartozó hőmérsékletek, hőkezelési körülmények (hőntartási hőmérséklet, hőntartási idő, 
atmoszféra, nyomás, stb.) feltérképezése, az izoterm és folyamatos hőkezelési módok hatásai-
nak összehasonlítása képezi a kísérleti munka gerincét. Ugyancsak a vizsgálatok tárgya volt 
az átalakulást kísérő termikus és mágneses jelenségek illetve ezek néhány összetétellel 
kapcsolatos vonatkozása, ami nélkülözhetetlen a szóban forgó anyagcsalád technológiai alkal-
mazhatóságának kiszélesítésében. A disszertáció ennek a kutatómunkának az összefoglalása. 

A kutatómunka összetett jellegének megfelelően az irodalmi áttekintés is több részből áll. 
Összefoglaló ismertetést ad: 

• a fontosabb mágneses mennyiségekről, a mágnesezési folyamatról és annak fő jellemzői-
ről, 

• a lágymágneses anyagok fejlődésének történetéről, 



 Bevezetés 

 3

• az iparban felhasznált legújabb lágymágneses anyagokról és azok jellemző tulajdonságai-
ról, 

• az amorf ötvözetek kialakulásáról és kristályosodási mechanizmusuk főbb jellemzőiről, 

• az amorf ötvözetek kristályosodásának néhány vizsgálati lehetőségéről, 

• a Fe-Si alapú fémüvegek kristályosodási mechanizmusáról, néhány ötvöző és a nyomás 
kristályosodást módosító hatásáról, valamint arról, hogy a hőkezelési jellemzők hatása 
miként mutatkozik meg a nanokristályos FINEMET (Fe73,5Si13,5B9Nb3Cu1) ötvözet lágy-
mágneses tulajdonságaiban. 

Az irodalmi áttekintést követően a kutatómunka kitűzött céljai kerülnek meghatározásra. 

A célok megfogalmazása alapján ismertetem a kutatás módszereit. Ezen belül: 

• a kutatás anyagait és azok szükséges előkészítését, 

• a vizsgálatok során használt berendezéseket, 

• a kísérleti eredmények feldolgozását és értékelésének módszereit. 

Ezek után a kutatómunka eredményeinek részletes bemutatása következik, ami a levonható 
általános következtetések és az új tudományos eredmények összefoglalásával zárul. 

A dolgozat végén a kutatás új tudományos eredményeit tézisekben foglalom össze. 
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2. Irodalmi áttekintés 

2.1. Mágneses jellemzők 

Elsőként a disszertáció témájához kapcsolódó mágnesezési jelenséget és annak jellemzőit 
ismertetem. A leírás csak olyan mélységben tartalmazza a mágnességgel kapcsolatos ismere-
teket, amelyek a dolgozat későbbi részeinek megértéséhez, illetve a bemutatott jelenségek 
értelmezéséhez feltétlenül szükségesek. A dolgozatban szereplő mágneses mennyiségek, illet-
ve jellemzők meghatározásait és mértékegységeit a Függelék tartalmazza. 

A mágnesség szempontjából az anyagokat a mágneses térben mutatott viselkedésük alapján 
csoportosítjuk. A mágneses szuszceptibilitás (χ) értéke az anyagtól függően nagyon széles 
tartományban (10-5 � 106) változik. Mágnesesen rendezett anyagokban a szuszceptibilitás függ 
az alkalmazott mágneses tér nagyságától is. A szuszceptibilitás viselkedése jellemzi az anyag 
mágneses szerkezetét [10]. 

A paramágneses anyagok mágnesezettsége egyenesen arányos a külső térrel, χ = 10-3 � 10-5 (χ 
> 0). A legtöbb paramágneses anyagban a többé-kevésbé szabadon mozgó spinek a mágneses 
tér hatására rendeződnek, ezt a rendeződést a hőmozgás igyekszik lerontani, így a szuszcepti-
bilitás a hőmérséklettel fordítottan arányos (Curie-törvény). 

Ferromágneses anyagban a szomszédos spinekhez köthető mágneses momentumok erős 
kölcsönhatása következtében a spinek T < TC hőmérsékleten (TC � Curie-hőmérséklet) pár-
huzamosak, az anyag Ms eredő spontán mágnesezettséget mutat. Növekvő hőmérséklettel a 
szuszceptibilitás nő, a Curie-pont előtti éles maximum után pedig hirtelen lecsökken 
(Hoppkinson-effektus). Magas hőmérsékleteken a hőmozgás olyan erős, hogy teljesen lerontja 
a spinek párhuzamos orientációját, még igen kis térfogatokban is. Ha T > TC, a mágneses rend 
megszűnik, a szuszceptibilitás hőmérsékletfüggése a Curie�Weiss-törvényt követi. Külső 
mágneses tér nélkül a ferromágneses anyag rendszerint nulla vagy kis mágnesezettséget 
mutat, mivel az energiaminimumra való törekvés következtében az anyag kis tartományokra, 
telítésig mágnesezett doménekre oszlik, és az egyes domének mágnesezettségei kiátlagolód-
nak. Elég nagy mágneses térben a domének eltűnnek, a mágnesezettség felveszi az adott 
hőmérsékletnek megfelelő Ms értéket, azaz telítődik. A tér csökkenésekor a mágnesezettség 
nem a felmágnesezési görbe mentén csökken, ez az irreverzíbilis jelenség a hiszterézis. A 
mágnesezési görbe (M-H görbe) jellemző paraméterei a kezdeti szuszceptibilitás: χin = 
dM/dH, ha H → 0; a maximális szuszceptibilitás: χmax = (dM/dH)max, ha dH → 0; az Mr 
remanencia, azaz a tér csökkentésekor a H = 0 térben megmaradó mágnesezettség, és a 
mágnesezettség nullára csökkentéséhez szükséges Hk koercitív erő. 

A gyakorlatban használt mágneses anyagok tulajdonságait kifejező jellemzőket a technikai 
mágnesezési görbéből (B-H görbe) határozzuk meg (2. ábra). A technikai mágnesezési görbe 
felvételekor a térerősség (H) függvényében rögzítjük az anyag mágneses indukcióját (B). 
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2. ábra: Ferromágneses anyag technikai mágnesezési görbéje 

 

A mágnesezési folyamatban a külső gerjesztő tér hatására az anyag mágneses doménszerkeze-
te megváltozik [10, 11]. A növekvő térerősség hatására először a gerjesztő térrel megközelítő-
leg egyező mágnesezettséggel rendelkező domének növekednek a többiek rovására. Ez a 
reverzíbilis faleltolódás folyamata. Nagyobb térerősség hatására már a faleltolódás irrever-
zíbilis folyamata indul be. Eközben az indukció egyre meredekebb görbeág szerint növekszik. 
Ha a kedvező irányú domének növekedése már nem lehetséges, akkor az egyre erősödő külső 
térben az összes domének mágnesezettsége ugyanabba az irányba fordul, de ez az irány a 
külső tér irányával nem feltétlenül párhuzamos. Ez a reverzíbilis forgási folyamat, amikor a 
ferromágneses anyag momentumai a mágnesező térhez legközelebbi könnyű mágnesezési 
irányba rendeződnek. A mágnesezésnek ebben a szakaszában a legrohamosabb az indukció 
növekedése. A mágneseződés befejező szakaszában a domének közös irányítású mágnese-
zettsége a külső tér irányába fordul, ez az irreverzíbilis forgás folyamata. Amikor ez is végbe-
ment, a külső tér további erősödése az indukciót már alig növelheti. A felmágnesezési 
folyamatnak megfelelő mágnesezési görbét � ha az anyag nem volt mágnesezett állapotban � 
szűzgörbének nevezzük, ami ugyancsak a 2. ábrán látható. 
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A mágneseződés előbb leírt menetéből következik, hogy az egyszer már mágnesezett anyag 
doménjeinek, illetve azok mágnesezettségének át kell fordulnia az ellenkező irányba, ha az 
anyag ellenkező irányú mágneses térbe kerül. A domének mágnesezettségének ehhez az 
átfordításához a hiszterézisnek nevezett energiamennyiség szükséges, ami az anyagban hővé 
alakul. Ez a mágnesezés során úgy nyilvánul meg, hogy a gerjesztő tér csökkentésekor az 
indukció más görbén fog futni, mint felmágnesezéskor, ahogy azt a 2. ábra is szemlélteti. A 
hiszterézis nagyságát a B-H görbe által határolt hiszterézisterület fejezi ki (az ábrán WH-val 
jelölve). 

A hiszterézisterület nagysága szerint teszünk különbséget a mágnesesen lágy és a mágnesesen 
kemény anyagok között. A lágymágneses anyagok hiszterézisterülete, illetve az annak nagy-
ságát jórészt meghatározó szélessége, a koercitív erő kicsiny (Hc < 200 A/m), míg a kemény-
mágneseknek széles a hiszterézisterülete, és a koercitív ereje nagy (Hc > 5000 A/m) [10, 11]. 

A technikai mágnesezési görbéből meghatározható további mutató a felmágnesezett állapotra 
jellemző telítési indukció (Bs) és a mágnesezés után visszamaradó, a zérus gerjesztő térhez 
tartozó remanens indukció (Br). Ugyancsak a B-H görbe alapján értelmezhető a B/H hánya-
dos, azaz a permeabilitás (µ). Az adott anyagra a relatív permeabilitás jellemző, ami a µr = 
µ/µ0 összefüggéssel számítható, ahol µ0 a vákuum mágneses permeabilitása [12]. Mivel a 
permeabilitás és így a relatív permeabilitás is a mágnesezési folyamat során változik, a 
szuszceptibilitáshoz hasonlóan megkülönböztetünk maximális (µmax), adott munkaponti és 
kezdeti (µin) permeabilitást, mint ahogy azt a 2. ábra szemlélteti. 

 

 

3. ábra: Nanokristályos HITPERM ötvözet különböző frekvencián mért hiszterézis 

görbéi [13] 
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A mágnesezési görbéket különböző frekvenciákon nagyon különböző alak jellemzi. Ennek az 
az oka, hogy az anyag mágnesezettsége a nagyobb frekvenciák esetében egyre nehezebben 
tudja követni a változó irányú gerjesztő teret (3. ábra) [13]. A fentiekben felsorolt mágneses 
jellemzőket ezért mindig meghatározott frekvenciára adják meg. 

A lágymágneses anyagokat általában valamilyen indukciós elven működő berendezésben 
(például transzformátorban) alkalmazzák. Az ilyen alkalmazásokban a berendezés teljes 
vesztesége nem csak a hiszterézisből származik, hanem az örvényáram okozta veszteség is 
energiát emészt fel [14]. Ez utóbbinak nagysága függ a vasmag fajlagos elektromos 
ellenállásától, valamint a vasmagot alkotó lemezek vastagságától. A hiszterézisveszteség 
természetesen nő a maximális indukció nagyobbodásával is [11]. 

Az elektro-mágneses alkalmazásokban gondot jelent, hogy a hiszterézis miatt felszabaduló 
energia a vasmagot melegíti. Ezáltal a vasmag mágneses tulajdonságai romlanak [10]. 
Bizonyos esetekben az is előfordulhat, hogy az üzemelés során a vasmag annyira felmeleg-
szik, hogy annak hőmérséklete eléri az ötvözet Curie-hőmérsékletét és így az átmenetileg el-
veszti ferromágnesességét. 

Ilyen jelenséggel elsősorban a Fe-alapú amorf ötvözetekben találkozhatunk. A Fe-alapú 
ötvözeteknek további jellegzetessége, hogy magas hőmérsékleten nem csak mágneses, hanem 
α→γ fázisátalakulás is lejátszódhat bennük. Ez a fázisátalakulás szintén az ötvözet ferro-
mágnességének megszűnéséhez vezet, mivel a képződő γ fázis paramágneses [11]. Ez a 
jelenség jól tanulmányozható a kristályos Fe-C és Fe-Ni hígötvözet rendszerekben. 

 

2.2. A lágymágneses anyagok fejlődése 

A klasszikus lágymágneses anyagok vagy nagy telítési indukciójúak és viszonylag alacsony 
relatív permeabilitásúak voltak � mint például a szilícium-acélok � vagy pedig a magas 
permeabilitás mellett csak kicsiny telítési indukciójuk volt � mint ahogy a Mn-Zn ferriteknek 
(4. ábra). A lágymágneses anyagok fejlesztésének célja a minél alacsonyabb hiszterézis-
veszteség elérése, lehetőleg minél magasabb telítési indukció és permeabilitás mellett, ami 
természetesen alacsony koercitivitást is jelent [13]. Az elektrotechnika fejlődésének következ-
tében ezt a célt egyre magasabb frekvenciákon kell megvalósítani. A hagyományos kristályos 
lágymágneses ötvözetek esetében jól megfigyelhető, hogy � különösen a frekvencia emelke-
désével � az említett két jellemzőnek az egyidejűleg történő javítása egymást kizárónak tűnt. 

Kezdetben a lágymágneses ötvözetekben a tulajdonságok javításának lehetőségét a szemcse-
szerkezet durvításában látták. A durvább szemcsézetű anyagban ugyanis kevesebb a szemcse-
határ, így kevesebb a domének mozgását akadályozó szerkezeti hiba is. Ezáltal a mágnesezési 
folyamat könnyebbé válik, nő a permeabilitás és csökken a hiszterézisveszteség. Ilyen jellegű 
hagyományos anyag például a 3 � 4,5 tömeg% Si tartalmú vasötvözet, amelyet transzfor-
mátorlemezként még napjainkban is nagy mennyiségben használnak. Ennek az anyagnak a 
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lágymágneses tulajdonságai megfelelő textúra (Goss-textúra, kockatextúra) kialakításával 
tovább javíthatók [11]. 

 

 

4. ábra: A telítési indukció és a relatív permeabilitás kapcsolata különböző 

lágymágneses anyagcsaládokban (f = 1 kHz) [13] 

 

A gyorshűtéssel előállított amorf szerkezetű ötvözetek (fémüvegek) 1960-as felfedezése [15] 
áttörést okozott a lágymágneses anyagok alkalmazásában. A kutatások és az ipari fejlesztés 
előrehaladásával 1967-ben megjelentek az első lágymágneses fémüvegek [16] a Fe-C-P 
ötvözetrendszer különböző tagjai. Ezeket követték később a Co-alapú és az egyéb Fe-alapú 
(pl. Fe-B-Si) amorf ferromágneses ötvözetek, amelyek kiváló lágymágneses tulajdonságokkal 
rendelkeznek [17]. A lágymágneses amorf ötvözetek megjelenésével javult a telítési indukció 
és a relatív permeabilitás egyidejű javíthatóságának lehetősége. A Fe-alapú amorf ötvözetek-
nek � ezen belül is elsősorban a Fe-Si alapú rendszereknek [18] � megközelítőleg egy nagy-
ságrenddel magasabb a permeabilitásuk, mint a szilícium-acéloké, ugyanakkor telítési induk-
ciójuk alig alacsonyabb azokénál. Ezt szemlélteti a 4. ábra. Koercitív erejük pedig sok esetben 
jóval alacsonyabb a hagyományos kristályos lágymágnesekénél [19]. Legnagyobb relatív 
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permeabilitása a Co-alapú amorf ötvözeteknek van mind a mai napig. A jelentős permeabilitás 
növekedés mellett telítési indukciójuk meghaladja a Mn-Zn ferritekét (4. ábra). 

Két évtizeddel később újabb anyagtechnológiai forradalom következett be a lágymágneses 
anyagok területén. Az 1980-as évek végén fedezték fel azokat a lágymágneses ötvözeteket, 
amelyek az azonos összetételű, gyorshűtéssel előállított fémüvegek részleges kristályosítá-
sával állíthatók elő [20]. Megfelelő kristályosító hőkezelés hatására elérhető, hogy a kialakuló 
szemcseméret 10 � 20 nm között legyen, ami rendkívül kicsi koercitív erő és óriási kezdeti 
relatív permeabilitás megjelenéséhez vezet. 

Ezek a különleges tulajdonságok azzal magyarázhatók, hogy ha az anyagszerkezet jellemző 
mérete valamely fizikai jelenségre jellemző korrelációs hossz mérettartományába kerül, akkor 
a tulajdonságokban ugrásszerű változások következhetnek be. Ebben az esetben a mágneses 
korrelációs hosszhoz közeli értékű az anyagra jellemző átlagos szemcseméret, ami a kristály-
anizotrópia kiátlagolódásához vezet, különleges lágymágneses tulajdonságokat alakítva ki 
[21]. A szemcseméret és a koercitivitás kapcsolatával a sokat bírált Herzer-féle véletlen 
anizotrópia modell foglalkozik, amely azonban jól közelíti meg a kísérleti eredményeket [22] 
(5. ábra). 

 

 

5. ábra: A koercitív erő függése a szemcsemérettől lágymágneses anyagokban [22] 

 

A nanokristályos ötvözetek telítési mágnesezettsége valamelyest nagyobb, mint a klasszikus 
kristályos PERMALLOY típusú ötvözeteké, permeabilitásuk ugyanakkor jelentősen túlszár-
nyalja azokét [23]. Nagy fajlagos elektromos ellenállásuk miatt veszteségük magas frekven-
ciákon is alacsony [13]. Alkalmazásuk terét tovább bővíti, hogy mágnesezési görbéjük alakja 
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mágnesteres hőkezeléssel a legkülönfélébb igényeknek megfelelően alakítható [24]. Ezt 
mutatja sematikusan a 6. ábra, ahol mágnesteres és mágnestér nélküli hőkezeléssel előállított 
azonos kémiai összetételű nanokristályos ötvözetek B-H görbéi láthatók [25]. Ezek alapján 
ennek az anyagcsaládnak jelentős térhódítása várható az elektro-mágneses eszközökben 
történő alkalmazásokban. 

 

a) b) 

6. ábra: Nanokristályos FINEMET ötvözet DC mágnesezési görbéi a) mágnestér 

nélküli és b) mágnesteres hőkezelés után [25] 

 

2.3. Az iparban felhasznált legújabb lágymágneses ötvözetek és jellemző 
tulajdonságaik 

A korábbi irodalmi adatok alapján már eddig is ismertek voltak a Fe-Si alapú amorf ötvözetek 
egyes típusainak kitűnő lágymágneses tulajdonságai. Az alapösszetétel további módosításá-
val, illetve az előállítási körülmények megfelelő változtatásával lehetőség nyílt arra, hogy a 
lágymágneses tulajdonságokat tovább javítsák, illetve az alkalmazások körét kiszélesítsék. Így 
jött létre az úgynevezett FINEMET anyagcsalád, amely a nanokristályos ötvözetek egyik 
alapösszetételét adja. A tényleges Fe73,5Si13,5B9Nb3Cu1 összetétel [20], Nb és Cu adalékok 
hozzáadásával eredményezi a különlegesen alacsony veszteséget (főként a nagyfrekvenciás 
tartományban). Bár a nanokristályos lágymágneses ötvözeteknek ez a legismertebb típusa, 
ezen kívül többféle nanokristályos lágymágneses anyag kifejlesztésére is sor került az utóbbi 
években. 

Az iparban jelenleg bevezetés alatt álló nanokristályos lágymágneses ötvözetek három fő 
típusa különböztethető meg. Ezek a Fe-metalloid, a (Fe,Co)-M-B és a Fe-M-B (M = Zr, Hf, 
Nb) ötvözetek [13, 18]. Az egyes csoportokba tartozó ötvözeteket sorol fel az 1. táblázat. 
Közös jellemzőjük, hogy amorf előötvözetek (prekurzorok) részleges kristályosításával 
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állítják elő őket. Alkalmazásukkal egyre nagyobb telítési indukciót és relatív permeabilitást 
sikerült egyidejűleg elérni (4. ábra). 

1. táblázat. A nanokristályos lágymágneses ötvözetek csoportjai [13, 18] 

Fe-metalloid ötvözetek (Fe,Co)-M-B ötvözetek Fe-M-B ötvözetek 

Fe-Si-B-Nb-Cu 

Fe-Si-B-Nb-Au 

Fe-Si-B-V-Cu 

Fe-P-C-Ge-Cu 

(Fe,Co)-Zr-B-Cu Fe-Zr-B 

Fe-Hf-B 

Fe-Nb-B 

Fe-Zr-B-Cu 

 

A Fe-metalloid ötvözetek 70 � 80 at.% Fe tartalmúak és telítési mágnesezettségük jellemzően 
1,2 � 1,4 T közötti [18]. Ebbe a csoportba tartozik a FINEMET is. 

A Fe-M-B ötvözetek 85 � 90 at.% Fe tartalmúak, nagyobb Fe tartalmuk miatt így telítési mág-
nesezettségük is nagyobb a Fe-metalloid családba tartozó ötvözetekénél, 1,5 � 1,7 T közötti 
érték [18]. A típusnak legismertebbjei a Fe-Zr-B rendszer tagjai. Ebbe a csoportba tartozik a 
NANOPERM márkanevű anyag is. 

A (Fe,Co)-M-B ötvözetek Fe tartalma 45 at.% körüli, viszont a mellette lévő ugyancsak 45 
at.% körüli Co-nak köszönhetően telítési mágnesezettsége a nanokristályos ötvözetek között a 
legmagasabb (1,6 � 2,1 T) [13]. Ebbe a típusba tartozik a HITPERM nevű ötvözet. 

A 2. táblázat néhány lágymágneses anyag technikai szempontból fontos jellemzőit hasonlítja 
össze. A 2. táblázatból és a 4. ábrából egyaránt látszik, hogy nagyfrekvenciás, csúcstechnikai 
alkalmazásokban a Fe-Si-B-Nb-Cu alapú és a Fe-M-B családba tartozó nanokristályos 
ötvözetek jöhetnek szóba. 

Noha ezeknek az ötvözetcsaládoknak gyakorlati alkalmazása már napjainkban elkezdődött, az 
optimális tulajdonságok kialakítására vezető kristályosítási folyamat egyes részletei még ma 
sem ismertek teljes egészében. 

Ahhoz, hogy az anyagcsaládban rejlő tulajdonságokat teljes mértékben ki tudjuk használni: 

• ki kell dolgozni az előállítás során lejátszódó folyamatok megfigyelésére alkalmas mód-
szereket, 

• meg kell határozni az előállítás során lejátszódó folyamatokat és azok sorrendjét, 

• meg kell ismerni az ötvözet alkotóinak hatását, annak szerkezeti és mágneses tulajdonsá-
gaira, 
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• fel kell tárni az előállítás jellemzőinek hatását, mind a szerkezeti, mind a mágneses tulaj-
donságokra. 

A továbbiakban ezért áttekintem: 

• az amorf ötvözetek kristályosodási folyamatait és azok vizsgálati módszereit, 

• a Fe-Si alapú amorf ötvözetek (mint a nanokristályos állapot előállításának alapötvözetére 
jellemző) kristályosodási folyamatának reakcióit, 

• a FINEMET-rendszer ötvözőinek hatását a nanokristályos anyag tulajdonságaira és 

• a FINEMET ötvözet előállítási jellemzőinek hatását a kialakuló mágneses tulajdonságok-
ra. 

2. táblázat. Lágymágneses ötvözetek mágneses jellemzői [13, 18, 20] 

 szalag 
vastagság 

(µm) 

Bs 

(T) 
µe 

(f = 1 kHz) 

Hc 

(A/m) 

hagyományos kristályos ötvözetek 

Fe-6,5 tömeg% Si 300 1,80 2400 9,60 

amorf ötvözetek 

Fe78Si9B13 20 1,56 10000 3,50 

Co70,5Fe4,5Si10B15 21 0,88 70000 1,20 

nanokristályos ötvözetek 

Fe91Zr7B2 18 1,70 14000 7,20 

Fe90Zr7B3 18 1,63 22000 5,60 

Fe88Zr7B4Cu1 (NANOPERM) � 1,5 � 1,8 � � 

Fe89Hf7B4 17 1,59 32000 5,60 

Fe84Nb7B9 22 1,50 22000 8,00 

Fe73,5Si13,5B9Nb3Cu1 
(FINEMET) 

20 1,28 85000 1,00 

Fe73,5Si13,5B9Nb3Cu1 
(FINEMET) 

18 1,24 100000 0,53 

Fe44Co44Zr7B4Cu1 (HITPERM) � 1,6 � 2,1 � � 
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2.4. Az amorf ötvözetek kialakulásának és kristályosodási mechanizmusának 
főbb jellemzői 

Az előző fejezetben leírtak alapján az iparilag alkalmazott nanokristályos lágymágneses 
anyagokat amorf előötvözetek részleges kristályosításával állítják elő. Ezek a fémüveg pre-
kurzorok valamilyen gyorshűtéses eljárással, gyakorlatilag a folyadék állapot befagyasztá-
sával készülnek. Ezt az állapotot a hosszútávú kristályos rend hiánya jellemzi [26]. 

A gyorshűtéses eljárások leggyakrabban alkalmazott fajtái a forgó hengerre öntés különböző 
módozatai, amit az angol szakirodalom �single roller melt spinning� illetve �planar flow 
casting� technikáknak nevez. Az eljárások során nagyobb mint 106 K/s hűtési sebességek is 
elérhetők. Ezzel a technológiával 15 � 50 µm vastagságú, akár több centiméter szélességű, 
kilométernyi hosszúságú amorf szalagokat lehet gyártani [27]. Példaként a �single roller melt 
spinning� eljárás vázlatát mutatja a 7. ábra. 

 

 

7. ábra: Amorf szalagok forgó hengerrel történő előállításának elve [27] 

 

A fémüvegek metastabil rendszerek, azaz a vegyi összetételüknek megfelelő rendszer stabil 
állapotához képest többletenergiával rendelkeznek. Ha az aktiválási energiának megfelelő 
hőmérsékletre melegítjük őket, akkor ez az energiatöbblet felszabadul és valamilyen alacso-
nyabb szabadentalpiájú állapotba kerülnek, amint azt a 8. ábra is szemlélteti. Ehhez az 
állapothoz a kristályosodáson keresztül vezet az út, ami rendszerint több kristályos fázis 
megjelenését jelenti [26]. 
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8. ábra: Egy ötvözetrendszer termikus előélettől függő lehetséges állapotai 

 

Az amorf ötvözetek kristályosodása � így a nanokristályosodás is � több féle reakció-típus 
szerint mehet végbe, az összetételtől függően. Ezek között a reakciók mechanizmusa alapján 
teszünk különbséget [28, 29]: 

 

 

9. ábra: Hipotetikus szabadentalpia diagram az amorf és kristályos állapotok 

képződési viszonyainak illusztrálására [29] 

am � amorf fázis, α � szilárd oldat, β � vegyület 
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• Polimorf kristályosodás 

A polimorf kristályosodás során az amorf fázis a kémiai összetételével megegyező 
kristályos fázissá alakul át. Ez a reakció csak bizonyos koncentráció tartományokban 
játszódhat le, közel valamely vegyület vagy tiszta elem összetételéhez. Ezért a polimorf 
kristályosodás eredménye vagy valamilyen intermetallikus vegyület (9. ábrán (1)-gyel 
jelölt reakció), vagy valamilyen túltelített szilárd oldat (9. ábrán (2)-vel jelölt reakció). 

 

• Eutektikus kristályosodás 

Az eutektikus kristályosodás esetében az amorf fázisból egyidejűleg kettő kristályos fázis 
képződik. Ilyen folyamatot mutat a 9. ábrán (3)-mal jelölt reakció. A két kristályos fázis 
analóg növekedési mechanizmust mutat a fémolvadékok eutektikus kristályosodásával. 
Ilyen folyamat az ötvözet egyensúlyi eutektikus összetételéhez közeli koncentráció-
tartományban játszódik le. 

 

• Primer kristályosodás 

Primer reakcióval indul azoknak a fémüvegeknek a kristályosodása, amelyeknek 
összetétele az eutektikustól lényegesen eltér (rendszerint hipoeutektikus). Az ilyen 
folyamat mindig egy többlépcsős kristályosodás első lépcsője. Ilyen a 9. ábrán (4)-gyel 
jelölt reakció. Ennek során vagy túltelített szilárd oldat, vagy pedig intermetallikus 
ötvözet szemcsék képződnek a megváltozott összetételű, de továbbra is amorf szerkezetű 
mátrixban beágyazva. Ezzel a reakcióval keletkeznek a kiváló lágymágneses tulaj-
donságú nanokristályos ötvözetek. Mivel a részleges kristályosodás után visszamaradt 
amorf mátrix metastabil, a hőmérséklet további emelésével vagy polimorf, vagy eutek-
tikus reakcióval kristályos fázissá alakul át. 

 

2.5. Az amorf-kristályos átalakulás vizsgálatának módszerei 

Mivel a nanokristályos lágymágneses ötvözetek előállításának a kulcsa az amorf előötvözetek 
részleges kristályosításában van, szükséges azoknak a vizsgálati módszereknek az ismerete, 
amelyekkel a kristályosítás során lejátszódó folyamatok nyomon követhetők. 

Az amorf-kristályos átalakulás folyamatának vizsgálatára többféle módszer is alkalmas. Ezek 
egyrészt olyan eljárások, amelyek során az amorf ötvözet bizonyos tulajdonságait (koercitív 
erő, permeabilitás, veszteség, elektromos ellenállás, sűrűség, stb.) hasonlítják össze a belőle 
előállított, részben illetve teljesen kristályosított mintákéval. 

Emellett nagy jelentőségűek az úgynevezett �in-situ� vizsgálatok is, ahol a kristályosítási 
folyamat során egyes fizikai tulajdonságok (pl. elektromos ellenállás, hőtartalom, mágneses 
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jellemzők) változását mérik folyamatosan. Ezeknek a vizsgálatoknak az a lényege, hogy a 
kristályosodás során a csökkenő amorf fázissal párhuzamosan kristályos fázis illetve fázisok 
jelennek meg, amelyeknek a fizikai tulajdonságai különböznek a kiindulási állapotot jellemző 
tulajdonságtól. Tehát, ha a minta valamely fizikai tulajdonságát mérjük, akkor az új fázis 
illetve fázisok megjelenésével a vizsgált tulajdonságban változás észlelhető. 

 

Elektromos ellenállás mérése 

Az �in-situ� ellenállás-mérés az amorf ötvözetek kristályosodásának tanulmányozására régóta 
használt eljárás, amely a kristályosodási folyamatban keletkező termékek amorf állapottól 
eltérő elektromos ellenállásán alapul. Ilyen mérésekkel tanulmányozták az amorf-kristályos 
átalakulást például az M. Cedergren [30], az O. Du�a [31] és az L. Pekala [32] által vezetett 
csoportok is. 

 

Kalorikus mérések 

A kalorikus mérések mind a mai napig a legáltalánosabban használt eljárások az amorf 
ötvözetek bomlásának tanulmányozására [29, 33, 34, 35, 36]. Az angol betűszóval DSC 
(Differential Scanning Calorimetry = Differenciális Pásztázó Kalorimetria) mérésnek nevezett 
eljárásban az amorf-kristályos átalakulással járó termikus hatásokat érzékelik. A DSC beren-
dezésnek két független mintatartó csészéje van, melyek közül az egyikbe a vizsgálandó 
mintát, a másikba pedig a referencia anyagot helyezik. A módszer lényege, hogy mindkét csé-
szére azonos hőmérséklet-felfutást kényszerítenek, miközben az ehhez szükséges teljesítmé-
nyek különbségeit a készülék kijelzi [37]. Ezeket a teljesítmény-különbségeket az idő vagy a 
hőmérséklet függvényében ábrázolva kapjuk a termogramot. A DSC mérések eredményeit 
pontosságuk miatt több kutató összehasonlítási adatként kezeli más eljárások által kapott ered-
mények ellenőrzésére [38, 39, 40]. Hazánkban T. Kemény és munkatársai az elsők között 
voltak, akik amorf ötvözetek kristályosodási mechanizmusának feltárására mélyreható termi-
kus vizsgálatokat folyatattak [37, 41]. 

 

Dilatometriás mérések 

Mivel az ötvözeteknek a fajtérfogata az amorf és a kristályos állapotban általában különböző, 
a minta kristályosítása során a hőtágulás nyomon követésével szintén nyerhetünk információt 
a kristályos átalakulás részleteiről. Ezzel a dilatometria foglalkozik. Az amorf-kristályos 
fázisátalakuláskor egy az atomi rendeződésből adódó sűrűségváltozás is lejátszódik, ami a 
minta térfogatát megváltoztatja, így a dilatometriánál mért hosszváltozásra is hatással van. A 
módszer � érzékenysége miatt � a kristályosodást megelőző relaxációs folyamatok tanulmá-
nyozására is alkalmas. Magyarországon A. Lovas [42] vezetésével történtek ilyen kísérletek. 
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Termomágneses mérések 

Ferromágneses fémüvegek kristályosodásának vizsgálatára gyakran alkalmazzák a termomág-
neses méréseket is [31, 43, 44, 45, 46, 47]. Az eljárás alkalmazhatósága azon alapul, hogy a 
hőmérséklet növekedésével a ferromágneses fémek mágnesezettsége változik, így az anyag 
melegítésekor egy bizonyos hőmérséklet elérése után (Curie-hőmérséklet) annak mágnese-
zettsége lecsökken, a minta paramágnesessé válik [48]. Ez azt jelenti, hogy ezen a hőmérsék-
leten az anyag telítési mágnesezettsége zérusra csökken. 

Ha a kristályosodás során az adott hőmérsékleten megjelenő fázisok között ferromágneses 
fázisok is megjelennek, akkor a kristályosodás beindulása a minta mágnesezettségében válto-
zást idéz elő. A mágneses tulajdonságokban bekövetkező ilyen jellegű változások az amorf-
kristályos átalakulási folyamatokról különleges információkat szolgáltatnak. 

A termomágneses mérések értékelésénél nehézséget okozhat a vizsgálat során a mintában 
lejátszódó fázisátalakulások átlapolódása. Ilyen jelenség a ferromágneses↔paramágneses 
átalakulás � azaz a mágneses fázisátalakulás �, továbbá a diffúzióval járó vagy a diffúzió 
nélküli reverzíbilis illetve irreverzíbilis folyamatok. Így előfordulhat, hogy a termomágneses 
görbék alakjában a különböző folyamatok által keltett jelek szuperponálódnak. Éppen ezért a 
termomágneses mérési eredmények értelmezéséhez a mágneses jelenségek átlapolódása miatt 
rendszerint egyéb kiegészítő mérésekre is szükség van [31, 44, 45, 46, 47] (pl. DSC, röntgen 
fázisanalízis, stb.). Ugyancsak megnehezíthetik az eredmények értelmezését (elsősorban a Fe-
alapú ötvözetek magas hőmérsékleten végzett, hosszú időtartamú kísérleteiben) a képződő 
különböző ferromágneses és paramágneses oxidok. 

Bár viszonylag hosszú ideje tanulmányozzák az amorf ötvözetek bomlását termomágneses 
eljárásokkal, még mindig vannak tisztázatlan kérdések ezen a területen, ami elsősorban a 
termomágneses görbék hűtési ágával kapcsolatos kérdéseket jelenti. Nem véletlen, hogy az 
irodalomban fellelhető ilyen témájú közleményekben általában a termomágneses görbéknek 
csak a fűtési ága szerepel [31, 44, 45, 46, 47]. A termomágneses görbék alakját befolyásoló 
tényezők közül még nem kellően tisztázott az oxidáció szerepe és diffúzió nélküli fázisátala-
kulások hatása sem. Magyarországon az MTA Szilárdtestfizikai és Optikai Kutató Intézetében 
foglalkoztak [49] és foglalkoznak [S1, S2, S9] napjainkban is termomágneses vizsgálatokkal. 

Az előzőekben felsorolt nehézségek ellenére a lágymágneses nanokristályos ötvözetek 
hőkezelési paramétereinek meghatározásában jelentős szerep jut a termomágneses vizsgála-
toknak, hiszen az ötvözetek felhasználása szempontjából legfontosabb tulajdonságok � a mág-
neses jellemzők � kristályosítás közbeni alakulásáról csak ez az eljárás szolgáltat információt. 
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2.6. Fe-Si alapú amorf ötvözetek kristályosodási mechanizmusa 

2.6.1. Hipoeutektikus amorf Fe-B ötvözet kristályosodási folyamata 

A kutatók gyakran élnek azzal az egyszerűsítéssel, hogy valamely bonyolult jelenséget, 
folyamatot egyszerűbb modellen vizsgálnak a jobb megfigyelhetőség illetve az összefüggések 
egyértelműbb megállapíthatósága érdekében. Bonyolult összetételű fémüvegekben a kris-
tályos átalakulás ugyancsak bonyolult folyamatokban játszódik le. Ezért egyszerűbb össze-
tételű, hasonló kristályosodási mechanizmust mutató amorf ötvözetek átalakulásának tárgya-
lása indokolt. 

Ilyen megfontolások alapján a gyakorlatban alkalmazott Fe-Si alapú lágymágneses ötvözetek 
kristályosodási mechanizmusát is egyszerűbb, kétalkotós amorf rendszer bomlásából vezetik 
le. A gyakorlati Fe-Si alapú ötvözetek szükségszerűen tartalmaznak bizonyos mennyiségű 
bórt az üvegképződés biztosítása érdekében. Ezen ötvözetek 7 � 12 at.% B tartalma miatt (pl.: 
FINEMET: cB = 9 at.%) indokolt a hipoeutektikus Fe-B (cB < 17 at.%) binér ötvözetek mint 
modell ötvözetek kristályosodási mechanizmusát alapul venni [S1]. 

Az eutektikus és ahhoz közeli összetételű amorf Fe-B ötvözetek szerkezetének és kris-
tályosodási mechanizmusának vizsgálata már a 70-es évek végétől érdekes kutatási területnek 
számított [50, 51, 52]. Több kutatócsoport is mélyreható vizsgálatokat végzett a kétalkotós 
Fe-B amorf ötvözetek kristályosodási folyamatának feltárására [41, 53, 54]. 

Közleményeik alapján a hipoeutektikus Fe-B fémüveg kristályosodása az alábbi lépésekből 
áll: 

I. am-FeB → α-Fe + am�-Fe75B25 (megváltozott összetételű amorf fázis) 

II. am�-Fe75B25 → Fe3B 

III. Fe3B → α-Fe + Fe2B 

Ennek a kristályosodási mechanizmusnak az I. lépcsője a primer kristályosodás [29]. Ennek 
során az amorf fázisból α-Fe szemcsék válnak ki, ezáltal az amorf fázis összetétele 
megváltozik. Ez a reakció az összetételtől függően 350 � 400 °C között játszódik le, ideális 
esetben egészen addig, amíg a visszamaradó amorf mátrix összetétele el nem éri a Fe75B25 
összetételt [41]. Az ilyen jellegű reakció termodinamikai viszonyait a 9. ábra C4 koncentráci-
ónál mutatja. Az ábra jelölései alapján az α-Fe fázisnak a C2, míg megváltozott összetételű 
amorf fázisnak a C3 koncentráció felel meg. 

A kristályosodás II. lépcsőjében a visszamaradt amorf fázis polimorf kristályosodással (9. 
ábra C1-gyel jelölt összetétel) Fe3B intermetallikus vegyületté alakul. 

A Fe3B azonban metastabil vegyület, ezért a hőmérséklet további emelése során a rendszer 
kristályosodása folytatódik. A folyamat III. lépcsőjében a Fe3B elbomlásával α-Fe és Fe2B 
stabil borid keletkezik. 
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Ez utóbbi két kristályosodási lépcső mint termikus folyamat gyakorlatilag nem különíthető el 
egymástól, a reakciók 420 � 480 °C közötti hőmérsékleten zajlanak le [41]. 

Ezek alapján az egyensúlyi állapotig kristályosított hipoeutektikus Fe-B ötvözetek szövet-
szerkezete α-Fe-at és Fe2B intermetallikus vegyületet tartalmaz. 

Ha az előötvözet B tartalma eléri vagy meghaladja az eutektikus összetételt, akkor az amorf 
fázis kristályosodása egylépcsős termikus folyamatban valósul meg. Ekkor tehát egyidejűleg 
képződnek az α-Fe és Fe-borid fázisok. A bórtartalomnak a kristályosodás mechanizmusára 
gyakorolt hatását a 10. ábra mutatja. 

 

 

10. ábra: A DSC-vel meghatározható kristályosodási lépések koncentrációfüggése 

amorf Fe-B ötvözetrendszerben [50] 

Tx1 � az első, Tx2 � a második reakció, Tx � a kristályosodás kezdő hőmérséklete 

 

2.6.2. Amorf Fe-B-Si ötvözet kristályosodási mechanizmusa 

A Fe-B-Si háromalkotós amorf ötvözetek kristályosodási mechanizmusa nagy változatosságot 
mutat az egyes ötvözők mennyiségének függvényében [55, 56, 57]. A dolgozat szempontjából 
elegendő, ha csak a FINEMET-ötvözethez hasonló ötvözőtartalom esetén (cB = 9 at.%, cSi = 
13,5 at.%) tekintem át a kristályosodási folyamatot. Ilyen jellegű ötvözetek kristályosodása 
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termikusan két lépcsőre bontható. A Si-ot nem tartalmazó hipoeutektikus Fe-B kristályosodá-
sától eltérően ebben az esetben az átalakulás első lépcsőjében nem tiszta Fe, hanem a Si 
tartalomtól függően α-Fe(Si) szilárd oldat (cSi < 12 at.%) vagy Fe3Si rendezett dendrites szer-
kezet (cSi > 12 at.%) keletkezik, miközben visszamarad a megváltozott összetételű amorf 
fázis. A 12 at.%-hoz közeli Si tartalmú Fe-Si-B ötvözetek kristályosodásának első lépcsőjében 
rendszerint mindkét kristályos módosulat megtalálható [55]. A kristályosodás első reakciója 
megközelítőleg 480 � 540 °C hőmérséklet-tartományban játszódik le (az ötvözőtartalomtól 
függően). 

A termikusan kimutatható második lépcsőben valószínűsíthetően két reakció is lejátszódik. 
Az egyik az első lépcső után visszamaradt amorf fázis kristályosodása elsősorban Fe2B 
intermetallikus vegyületté. Azonban ebben a lépcsőben nem zárható ki a metastabil Fe3B 
képződése sem, amely kissé magasabb hőmérsékleten már át is alakul Fe2B-rá és α-Fe-sá 
[55]. Ez a folyamat analóg az előző fejezetben bemutatott hipoeutektikus Fe-B amorf 
rendszerek kristályosodásakor lejátszódó jelenséggel. Ezért lehetséges, hogy a kristályosodás 
mechanizmusa három elkülöníthető lépésből áll. 

 

2.6.3. A FINEMET-típusú amorf ötvözet kristályosodási mechanizmusa 

Az iparban használt FINEMET-típusú ötvözetek kristályosodása a binér hipoeutektikus Fe-B 
és a Fe-B-Si ötvözetek bomlásánál összetettebb folyamat, ami a nagy számú ötvöző (Fe, B, 
Si, Nb, Cu) jelenlétével magyarázható. Az előzőekben tárgyalt két- illetve háromalkotós mo-
dell ötvözeteknél megfigyelt reakció-sémával azonban itt is találkozunk. A teljes kristályoso-
dási folyamat itt � a korábbiaktól eltérően � eggyel több lépcsőből áll, és az egyes lépcsőben 
lejátszódó részfolyamatok is különböznek valamelyest az előzőekben leírt mechanizmustól. 

J.D. Ayers és munkatársai [58], M. Müller és munkatársai [59] illetve H. Hermann és csoport-
jának [60] kutatásai alapján a FINEMET-típusú amorf ötvözetek kristályosodásának lépései a 
következők: 

I. Cu dús klaszterek kialakulása 

II. am-FeBSiNbCu → α-Fe(Si) + am�-FeNbB 

III. am�-FeNbB → (Fe,Nb)3B 

IV. (Fe,Nb)3B → α-Fe + (Fe,Nb)2B 

Az I. reakcióban � már jóval a II. lépcső előtt � az amorf fázisban a hőmérséklet emelkedésé-
vel beindul a Cu diffúziója. Ennek következtében Cu dús klaszterek alakulnak ki az anyag 
egyes pontjain. Ezzel megteremtik a későbbi csíraképződés lehetséges helyeit [58]. 

A II. lépcsőben � 450 °C-tól kezdődően [42, 59] � az amorf fázisban megjelennek az α-Fe(Si) 
szilárd oldat csírák. Ezek folyamatos növekedésével az amorf ötvözetrész kémiai összetétele 
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is megváltozik, Nb-ban és B-ban feldúsul. Ez a folyamat megközelítőleg 560 � 570 °C-ig tart 
[45, 59]. 

A kristályosodás III. lépcsőjében a II. reakcióban visszamaradt amorf fázis alakul át teljes 
egészében kristályos (Fe,Nb)3B vegyületté, Nb tartalmának megfelelően. Ennek hőmérséklet-
tartománya 650 � 700 °C [45, 59, 60]. 

Mivel a (Fe,Nb)3B vegyület metastabil, a hőmérséklet további emelésével elérhető, hogy 
újabb reakció induljon be. Ez a kristályosodás IV. lépcsője, amelyben a (Fe,Nb)3B vegyület 
elbomlik α-Fe-ra és (Fe,Nb)2B vegyületre, 700 � 750 °C-on [59]. 

Ezek alapján az egyensúlyi kristályos fázisokból álló FINEMET-típusú ötvözet Cu dús 
klaszterekből, α-Fe(Si) szilárd oldat szemcsékből, α-Fe krisztallitokból és (Fe,Nb)2B 
vegyület-kristályokból áll. 

Az egyensúlyi fázisok mindegyikével azonban a nem izoterm kristályosítási folyamat 
eredményeként nem találkozhatunk. Ha a teljes kristályosítási folyamatot mint termikus jelen-
séget tekintjük, akkor a négy kristályosodási lépés mindegyike nem mutatható ki független 
jelenségként, azaz nem okoz különálló hőeffektust. Ahogyan majd a kísérleti részben látni 
fogjuk, a két fő termikus jelenség, az α-Fe(Si) kiválását és a maradék amorf fázis átalakulását 
(III. kristályosodási lépcső) kíséri. A másik két kristályosodási részfolyamat � noha nyilván-
valóan exotermek � nem különíthető el világosan exoterm folyamatként. 

A bomlási folyamat diffúzió kontrollált jellege miatt a fentiekben leírt szövetszerkezetet csak 
úgy lehetne elérni, ha az egyes kristályosodási reakciók lejátszódásához kellően hosszú idő 
állna rendelkezésre. Éppen ezért a bemutatott I. � IV. reakciók általában nem zajlanak le teljes 
egészükben, a termikus jelenségek a kristályosítás körülményeitől függően többé-kevésbé 
átlapolódnak. Ennek eredményeként a kristályosított FINEMET-típusú ötvözet jellemzően az 
α-Fe(Si) szilárd oldat és a (Fe,Nb)2B vegyület szemcséiből áll. 

Az ipari felhasználások szempontjából azonban az úgynevezett részleges kristályosításnak jut 
kiemelkedő szerep. A kiváló lágymágneses tulajdonságok miatt kívánatos nanokristályos 
szerkezet csak meghatározott kristályosítási körülmények között érhető el. Ha a 
kristályosodási folyamatot nem állítjuk meg a II. lépcső hőmérsékletén, akkor a képződő α-
Fe(Si) szilárd oldat szemcséinek méretnövekedése miatt az átlagos szemcseméret meghaladja 
a kívánt 10 � 15 nm-t, illetve a III. és IV. reakciókban képződő kristályos Fe-boridok növelik 
a koercitív erőt, és megjelenésük rontja a lágymágneses tulajdonságokat. 

Az irodalom adatai alapján tehát egyértelmű, hogy a kitűnő lágymágneses tulajdonságok 
megjelenése az első kristályosodási lépcső lezajlásához köthető. Ha kitűnő lágymágneses 
nanokristályos ötvözetet akarunk előállítani, akkor csak részlegesen szabad kristályosítani az 
anyagot, ügyelve az α-Fe(Si) krisztallitok méretére és a Fe-boridok megjelenésének 
elkerülésére. Ennek megfelelő hőkezelés során létrejövő szövetszerkezet kialakulását 
szemlélteti sematikusan a 11. ábra. 
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A gyakorlatban felhasznált FINEMET-típusú lágymágneses nanokristályos ötvözetek szövet-
szerkezete tehát a következő elemekből áll: 

• Cu dús klaszterek, 

• α-Fe(Si) szilárd oldat nanokristályok, 

• am�-FeSiBNbCu: Nb-ban és B-ban feldúsult visszamaradt amorf mátrix, amelynek 
összetétele eltér az ötvözet átlagösszetételétől. 

 

 

11. ábra: A FINEMET-típusú ötvözet nanokristályos szerkezetének kialakulási 

folyamata [58] 

(1) � Cu dús klaszterek képződése, (2) � α-Fe(Si) nanoszemcsék nukleációja, (3) � α-Fe(Si) 
nanoszemcsék nukleációja és növekedése, (4) � részlegesen kristályos szerkezet 

 

2.6.4. Az ötvözők hatása a FINEMET-típusú rendszer nanoszerkezetének 
kialakulásában 

Az előzőek alapján látható, hogy a kívánt nanokristályos állapotot (a megváltozott összetételű 
visszamaradó amorf mátrixba ágyazott 10 � 15 nm-es kristályos α-Fe(Si) szemcsék) egy ter-
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mikusan kétlépcsősnek tekinthető kristályosodási folyamat első szakaszának eredményeként 
kell tekintenünk, amelynek létrejöttéhez nyilvánvalóan hozzájárulnak az adalék elemek. 

A FINEMET-típusú ötvözetek alkotóelemei tehát hatással vannak mind a kristályosodási 
mechanizmusra, mind az ötvözet mágneses tulajdonságaira. Ezért az egyes ötvöző-komponen-
sek hatásának elemzésével külön-külön kell foglalkozni. 

 

A Fe hatása 

A nanokristályos lágymágneses anyagok prekurzoraiban jelen lévő Fe-nak elsősorban a 
telítési indukció emelésében van szerepe, hasonlóan a kristályos ferromágneses ötvözetekhez 
[1, 61]. 

 

A B hatása 

Amint az előzőekben, a binér Fe-B amorf ötvözetek kristályosodási mechanizmusának tárgya-
lásakor már említésre került, a cB < 17 at.% B tartalmú ötvözetek kristályosodását termikusan 
két kristályosodási lépcső jellemzi. Ez a két, egymástól jól elkülöníthető kristályosodási lépés 
képezi az alapját a FINEMET-típusú ötvözetek kristályosodásának. 

 

 

12. ábra: A kristályos hányad függése a B tartalomtól Fe73,5Cu1Nb3Si22,5-xBx 

ötvözetrendszerben (hőntartás: 1h / 540 °C) [50] 

 

T. Kemény és munkatársai [41] illetve M. Matsura [50] szerint a B növeli az amorf prekurzor 
Curie-hőmérsékletét, az első kristályosodási lépcső beindulási hőmérsékletét emeli, míg a 
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másodikét csökkenti (10. ábra). Ugyanakkor az ötvözetben jelenlévő B az üvegképződésben is 
nélkülözhetetlen szerepet játszik [19]. 

G. Herzer munkája [22] ezeket a tendenciákat FINEMET-típusú ötvözetekben is igazolta. To-
vábbi megállapításai szerint a nanokristályosításkor visszamaradó amorf mátrixot stabilizálja 
a jelen lévő B, továbbá csökkenti a nanoszemcsék méretét és térfogati hányadát (12. ábra). 

Binér Fe-B amorf ötvözetben a két kristályosodási lépcső közötti hőmérséklet-különbség 
megközelítőleg 200 °C 12 at.% B esetén (10. ábra). Ez a tény kitűnő lehetőséget nyújt a két 
kristályosodási lépcső elkülönítésére a hőkezelések során. A binér Fe-B azonban nem jó üveg-
képző ebben a koncentráció-tartományban, ezért van szükség a többi ötvözőelemre (főként a 
Si-ra) [62]. 

 

A Si hatása 

Az Si hatásával két- és háromalkotós ötvözetekben Y. Jirásková és szerzőtársai [63] illetve R. 
Hasegawa [19] is foglalkoztak. Munkájuk alapján megállapítható, hogy a B jelenlétében a Si 
az üvegképződést javítja a Fe-alapú ötvözetekben, ami a nanokristályos anyagok előállítási 
technológiája miatt fontos, ugyanakkor a kristályosodás során segíti a Fe2B képződését. 
Ugyanakkor a Si-nak a lágymágneses tulajdonságok kialakításában is jelentős a szerepe. 

 

A Si/B arány hatása 

 

13. ábra: Amorf Fe73,5Cu1Nb3(Si,B)22,5 ötvözetrendszer DSC termogramjai különböző 

Si/B arány esetében (v = 10 K/perc) [64] 

1 � 7,1 at.% Si, 2 � 9,2 at.% Si, 3 � 14,5 at.% Si, 4 � 16,0 at.% Si 
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M. Müller [59], C.F. Conde [64], V. Franco [65] és K. Pekala [32] a Si/B arány változásának 
hatását vizsgálták a FINEMET-típusú ötvözetek kristályosodási folyamatára. Megállapították, 
hogy a B-nak Si-mal történő részleges helyettesítésével a kristályosodás első lépcsőjének be-
indulási hőmérséklete csökken (13. ábra), a képződő nanokristályos ötvözet permeabilitása 
(14. ábra) és magnetostrikciós együtthatója növekszik, míg Curie-hőmérséklete és indukciója 
csökken (15. ábra), magas frekvencián mért vesztesége javul (16. ábra). A kristályosodási 
mechanizmussal kapcsolatos jelenségek egybevágnak a kétalkotós Fe-B ötvözeteken megfi-
gyeltekkel [41, 50]. A bórtartalom növelésével � a Si tartalom egyidejű csökkentése mellett � 
az első kristályosodási lépcsőben lelassul a nukleáció és a második kristályosodási lépcsőben 
felgyorsul a szemcsenövekedés. Ezáltal az első kristályosodási reakció során azonos feltételek 
mellett nagyobb B tartalomnál kisebb lesz a nanoszemcsék mérete [59]. 

 

 

14. ábra: Relatív permeabilitás a gerjesztés függvényében nanokristályosított 

Fe74Cu1Nb3(Si,B)22 ötvözetrendszerben, különböző Si tartalom esetében (hőntartás: 

1h / 540 °C, f = 10 Hz) [59] 
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15. ábra: Nanokristályos Fe74Cu1Nb3(Si,B)22 ötvözetek indukciója és Curie-

hőmérséklete a Si tartalom függvényében (hőntartás: 1h / 540 °C, H = 1000 A/m) [59] 

 

 

16. ábra: Nanokristályos Fe74Cu1Nb3(Si,B)22 ötvözetek (különböző Si tartalommal) 

vesztesége (B = 0,2 T, f = 20 kHz) a hőntartás hőmérsékletének függvényében 

(hőntartás: 1h) [59] 
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A Nb hatása 

N. Mattern [66], T. Graf [67] és R. Würschum [68] szerint a Nb � a Mo-hez, a W-hoz és a V-
hoz hasonlóan � növeli a kristályosodási hőmérsékleteket, emeli a Fe-boridok képződési hő-
mérsékletét és csökkenti a nanokristályosításkor kialakuló szemcseméretet (17. ábra). J.D. 
Ayers és munkatársai [58] közleményéből tudjuk, hogy a Nb lassítja a nukleációt és a nano-
szemcsék növekedését is, ezáltal csökkentve a szemcseméretet. K. Yamauchi és Y. 
Yoshizawa [23] azt is kimutatták, hogy a Nb hatására megnő az első és a második kris-
tályosodási lépcső közti hőmérsékletköz. H. Hermann és munkatársai [60] előállították a 
Fe76,5-xSi15,5B7Cu1Nbx amorf ötvözet kristályosodási diagramját (18. ábra), amit szimulációs 
számításokkal is alátámasztottak. 

 

 

17. ábra: A jellemző szemcseméret változása a szemcsefinomító komponens 

koncentrációjának függvényében Fe76,5-xB7Si15,5Cu1Rx (R: V, Mo, W, Nb) 

ötvözetekben (hőntartás: 1h / 550 °C) [66] 

 

Érdekes, hogy a FINEMET-típusú ötvözetekről megjelent számos tanulmány ellenére az igazi 
FINEMET összetételnek pontosan megfelelő Si/B arány mellett még nem vizsgálták sziszte-
matikusan a Nb adalék szerepét. 
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18. ábra: Amorf Fe76,5-xSi15,5B7Cu1Nbx ötvözetek átalakulási diagramja [60] 

Tx � kristályosodási hőmérséklet (DSC 10 K/perc), Tx1, Tx2 � a kristályosodás első illetve második 
reakciójának hőmérséklete, TA � az 1 órás hőntartás hőmérséklete 

 

A Cu hatása 

 

19. ábra: Amorf Fe77,5-x-aCuxNbaSi13,5B9 ötvözetek DSC termogramjai [23] 
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A csekély mennyiségben jelen lévő Cu ötvöző a kristályosodási mechanizmus alakításában 
játszik fontos szerepet, amit K. Yamauchi és Y. Yoshizawa [23] és J.D. Ayers és munkatársai 
írtak le [58]. A Cu még a kristályosodás beindulása előtt kiválik az amorf prekurzorban, Cu 
dús klaszterek létrehozásával. Ezzel segíti elő az α-Fe(Si) nanoszemcsék homogén nukleáció-
ját, ami a kitűnő lágymágneses tulajdonságok feltétele. Hatására drasztikusan csökkennek a 
kristályosodási lépcsők hőmérsékletei � amint azt a 19. ábra DSC termogramjai is mutatják �, 
ugyanakkor a két kristályosodási lépcső közötti hőmérséklet-különbség megnő. Ezt a jelensé-
get Fe-Zr-B alapú ötvözetekben is megfigyeltek [61, 69]. 

 

 

20. ábra: Nanokristályos Fe74,5-xCuxNb3Si13,5B9 ötvözetek optimális mágneses 

tulajdonságai a Cu tartalom függvényében [20] 

Hőntartási idő: 1 h, Hőntartási hőmérséklet: 480 °C (0 at.% Cu), 570 °C (0,5 at.% Cu), 580 °C (1,0 
at.% Cu), 560 °C (1,5 at.% Cu) 

 

Eszerint tehát a Cu a technikai mágneses tulajdonságokra (koercitív erő, permeabilitás, vesz-
teség) jelentős befolyással bír. Y. Yoshizawa és munkatársai kimutatták, hogy 1 at.% Cu 
tartalom körül érhetők el a legkedvezőbb értékek. Vizsgálataik eredményét a 20. ábra foglalja 
össze [20]. 
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A nagyszámú közlemény ellenére sem találunk kielégítő választ az amorf-nanokristályos 
átalakulást megelőző nukleációs mechanizmus lényegére. Feltételezhető, hogy a Cu jelenléte 
a primer reakció nukleációs mechanizmusával kapcsolatos felületi energiát változtatja meg, 
illetve a keletkező kristályos csírával járó lokális térfogatváltozásra van hatással. Az amorf 
ötvözetek kristályosodási folyamatának teljes mértékű feltárásához segítséget nyújthat, ha 
megismerjük a nyomás hatását a nukleációs folyamatra illetve a kristályosodási folyamat 
kezdetére. 

 

2.6.5. A nyomás hatása az amorf ötvözetek bomlási folyamatára 

A nyomás kristályszerkezet-változtató hatása bizonyos fémek (például Fe) esetében ismert je-
lenség [70]. A nanokristályos lágymágneses anyagok műszaki alkalmazásának szempontjából 
elsősorban a nukleációs lépés nyomásfüggése érdekes. Ilyen jellegű információkat nyomás 
alatti kristályosító kísérletekkel lehet szerezni. A nyomás kristályosodási folyamatot befolyá-
soló hatását több kutatóhelyen is vizsgálták. A vizsgálatok különböző amorf-kristályos átala-
kulásokra terjedtek ki [30, 40, 71, 72, 73, 74, 75, 76, S4]. 

Ismert, hogy az amorf állapotú anyag sűrűsége néhány százalékkal kisebb, mint kristályos 
módosulatáé. Mivel az amorf-kristályos fázisátalakulás negatív térfogati változással jár, 
termodinamikai megfontolásból egyszerűen az következnék, hogy a nyomás elősegíti a 
kristályosodást, vagyis a nyomás növekedésével a kristályosodási hőmérsékletnek csökkennie 
kellene. A vizsgálatok eredményei azonban nem minden esetben igazolták ezeket a várako-
zásokat. Ez rámutat arra, hogy ez a jelenség ennél bonyolultabb. Elsősorban a primer kris-
tályosodási folyamatban, ahol az átalakuláshoz az atomok hosszútávú diffúziója is szükséges, 
vizsgálni kell a nyomás diffúziót gátló hatásának érvényesülését is [77]. 

Ye és Lu legújabban megjelent modellje a teljes térfogatváltozás mellett már az amorf / kris-
tályos határfelület képződéséhez szükséges energiát is figyelembe veszi a kristályos csíra 
kialakulása során [77]. Modelljükben az egyes ötvözetekre termodinamikai alapon egy úgyne-
vezett nukleusz küszöbméretet állapítanak meg, amelynek értéke 2 � 3 nm körüli. A kritikus 
csíraméret � a már növekedésre képes kristálycsíra mérete � általában ennél valamivel kisebb, 
1 � 2 nm [78]. Modelljük szerint ekkor a teljes térfogatváltozás pozitív, ezáltal az amorf fázis 
stabilitása nyomás alatt nő, a kristályosodás magasabb hőmérsékletekre tolódik. Amennyiben 
a kritikus csíraméret nagyobb a nukleusz küszöbméreténél, a teljes térfogatváltozás negatív. 
Ekkor a nyomás csökkenti az amorf fázis stabilitását, a kristályosodás hőmérséklete az alacso-
nyabb értékek felé tolódik. Ilyen jelenséget figyeltek meg a primer módon kristályosodó 
amorf Al89La6Ni5 ötvözetben [75]. 

Dolgozatom szempontjából azonban elsősorban a Fe-Si alapú ötvözetek és a FINEMET-
ötvözetcsalád tagjainak kristályosodásának nyomásfüggése az érdekes. Mivel ezen a területen 
viszonylag csekély számú közlemény jelent meg, szükséges a kétalkotós Fe-B ötvözetek mint 
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a Fe-Si alapú és a FINEMET-ötvözetek modell ötvözeteinek tekinthető rendszereken végzett 
nagynyomásos kísérletek eredményeinek áttekintése is. 

Hipereutektikus Fe-B ötvözeten (Fe80B20) M. Cedergen és G. Bäckström [30] végzett nagy-
nyomásos kristályosító kísérleteket. Az amorf szalagokon �in-situ� ellenállásmérést végeztek 
a 7 K/perces fűtési sebességű kristályosítás alatt, 0 � 1,6 GPa nyomástartományban. Mivel 
hipereutektikus összetételről van szó, a kristályosodás egy lépcsőből áll [50]. Méréseik 
eredménye szerint a nyomás megközelítőleg 10 � 15 K/GPa értékkel növeli a kristályosodás 
beindulásának hőmérsékletét, de azt nem lineáris mértékben befolyásolja (21. ábra). Közlemé-
nyükben a jelenséget nem értelmezték. 

 

 

21. ábra: Amorf Fe80B20 ötvözet kristályosodási hőmérsékletének nyomásfüggése 

(hevítési sebesség: 7 K/perc) [30] 

Tx � a kristályosodás beindulásának hőmérséklete 

 

Eutektikus Fe-B összetételre (Fe83B17) W.K. Wang és munkatársai [72] folytattak kiterjedt 
vizsgálatokat. Ők különböző időtartamú izoterm hőkezeléseket végeztek amorf szalagokon 
légköri nyomáson és 5 GPa-os nyomáson. Az egyes hőkezelések után a bomlási termékeket 
röntgen fázisanalízissel azonosították és az adott nyomásokra érvényes átalakulási diagramo-
kat (T-T-T diagram∗) határozták meg (22. ábra). Az eutektikus összetétel miatt itt is egylép-

                                                 

∗ az angol Time-Temperature-Transformation kifejezés alapján 
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csős a bomlási folyamat [50]. Kísérleteik alapján a nyomás ebben az esetben is megközelí-
tőleg 10 � 15 K/GPa értékkel emeli a kristályosodás beindulási hőmérsékletét. Kísérleti ered-
ményeiket a nyomás diffúziót csökkentő hatásának érvényesülésével magyarázták. 

 

 

22. ábra: Amorf Fe83B17 T-T-T diagramja 5 GPa nyomáson [72] 

○ � amorf állapot, ● � kristályos állapot 

 

 

23. ábra: Az α-Fe(Si) szemcsék méretének (d) és térfogati hányadának (vc) függése 

a nyomástól, amorf FINEMET kristályosításakor [76] 
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FINEMET ötvözet nyomás alatti kristályosodását X.Y. Zhang és munkatársai [76] vizsgálták. 
Amorf FINEMET szalagokat optimális (1 óra időtartamú, 550 °C-os) izoterm hőkezeléssel 
[20] kristályosítottak 0 � 5 GPa nyomástartományban. A kristályosítás után az ötvözetekben 
röntgendiffrakciós vizsgálatok segítségével megállapították a nanoszemcsék méretét és tér-
fogati hányadát (23. ábra). Kísérleteik szerint a növekvő nyomás csökkenti a szemcseméretet, 
ami azt mutatja, hogy a nyomás gátolja a szemcsenövekedést, ugyanakkor a kristályosodás 
típusát és termékeit nem változtatja meg. A nanoszemcsék térfogati hányadának ugyanakkor 
maximuma van a nyomás függvényében, ez a nyomásnak a szemcsenövekedésre gyakorolt � 
kezdetben serkentő, majd akadályozó � hatását mutatja. Kísérleti eredményeiket egyrészt a 
nyomás diffúziót csökkentő hatásával (kialakuló szemcseméret), másrészt fázisváltozással 
járó térfogati energiaváltozással (képződő kristályos hányad) magyarázták. 

A nyomás alatt történő kristályosítás számos eredménye ellenére sem lelhető fel a FINEMET-
típusú ötvözetek kristályosodási hőmérsékleteinek változásával foglalkozó publikáció, sem 
pedig a modell ötvözetének tekinthető hipoeutektikus Fe-B (cB < 17 at.%) amorf rendszeren 
végzett kutatásokat bemutató munka. 

B. Yao és munkatársai [73] közleményében leírt (Fe0,99,Mo0,01)78Si9B13 ötvözeten végzett 
kísérletek és az annak eredményeit alátámasztó termodinamikai levezetés alapján várható, 
hogy a hipoeutektikus Fe-B rendszerekben is serkenteni fogja a kristályosodást a nyomás 
növelése, ugyanis az összetétel hasonlóságán túlmenően ebben az esetben is primer kris-
tályosodási folyamatról van szó. Szerintük a (Fe0,99,Mo0,01)78Si9B13 ötvözet primer kristályo-
sodását a B diffúziója kontrollálja. A bór atomok kis mérete miatt a megnövelt nyomás 
elhanyagolható mértékben csökkenti azok diffúzióját. Ezért a kristályosodás során a térfogati 
energiaváltozás nyomásfüggése jut elsődleges szerephez. Ezt az elképzelést támasztja alá Ye 
és Lu amorf Al89La6Ni5 ötvözeten végzett kísérleteinek eredménye is [75]. 

 

2.6.6. A hőkezelés jellemzőinek hatása a nanokristályos FINEMET ötvözet 
lágymágneses tulajdonságaira 

Noha a nem-izoterm termomágneses illetve a termikus kristályosító kísérletek szerint a nano-
kristályosodás folyamata � mint termikus esemény � teljesen lezajlik, az eredményezett mág-
neses tulajdonságok mégsem jók. Jó lágymágneses tulajdonságokat csak hosszú időtartamú, 
izoterm hőkezelések eredményeként kaphatunk [S10]. Ezeknek a jellemzői azonban kevéssé 
ismertek. 

A nanokristályos FINEMET elektro-mágneses alkalmazásának elengedhetetlen feltétele, hogy 
ismerjük az ötvözet lágymágneses tulajdonságainak változását a hőkezelés jellemzőinek � 
hőntartási időtartam és hőmérséklet � függvényében. A gyártási eljárás során ugyanis általá-
ban ennek a két jellemzőnek a változtatására van mód. Mindkettő az amorf előötvözet kris-
tályosodási folyamatának lefolyására van hatással. Az irodalom szerint FINEMET ötvözetben 
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az optimális lágymágneses tulajdonságok � legkisebb veszteség és legnagyobb permeabilitás 
� megközelítőleg 540 � 580 °C-on történő 1 óra időtartamú izoterm hőkezelésekkel biztosít-
hatók [20, 22, 59]. A gyártástechnológia titkossága miatt érthető, hogy csak kevés publikáció 
foglalkozik a mágneses jellemzők optimálásához tartozó konkrét hőkezelési adatokkal. 

 

 

24. ábra: A koercitív erő és a kezdeti permeabilitás az 1 óra időtartamú hőntartás 

hőmérsékletének függvényében FINEMET ötvözetben [22] 

 

G. Herzer közleményéből [22] ismertek a kezdő permeabilitás és koercitív erő változását az 
izoterm hőkezelés hőmérsékletének függvényében bemutató adatok. A 24. ábrán látható, hogy 
a koercitív erő csökkenése a kristályosodás során a kezdeti permeabilitás növekedésével egy-
idejűleg megy végbe. Ugyanez az inverz kapcsolat figyelhető meg a koercitív erő növekedé-
sekor is. Eredményei alapján az 1 óra időtartamú hőntartás optimális hőmérséklete 540 °C 
körüli. A lágymágneses tulajdonságok változása nagyon jól követi az ötvözet szerkezetének 
változását. A koercitív erő az α-Fe(Si) nanoszemcsék megjelenésével kezd csökkenni. A 
koercitív erő növekedése ezeknek a nanoszemcséknek a durvulásakor kezdődik meg és a Fe-
boridok megjelenésével válik drasztikussá. A jelenség megértésének a kulcsa a mágneses 
anizotrópiaenergia-sűrűség kristályosodás okozta változása. A koercitív erő akkor lehet mini-
mális és ezzel egyidejűleg a kezdeti permeabilitás akkor vehet fel maximális értéket, ha a 
mágneses anizotrópiaenergia-sűrűség a lehető legkisebb, jelen esetben néhány J/m3 [22]. 
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M. Müller és munkatársai [59] előállították több FINEMET-típusú ötvözet T-T-T diagramját, 
és elemzést adtak ezekben az ötvözetekben a magnetostrikció (25. ábra), a veszteség (16. áb-
ra) és a koercitív erő (26. ábra) hőntartási hőmérséklet függéséről. Bár a koercitív erő változá-
sára vonatkozó méréseiket csak a 475 � 575 °C hőmérséklet-tartományban végezték, eredmé-
nyeik egybevágnak a G. Herzer által közöltekkel [22]. A magnetostrikció változását mutató 
eredményeik azt mutatják, hogy ez a jellemző is erősen összefügg az ötvözet szerkezetével. A 
magnetostrikcióban az α-Fe(Si) nanoszemcsék nukleációjával egyidejűleg jelentős csökkenés 
figyelhető meg. A veszteség változását az 1 óra időtartamú izoterm hőkezelés hőmérsékleté-
nek függvényében bemutató 16. ábra alapján a legalacsonyabb veszteséget az 540 � 550 °C-
on végzett kristályosító hőkezelések biztosítják. 

 

 

25. ábra: A telítési magnetostrikció az 1 órás hőntartás hőmérsékletének 

függvényében Fe74Cu1Nb3(Si,B)22 ötvözetekben, különböző Si tartalom esetében [59] 
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26. ábra: A koercitív erő az 1 óra időtartamú hőntartás hőmérsékletének 

függvényében Fe74Cu1Nb3(Si,B)22 ötvözetekben, különböző Si tartalom esetében [59] 

 

FINEMET-re vonatkozó T-T-T diagramot (27. ábra) és a magnetostrikció hőkezelési hőmér-
séklet-függését mutató ábrát (28. ábra) tett közzé K. Yamauchi és Y. Yoshizawa [23]. A 
FINEMET izoterm hőkezelésre vonatkozó átalakulási diagramja nem csak a kutatók, hanem a 
nanokristályos lágymágneses anyagokkal foglalkozó gyakorlati szakemberek számára is 
nagyon nagy segítség. Ez a diagram nagyon jó támpont a nanokristályosító hőkezelések 
adatainak beállításához. Az 1 órás izoterm hőkezelés hőmérsékletének függvényében mért 
magnetostrikció (28. ábra) azt mutatja, hogy a hőkezelés optimális hőmérséklete 580 °C 
körüli. A szerzők ugyanebben a cikkben közölték az 1 kHz-en, Hm = 0,4 A/m maximális ger-
jesztésnél mért relatív permeabilitás értékeket a hőntartás időtartama és hőmérséklete 
függvényében bemutató ábrát (29. ábra). Az ábra jól mutatja a relatív permeabilitás válto-
zásának jellegét, azonban � érthető okokból � csak csekély számú adatot tartalmaz, ami 
jelentősen csökkenti az ábra használati értékét. Ezért abból csak tájékoztató jellegű 
információk olvashatók ki. Ezek alapján a relatív permeabilitás legmagasabb értékei 40 � 80 
perc időtartamú, 550 � 560 °C körüli izoterm hőkezelésekkel érhetők el. Ez a meghatározás az 
ipari gyakorlat számára nagyon tág mezőt ad a maximális permeabilitás elérését célzó 
hőkezelés adatainak beállítására. 
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27. ábra: FINEMET ötvözet T-T-T diagramja [23] 

 

 

28. ábra: A telítési magnetostrikció az 1 óra időtartamú hőntartás hőmérsékletének 

függvényében FINEMET ötvözetben [23] 

Tx � kristályosodási hőmérséklet 
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29. ábra: FINEMET relatív permeabilitása a hőkezelési jellemzők függvényében (f = 

1 kHz, Hm = 0,4 A/m) [23] 

 

Ugyanez a szerzőpáros a veszteség és a permeabilitás frekvenciától való függését (30. és 31. 
ábrák) [24, 79] és a hőkezelés alatt alkalmazott külső mágneses térnek az ötvözetek mágnese-
zési folyamataira gyakorolt hatását [24] mutatta be további munkáiban. A minták izoterm 
hőkezelését az általuk optimálisnak tartott 1 órás időtartammal, 550 °C-on végezték. Amint az 
általánosan ismert, nagyobb frekvenciákon nagyobb a vasmagok vesztesége az átmágnesezési 
ciklus egységnyi idő alatti emelkedő száma miatt [80]. Így ennél a mágneses anyagnál is a 
mérési frekvencia növelése a lágymágneses jellemzők romlását vonja maga után. Így a 
magasabb frekvenciákon nagyobb a FINEMET vesztesége és egyre kisebb a relatív perme-
abilitása. Ezek az adatok szintén jelentős segítséget nyújtanak a gyakorlati felhasználásához. 
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30. ábra: Magas remanencia hányadosú anyagok (többek között a nanokristályos 

FINEMET) veszteségének összehasonlítása a frekvencia függvényében [24] 

 

 

31. ábra: Különböző módon hőkezelt FINEMET ötvözetek relatív permeabilitása a 

frekvencia függvényében [24] 
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2.7. Az irodalmi eredmények összegzése 

A termomágneses vizsgálatok és az elérhető más amorf-nanokristályos átalakulást vizsgáló 
módszerek eredményeit tartalmazó közlemények értékelése alapján megállapítható, hogy 
külön-külön egyik módszer sem ad felvilágosítást a technikailag fontos mágneses jellemzők 
kialakulási mechanizmusáról. A lágymágneses nanokristályos ötvözetek hőkezelési para-
métereinek meghatározásában jelentős szerep jut a termomágneses vizsgálatoknak, hiszen az 
ötvözetek felhasználása szempontjából legfontosabb tulajdonságok � a mágneses jellemzők � 
kristályosítás közbeni alakulásáról csak ez az eljárás szolgáltat információt. A termomágneses 
mérések alkalmazhatóságában azonban nehézséget jelent, hogy nem teljesen tisztázott a 
termomágneses görbék alakját befolyásoló tényezők � pl. az oxidáció és a diffúzió nélküli 
átalakulás Fe-alapú ötvözetekben � hatása. Ugyanis annak ellenére, hogy a FINEMET-típusú 
ötvözetekben lejátszódó átalakulások önmagukban diffúzió-kontrollált folyamatok, ezek 
bonyolult módon keverednek diffúzió nélküli átalakulásokkal (például diffúzióval képződő 
ferromágneses fázis megjelenése és annak mágneses fázisátalakulása). 

Bár több kutató is foglalkozott a Nb kristályosodási folyamatra gyakorolt hatásának vizsgála-
tával FINEMET-típusú ötvözetekben, mindeddig nem állnak rendelkezésre az iparban fel-
használt ötvözetekkel azonos metalloid tartalmú rendszeren (Fe76,5-xNbxSi13,5B9Cu1) végzett 
mérések eredményei. Nyilvánvaló ugyanis, hogy a metalloidok koncentrációaránya maga is 
jelentős hatással van a kristályosodási folyamat jellegére. 

Ugyancsak nem világos a primer kristályosodást megelőző nukleációs folyamatban szerepet 
játszó Cu adalék hatásmechanizmusa. 

A kristályosodási folyamat feltérképezésében segítséget nyújthat a kristályosodás nyomás-
függésének elemzése. Ez fényt deríthet arra is, hogy a kristályosodás egyes részfolyamatai 
dilatációval vagy kontrakcióval járnak-e együtt. Külön érdekes lehet ez a kérdés, ha olyan 
rendszer tanulmányozását választjuk, amelyben a kristályosodási lépcsők egymástól jól elkü-
lönülnek. Ilyen ötvözet a hipoeutektikus Fe-B. A nyomásnak a kristályosodási folyamatra 
gyakorolt hatását már többféle Fe-B ötvözetben, sőt FINEMET-ben is vizsgálták, azonban 
nem közöltek eredményeket hipoeutektikus Fe-B illetve a FINEMET modell ötvözetének te-
kinthető Fe-B-Cu ötvözeteken végzett kísérletekről. Így nem kellően tisztázott a nyomásnak a 
nanokristályos szerkezetet eredményező primer kristályosodást és a nukleációt befolyásoló 
hatása. 

Nem világos az irodalom alapján, hogy a műszakilag fontos mágneses jellemzők (relatív 
permeabilitás, veszteség és ezek frekvencia függése) milyen időskálán és hőmérséklet tarto-
mányban fejlődnek ki. Az sem teljesen tisztázott, hogy a szerkezeti relaxáció önmagában 
milyen szerepet játszik a mágneses tulajdonságok kialakításában. Több közlemény is foglal-
kozik a mágneses jellemzőknek és a hőkezelés adatainak kapcsolatával ipari FINEMET ötvö-
zetben, azonban optimálásukra vonatkozóan az átfogó irodalmi adatok még hiányoznak. 
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3. Célkitűzések 

Az irodalmi áttekintés alapján az alábbi kutatási célokat tűztem ki. 

• A termomágneses görbék alakját befolyásoló főbb tényezők vizsgálata, elsősorban az öt-
vözetek összetételének függvényében. Ezen belül különös figyelmet fordítva 

- a termomágneses mérések kiértékelése szempontjából kiemelten fontos 
diffúzió nélküli és a diffúzióval egybekötött folyamatok hatására a termo-
mágneses görbék alakjában, illetve a különböző átalakulással járó mág-
neses jelenségek elkülöníthetőségére (ez a jelenségkör jól tanulmányozható 
Fe-Ni hígötvözetekben, ahol más módszerekkel elvégzett vizsgálatok 
eredményei is rendelkezésre állnak); 

- a diffúzió kontrollált folyamatokat kísérő mágneses jelenségekre, különös 
tekintettel a többlépcsős kristályosodási folyamatokra; 

- a magas hőmérsékletre történő felfűtésből eredő nem kívánt mellékfolya-
matoknak � például az oxidációnak � mágnesesen értékelhető hatására. 

• A kristályosodási folyamattal kapcsolatos termikus események összehasonlítása a termo-
mágneses görbék alakjával, illetve annak a kristályosodási folyamat során történő változá-
sával. 

• A Cu hatásának univerzális jellegénekvizsgálata � tehát az, hogy a Cu jelenléte más, a 
FINEMET-nél egyszerűbb összetételű fémüvegben is kifejti-e a nukleációt elősegítő 
hatását. 

• A Nb kristályosodási folyamatra gyakorolt hatásának vizsgálata az iparban felhasznált 
FINEMET-típusú ötvözetekkel azonos metalloid tartalmú amorf rendszeren. 

• A nyomás hatásának vizsgálata többlépcsős kristályosodási folyamat során a kris-
tályosodás kezdeti mechanizmusának jobb megértése érdekében. Erre különösen jó lehe-
tőséget adnak azok az ötvözetek, amelyekben a két lépés jól elkülönül. Ilyenek maguk a 
FINEMET-típusú ötvözetek is vagy ezekkel analóg � ugyancsak kétlépéses kristályoso-
dást mutató � hipoeutektikus Fe-B ötvözetek. Külön kérdésként vizsgálható, hogy az 
egyes reakciótípusokra ugyanúgy vagy különböző módon hat-e a nyomás. 

• Adott mágneses tulajdonságok elérését szolgáló hőkezelés technológiai jellemzőinek 
pontos meghatározása, mivel a termomágneses mérések eredményeiből, illetve a kris-
tályosodási hőmérséklet-tartományok ismeretéből önmagában nem állapíthatók meg az 
optimális lágymágneses tulajdonságok elérését eredményező hőkezelések adatai. 
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A célkitűzések megvalósítását a következőkben bemutatott anyagokkal és vizsgálatokkal 
tervezem. 

• Gyorshűtött Fe100-xNix (x = 4, 7, 10 at.%) modell ötvözetekben a martenzites fázisátalaku-
lás termomágneses görbék alakjára gyakorolt hatásának vizsgálata. 

• A Cu adalék kristályosodási hőmérsékletre gyakorolt hatásának vizsgálata amorf Fe86B14 
és Fe85B14Cu1 hipoeutektikus modell ötvözetekben. 

• Amorf Fe76,5-xNbxSi13,5B9Cu1 (x = 1, 2, 3, 4, 5 at.%) modell ötvözetekben a Nb tartalom 
hatásának vizsgálata a kristályosodási lépcsők elkülönülésére és az amorf-nanokristályos 
átalakulás hőmérsékletére. 

• A nyomás hatásának vizsgálata hipoeutektikus Fe86B14 és Fe85B14Cu1 ötvözetek kristályo-
sodási folyamataira. 

• Izoterm hőkezelések jellemzőinek optimálása a lágymágneses tulajdonságok (perme-
abilitás, veszteség) adott célra történő alakításában ipari eredetű amorf FINEMET 
(Fe73,5Nb3Si13,5B9Cu1) ötvözetekben. 
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4. A kísérletek leírása 

4.1. Vizsgált anyagok és azok előkészítése 

Vizsgált anyagok 

Az előző fejezetben felsorolt kutatási célkitűzések értelmében vizsgálataimat több ötvözet-
típuson végeztem. Az ötvözetek többsége az MTA Szilárdtestfizikai és Optikai Kutató Intézet 
Fémfizikai Osztályának laboratóriumában készült. Ezen ötvözetek összetétele a következő: 

• Fe100-xNix (x = 4, 7, 10 at.%), 

• Fe77,5Si13,5B9, 

• Fe76,5-xNbxSi13,5B9Cu1 (x = 1, 2, 3, 4, 5 at.%), 

• Fe86B14, 

• Fe85B14Cu1. 

Az ötvözetek 99,99 % (4N) tisztaságú fémek felhasználásával, vákuumindukciós illetve 
elektronsugaras olvasztással készültek. Az öntecsek a kellő homogenitás elérése érdekében 
többszöri átolvasztáson estek át. 

Az öntecsekből olvadék fázisból forgó rézhengerre öntéssel (single roller melt spinning) 
gyorshűtött szalagok készültek. Ezek a szalagok a Fe-Ni ötvözetek esetében kristályos szerke-
zetűek, míg a többi ötvözet esetében amorf állapotúak (�röntgen-amorf�) voltak. 

Az amorf szalagok vastagsága tipikusan 25 ± 5 µm, szélessége 1,3 ± 0,2 mm volt, míg a Fe-
Ni ötvözetek esetében ezek az értékek 50 ± 10 µm és 2,5 ± 0,5 mm voltak. Egy szalagon belül 
a vastagság illetve a szélesség szórása nem haladta meg az amorf szalagok esetében a 10 %-
ot, a kristályos szalagok esetében pedig a 20 %-ot. 

Az összehasonlító vizsgálatok céljára a Fe-Ni ötvözetek öntecseiből hideghengerléssel is 
készültek a fentiekhez hasonló geometriájú fóliák. 

Az ötvözetek másik része ipari eredetű, gyorshűtéssel készített FINEMET szalagok a 
Vacuumschmelze GmbH (Németország) cégtől. A Fe73,5Si13,5Nb3B9Cu1 (at.%) névleges 
összetételű �röntgen-amorf� szalagok gyárilag szavatolt vastagsága 20 ± 0,5 µm, szélessége 
pedig 10 ± 0,1 mm. Az amorf ötvözet sűrűsége a gyártó közlése alapján: ρ = 7350 kg/m3. A 
szalagok a relatív permeabilitás és a veszteség meghatározása céljára 25 ± 0,5 mm-es külső, 
16 ± 0,5 mm-es belső átmérőre feltekercselt gyűrű alakú próbatestek formájában álltak rendel-
kezésre. 
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Minták előkészítése 

Az általam elvégzett kísérletek nem igényelték a minták különösebb előkészítését. A termo-
mágneses, a termikus (DSC) és nagynyomásos kristályosító vizsgálatokhoz illetve a röntgen 
fázisanalízishez az egyes berendezések mintatartójának méretétől függően más-más hosszúsá-
gú szalagokra volt szükség. A minták előkészítésére vonatkozó adatokat az egyes berendezé-
sek bemutatásakor ismertetem. 

A tekercselt próbatestek a kutatási célkitűzések értelmében különböző időtartamú és hőmér-
sékletű izoterm hőkezeléseknek lettek alávetve. A védőgázos (Ar) hőkezelések csőkemencé-
ben, 250 K/perces felfűtési sebességgel történtek az MTA Szilárdtestfizikai és Optikai Kutató 
Intézet Fémfizikai Osztályán. 

 

4.2. Kísérleti berendezések 

4.2.1. Termomágneses mérések berendezései 

Váltakozó áramú (AC) szuszceptibilitás-mérő 

A termomágneses mérések többségét az MTA SZFKI-ban készített egyedi szuszceptibilitás-
mérővel [81] végeztem. 

A berendezéssel kivitelezhető mérések a váltakozó áramú (AC) mágneses szuszceptibilitás-
mérés elve szerint történnek. A mintát váltakozó mágneses mezővel gerjesztjük, amelynek 
hatására az anyagban lévő domének mágnesezettségei követni igyekeznek a térerősség 
periodikus irányváltásait. Az így gerjesztett ferromágneses anyag körül váltakozó mágneses 
mező keletkezik. A mérés során ennek a kialakuló mágneses mezőnek az erősségét kell mérni 
a hőmérséklet függvényében és az adatpárokból megrajzolható a minta termomágneses 
görbéje. 

Ennek a módszernek az a különlegessége, hogy a hagyományos mágneses mérleggel történő 
méréssel szemben nagy felfűtési sebesség elérése is lehetséges és kis tömegű mintákat is 
vizsgálhatunk [81]. 

Méréskor az anyagmintákat a Pt-csónakba kell helyezni, amelyet egyenárammal táplált 
ellenállás-fűtés hevít. A minta hőmérsékletének mérése a csónakba hegesztett Pt-PtRh 
termopár segítségével valósul meg. A mintatartó kialakítása lehetővé teszi az áramló Ar 
atmoszférában történő mérést, ezzel csökkentve a minták oxidációjának sebességét (32. ábra). 
A termomágneses görbék felvétele személyi számítógép által szabályozott folyamatban 
valósul meg, előre beállított fűtési, illetve hűtési sebességgel. A mérőprogramban lehetőség 
van a mintát gerjesztő tér erősségének és frekvenciájának a mérés céljának megfelelő 
beállítására is. A szuszceptibilitás-mérő berendezés felépítését a 33. ábra, kapcsolási vázlatát 
a 34. ábra mutatja be. 
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32. ábra: A mintatartó vázlata 

1 � üvegcső, 2 � fűtőtest, 3 � minta, 4 � fűtőáram, 5 � termopár 

 

 

33. ábra: A szuszceptibilitás-mérő felépítése 

1 � mintatartó, 2 � mérő tekercs, 3 � gerjesztőtekercs, 4 � kompenzáló tekercs, 5 � ventillátor 
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34. ábra: A szuszceptibilitás-mérő kapcsolási vázlata 

1 � gerjesztőtekercs; 2 � kompenzáló tekercs; 3 � mérő tekercs; 4 � minta; 5 � fűtés; 6 � személyi 
számítógép; 7 � akkumlátor (12 V); 8 � hőmérséklet jel; 9 � hidegpont; 10, 11 � D/A konverterek; 12, 
13 � A/D konverterek; 14 � hőmérséklet mérőkártya (DAS-12); 15 � kiegyenlítés; 16 � A/D konverter; 

17, 18, 19 � D/A konverter; 20 � szuszceptibilitás-mérő kártya (DPSD); 21 � erősítő 

 

A mérések során alkalmazott beállítások: 

anyagminta hossza: 10 mm, 

gerjesztő tér erőssége: 0,375 A/m (csúcsérték), 

gerjesztő tér frekvenciája: 68,75 Hz, 

fűtési / hűtési sebesség: 5, 10, 20, 40, 80, 160 K/perc. 

A mérések során alkalmazott anyagminta hosszat és a mágneses gerjesztő tér erősségét a be-
rendezéssel korábban végzett kísérletek tapasztalatai alapján választottam meg [82]. Ezekkel a 
beállításokkal megfelelően mérhető a ferromágneses amorf és kristályos anyagok többségének 
termomágneses görbéje. 

A kísérletek során azért a fent említett gerjesztő frekvenciával dolgoztam, mert a berende-
zésen elvégzett korábbi mérések tapasztalatai alapján ennél az értéknél a legkedvezőbb a 
mérés jel / zaj viszonya [83]. 
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A termomágneses mérések fűtési illetve hűtési sebességét az adott kísérlet céljának meg-
felelően állítottam be. Ezeket az értékeket az egyes mérési eredményeknél rendre ismertetni 
fogom. 

 

Foner-típusú vibrációs magnetométer 

A termomágneses mérések másik részét a Szlovák Tudományos Akadémia Kísérleti Fizikai 
Intézetében (Kassa) Foner-típusú vibrációs magnetométeren végeztem. Ennek célja az össze-
hasonlítás, a szuszceptibilitás-mérés eredményeinek ellenőrzése volt. 

A berendezésben a minta felmágnesezését állandó mágneses térrel érjük el, amit elektro-
mágnessel hozunk létre. Ebben a mágneses térben a mintát bütykös mechanizmus segítsé-
gével harmonikus rezgőmozgásra kényszerítjük. Az így mozgatott ferromágneses minta a 
statikus mágneses mezőben időfüggő mágneses teret kelt, amit mérőtekercsekkel érzékelünk. 

A mintát fűtve illetve hűtve � hőmérsékletének és mágnesezettségének egyidejű számítógépes 
regisztrálásával � meghatározható annak termomágneses görbéje. 

A mérési rendszerben a fűtés és hűtés sebességének szabályozását számítógép végzi. Továbbá 
a berendezés kialakítása lehetőséget nyújt különböző mágneses térerősséggel történő méré-
sekre is. 

A mérések során alkalmazott beállítások: 

anyagminta hossza: 5 mm, 

felmágnesező tér erőssége: 240 kA/m, 

fűtési / hűtési sebesség: 10 K/perc. 

A kísérletek során a lehető legnagyobb anyagminta hosszal dolgoztam, a könnyebb minta-
előkészítés érdekében. A felmágnesező tér erősségét a berendezés üzemeltetésekor szokásos 
értékre állítottam be [84]. A tapasztalatok szerint ennél az értéknél végezhető jól a 
termomágneses görbe felvétele. 

A méréseket csak egyféle fűtési sebességgel végeztem, mert az összehasonlítás és ellenőrzés 
céljára a kapott eredmények ismeretében ez elegendő volt. 

A minta magas hőmérsékleten bekövetkező oxidációjának csökkentésére a mintatartót 
vízüveggel zártam le. 

 

4.2.2. Nagynyomású kristályosító berendezés 

A nagynyomású kristályosítási kísérleteket a Kínai Tudományos Akadémia Fémkutatási 
Intézete Gyorshűtött Ötvözetek Laboratóriumában (Shenyang) végeztem. A kísérletekhez 
használt berendezés egyedi fejlesztés eredménye. Vázlata a 35. ábrán látható. 
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35. ábra: A nagynyomású kristályosító berendezés vázlata 

1 � piezo mérőfej, 2 � dugattyú, 3 � vákuum kamra, 4 � kályha, 5 � henger, 6 � minta, 7 � termopár 

 

Az amorf szalagdarabokat a keményfémből készült hengerbe, a szintén keményfém dugattyú 
alá helyezzük. Ezután a hengert a berendezés vákuumterébe tesszük és ráhelyezzük az úgy-
nevezett zömítő terhelést, amelyet hidraulikus dugattyúval hozunk létre. Erre a hengerben 
véletlenszerűen elhelyezkedő rugalmas szalagdarabok rendezése miatt van szükség. Így közel 
azonos kiindulási feltételekkel folytathatók a kísérletek. A zömítő terhelés ideje alatt szivattyú 
segítségével létrehozzuk a méréshez szükséges vákuumot. A zömítő nyomás nagyságát és 
időtartamát tapasztalati úton választottam meg [85]. 

A minta fűtése személyi számítógép által szabályozott folyamatban hősugárzással valósul 
meg, a henger köré épített ellenállás-fűtőszálak segítségével. A minta hőtágulását piezo-
elektromos elven működő érzékelő rögzíti. 

A kísérleti körülmények a következő fontosabb adatokkal jellemezhetők: 

henger belső átmérő: 8,0 mm (tűrésmező: H6), 

anyagminta tömege: 0,8 g, 

zömítő nyomás: 1 GPa, 

zömítési idő: 60 perc, 

vákuum: 3×10-3 Pa, 

fűtési sebesség: 5 K/perc. 

A mérések során alkalmazott fűtési sebességet azért választottam 5 K/percre, mert ez a beren-
dezés által biztonságosan elérhető legnagyobb fűtési sebesség. Ugyanakkor a nagynyomású 
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kristályosító kísérletsorozat megkezdése előtt ilyen sebességű felfűtéssel is készültek termo-
mágneses és termikus mérések. Így biztosítható a különböző módszerekkel kapott ered-
mények összehasonlíthatósága. 

 

4.2.3. Veszteségmérő berendezés 

A mágneses veszteségméréseket a Szilárdtestfizikai és Optikai Kutató Intézet Fémkutatási 
Osztályán készített egyedi berendezéssel végeztem. A mérés az önindukciós együttható válto-
zásán alapul. Az adatgyűjtést és a mérés vezérlését számítógép végzi. 

A mérések paramétereinek megválasztásához a Magnetec-Ungarn Kft. munkatársaitól kaptam 
hatékony segítséget [86]. Így a vasmagok minősítésére az ipari gyakorlatban is elfogadott 
gerjesztő térerősséggel és frekvencián végezhettem a méréseimet. 

A mérések során alkalmazott beállítások: 

indukció: 0,3 T (csúcsérték), 

frekvencia: 10, 20, 50, 100 kHz. 

 

4.2.4. Kereskedelmi forgalomban kapható berendezések 

Perkin-Elmer DSC-7 berendezés 

A termikus analízis elvégzésére Perkin-Elmer DSC-7 berendezést használtam. A mérések 
során a fűtési sebességet úgy választottam meg, hogy a kapott eredmények más kísérletek 
eredményeivel összehasonlíthatók legyenek. 

A mérések során alkalmazott beállítások: 

fűtési sebesség: 5, 10, 20, 40 K/perc. 

 

HP univerzális LRC-meter 

A permeabilitást HP univerzális LRC-meterrel mért induktivitás értékek alapján számítottam 
ki. A mérések paramétereit (térerősség, frekvencia) az ipari lágymágneses vasmagok gyakor-
latban alkalmazott minősítése alapján választottam meg [86]. 

A mérések során alkalmazott beállítások: 

térerősség: 4, 7, 8, 10, 15, 20, 30, 50, 100 mA/cm, 

frekvencia: 50 Hz, 100 Hz, 10 kHz, 100 kHz. 
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Rikagu röntgen pordiffraktográf 

A röntgen fázisanalízis Rikagu berendezésen történt Cu Kα sugárzással. 

 

Sartorius handy H15 mérleg 

Bizonyos méréseknél, ha az eredmények kiértékeléséhez szükség volt az anyagminták töme-
gének ismeretére, azt Sartorius handy H15 típusú digitális mérlegen mértem meg. A mérleg 
automatikus kiegyenlítő rendszerrel rendelkezik, mérési pontossága 0,1 mg. 

 

Mikrométer 

A gyorshűtött szalagok vastagságát Orthotest (Carl Zeiss Jena) típusú indikátorórából és 
mérőállványból álló mikrométerrel mértem meg. A műszer mérési pontossága 1 µm. 

 

4.3. A kísérletek során alkalmazott módszerek 

4.3.1. Röntgen fázisanalízis 

A vizsgálataimhoz szükséges fázismeghatározást röntgen diffraktogramok alapján végeztem. 

A diffraktogram a röntgen diffrakció elve alapján a pormódszerrel vizsgált minta fázisanalízi-
sének eredményét jeleníti meg: a reflexió intenzitását ábrázolja a 2Θ � a beesési szög két-
szerese � függvényében [87]. 

Az anyagok illetve fázisaiknak azonosítása a JCPDS (Joint Committee on Powder Diffraction 
Standards) pordiffrakciós adatai segítségével történt. Ez egy-egy fázis adatait külön-külön 
adatkártyákon tünteti fel. Ezek a következők: 

• a fázis neve és azonosítási száma, 

• a vizsgáló röntgensugár típusa és hullámhossza, 

• a fázis kristálytípusa és rácsparamétere(i), 

• a pordiffrakcióval kapott dhkl értékek és a hozzájuk tartozó intenzitások. 

Ez az adatsor az anyagra jellemző és amolyan ujjlenyomatnak tekinthető. 

A diffraktogram legnagyobb intenzitáscsúcsait megkeresve, a tapasztalatok alapján ki kell 
választani egy anyagot, amely nagy valószínűséggel ilyen jelet ad. Ezután a fázis JCPDS 
kártyájának adatai alapján meg kell határozni a diffrakciós csúcsot okozó kristályok rácssík-
távolságát (d). Ez például köbös rács esetén a következő összefüggéssel történik [87]: 

222 lkh
ad

++
= , 
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ahol d � rácssíktávolság (m), a � rácsállandó (m), h, k, l � a sík Miller-indexei. 

A d rácssíktávolság ismeretében a Bragg-féle egyenlet alapján kiszámítható a fázisra jellemző 
reflexió 2Θ értéke [88]: 

Θ=





 ⋅⋅ 2

2
arcsin2

d
n λ , 

ahol, n � egész szám, λ � a röntgensugár hullámhossza (m), d � rácssíktávolság (m), Θ - a 
sugárzás beesési szöge (fok). 

Ha valóban azt a fázist választottuk ki, amelyik a diffraktogramon az intenzitáscsúcsot okoz-
za, akkor az intenzitáscsúcshoz tartozó 2Θ szögérték megegyezik a számítottal. Amennyiben 
ez nem így van, akkor tovább kell folytatni a keresést, míg a megfelelő fázist meg nem talál-
juk. 

A végső azonosítás természetesen csak akkor teljes, ha a diffraktogram valamennyi intenzitás-
csúcsa összeillik a JCPDS kártya megfelelő adataival. 

 

4.3.2. Curie-hőmérséklet meghatározása 

 

36. ábra: A Curie-pont meghatározásának elvét bemutató termomágneses görbe [59] 

RT � szobahőmérséklet, TC(1), TC(2) � Curie-hőmérsékletek 

 

A Curie-hőmérséklet meghatározását termomágneses vizsgálatok eredménye alapján 
végeztem. 
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A termomágneses görbéken az anyag Curie-pontjának hőmérsékletéhez közeledve a mágnese-
zettségben, illetve a szuszceptibilitásban monoton csökkenés figyelhető meg. Azonban a 
Curie-hőmérsékletet egyre jobban megközelítve a görbe addigi meredeksége folyamatosan 
csökken, majd szinte érintőleg belehajlik a vízszintes irányba. Ez gondot okoz a TC hőmér-
séklet egyértelmű meghatározásában. Ezért technikailag a Curie-pont meghatározása úgy 
történik, hogy a termomágneses görbének ebben a környezetében a legnagyobb és a legkisebb 
(lehetőleg zérus) meredekségű pontokhoz érintőket húzunk, és ezek metszéspontja jelöli ki a 
Curie-pontot (36. ábra) [59]. 

 

4.3.3. A fázisátalakuláshoz rendelhető aktivációs energia meghatározása 

A fázisátalakuláshoz rendelhető aktivációs energia meghatározását folyamatos fűtésű DSC 
mérésekkel, a Kissinger összefüggés alapján végeztem [29, 89]: 

C
RT
E

T
B +−=







2ln , 

ahol B � fűtési sebesség (K/perc), T � karakterisztikus hőmérséklet (K), E � aktivációs ener-
gia (kJ/mol), R � gázállandó (R = 8,31441 J⋅mol-1⋅K-1), C � konstans. 

Karakterisztikus hőmérsékletnek a szakirodalom alapján a különböző felfűtésnél felvett DSC 
termogramok exoterm csúcsainak hőmérsékletét választottam [29]. 

Az aktivációs energia kiszámítása úgy történik, hogy a mérések adatai alapján az ln(B/T2) 
értékeit a karakterisztikus hőmérséklet reciprokának függvényében (1/T) ábrázoljuk. Az így 
kapott pontokra egyenest illesztünk a legkisebb négyzetek módszerével. Ennek az egyenesnek 
a meredeksége adja az aktivációs energia értékét. 

 

4.3.4. Permeabilitás meghatározása 

A vizsgált próbatestek relatív permeabilitását induktivitás-mérés eredményei alapján számí-
tottam ki. Ennek menetét az alábbiakban ismertetem [90]. 

A mérés eredménye a próbatest induktivitása: 

I
L Φ= , 

ahol L � induktivitás (H), Φ � mágneses fluxus (Wb), I � áramerősség (A). 
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A mágneses fluxus felírható a 

AB ⋅=Φ  

összefüggéssel, ahol B � mágneses indukció (T), A � próbatest keresztmetszet (m2). 

A mágneses indukció kifejezhető a 

HB ⋅= µ  

alakban, ahol µ � permeabilitás (H/m), H � mágneses térerősség (A/m). 

A permeabilitás a 

rµµµ ⋅= 0  

alakban írható fel, ahol µ0 � a vákuum permeabilitása (
mA
sV

⋅
⋅⋅= −7

0 104πµ ), µr � relatív per-

meabilitás. 

A mágneses térerősség gerjesztőtekercs esetében pedig 

l
NIH ⋅=  

egyenlettel fejezhető ki, ahol I � áramerősség (A), N � menetszám, l � tekercshossz (m). 

Jelen esetben a tekercshossz, mivel gyűrű alakú próbatestekre tekerjük: 

( )
2

bk ddl += π , 

ahol dk � a próbatest külső átmérője (m), db � a próbatest belső átmérője (m). 

Mivel a próbatestek szalagok feltekercselésével készültek, azok aktív keresztmetszetét (A) a 
következő módon számítottam: 

ρ⋅
=

l
mA , 

ahol, m � a próbatest tömege (kg), l � a tekercs hossza (m), ρ � a próbatest anyagának sűrű-
sége (kg/m3). 

A fenti egyenletek felhasználásával és jelöléseivel, illetve annak figyelembe vételével, hogy 
mérési kapcsolásban önindukció jön létre [14], az önindukciós együttható felírható 

( ) ρπ
µµ

⋅+⋅
⋅⋅⋅⋅= 22

2
04

bk

r

dd
mNL  

alakban. 

Ebből kifejezve a próbatest relatív permeabilitása: 

( )
mN

Ldd bk
r ⋅⋅⋅

⋅⋅+⋅= 2
0

22

4 µ
ρπµ . 
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5. Kísérleti eredmények és azok értelmezése 

5.1. Ellenőrző mérések � kalibrálás 

Mivel a termomágneses mérésekhez használt berendezés egyedi fejlesztés eredménye [81] � a 
mai napig csak ez az egy példány létezik belőle � a célkitűzésben megfogalmazott vizsgálatok 
elvégzése előtt indokolt a mérőrendszer kalibrálása. Az ellenőrző mérések részletes eredmé-
nyeit a Függelék tartalmazza. 

Az ellenőrző mérések tapasztalatai alapján megállapítható, hogy a termomágneses mérő-
rendszer alkalmas a különböző hőkezelési körülmények között tanulmányozni kívánt amorf-
nanokristályos átalakulások mágneses vizsgálatára. 

 

5.2. Gyorshűtött Fe100-xNix modell ötvözetek termomágneses vizsgálata [S3, 
S5, S7, S8] 

A gyorshűtött Fe100-xNix ötvözeteken végzett termomágneses méréseket a korábban megadott 
minden összetételnél azonos kísérleti körülmények (atmoszféra, fűtési sebesség, felfűtés 
véghőmérséklete) között ötször végeztem el. A kísérletek azt mutatták, hogy az így elvégzett 
különálló mérések eredményei között csak jelentéktelen eltérések vannak. Ezek alapján az 
alábbiakban a mérési sorozatok legjellemzőbb termomágneses görbéit fogom bemutatni. 

A Fe96Ni4 ötvözet termomágneses görbéjét tekintve, ennek alakja attól függ, hogy a felfűtés és 
lehűtés közben a ferromágneses↔paramágneses átalakuláson kívül van-e elsőrendű (α↔γ) 
kristálytani átalakulás. Ez a Ni koncentráción kívül attól is függ, hogy a felfűtés-lehűtés 
hőmérséklete metszi-e az α↔γ átalakulás hőmérsékletét. 

A Fe-Ni hígötvözetekben (0 � 10 at.% Ni tartalom) lejátszódó fázisátalakulást a következő 
tulajdonságok jellemzik: 

• az α (ferromágneses fázis) ↔ γ (paramágneses fázis) átalakulás jelentős 
hiszterézise, 

• a folyamatok diffúziómentes jellege. 

A diffúziómentes jellegből elvben az következik, hogy � mivel gyors átalakulásról van szó � a 
fűtési ciklus sebességétől csak kevéssé, vagy egyáltalán nem függ a folyamat. A valóságban 
az átalakulás egy adott hőmérsékleten nem zajlik le teljes mértékben [91], így a termomágne-
ses görbe alakja � csekély mértékben � függhet a felfűtés-lehűtés sebességétől is. Azaz, bár a 
kristályos szerkezetváltozás megtörténik, az átalakulás nem teljes és a kialakuló koncentráció-
viszonyok nem egyensúlyiak. 
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37. ábra: Gyorshűtött Fe96Ni4 ötvözet termomágneses görbéje 

 

A 37. ábrán olyan felfűtés-lehűtés ciklust látunk, amelyben a termomágneses görbe nagyon 
hasonlít a tiszta Fe illetve Ni termomágneses görbéjére [92], vagyis csak ferromág-
neses↔paramágneses átalakulás zajlik. Minthogy ennek az átalakulásnak nincs hiszterézise, a 
látható különbség gyakorlatilag a Fe termomágneses görbéjével azonos alakút mutat. A 
felfűtési és a lehűtési ágak közötti csekély különbséget a nagy fűtési sebességi miatt kialakuló 
nem tökéletes hőátadási viszonyok okozzák [81]. 

Azaz, a 4 at.% Ni tartalmú ötvözet felfűtésekor (a tiszta Fe-hoz hasonlóan) adott hőmér-
sékleten a szuszceptibilitás egység közeli értékre csökken, mert a minta paramágneses lesz 
(37. ábra). Lehűtésnél ugyanezen a hőmérsékleten a szuszceptibilitás hirtelen növekedése 
figyelhető meg, ami paramágneses→ferromágneses átalakulást jelez. A mérések alapján az 
ötvözet Curie-hőmérséklete 764 °C, ami a tiszta Fe TC = 770 °C értékéhez nagyon közeli [91]. 
Az ötvözet egyensúlyi fázisdiagramja alapján Curie-hőmérséklete 760 � 762 °C közötti 
értékben határozható meg. Ez jó egyezést mutat a saját eredményekkel. 

Az átalakulási diagramja alapján a 4 at.% Ni tartalmú ötvözet α→γ fázisátalakulásának bein-
dulási hőmérséklete (austenit-start) As = 780 °C, míg az átalakulás befejezésének hőmér-
séklete (austenit-finish) Af = 800 °C [91]. Esetünkben azonban, mivel az alkalmazott fűtési 
sebesség (v = 160 K/perc) megközelíti a diagram alkalmazhatósági tartományát (2 � 150 
K/perc), ezek az adatok irányadónak tekinthetők. A 37. ábra tanúsága szerint a 771 °C-ig 
felhevített és erről a hőmérsékletről 160 K/perces sebességgel hűtött mintában még nem 
találjuk nyomát az α↔γ fázisátalakulásnak. 
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38. ábra: Gyorshűtött Fe96Ni4 ötvözet termomágneses görbéi különböző felfűtési 

körülményekkel 

 

A 38. ábrán látható, hogy ha a fűtés csúcshőmérsékletét megnövelem � akár csak néhány °C-
kal �, akkor a termomágneses görbe alakja megváltozik. Látható, hogy a görbék felfűtési 
ágában nincs változás, azonban a hűtési ág annál érdekesebb képet mutat. 

A 804 °C-ig történő felfűtés esetén (38. ábra c jelű görbéje) a szuszceptibilitás növekedése 
csak 690 °C-on indul meg. A termomágneses görbe fűtési és hűtési ága jelentős távolságban 
fut egymástól. A jelenség azzal magyarázható, hogy a 804 °C-ig történő hevítéssel már átlép-
jük az ötvözet α→γ fázisátalakulásának hőmérséklet-határát (Af = 800 °C). Nem egyensúlyi 
körülmények között az ötvözet γ fázisa jelentős túlhűlési hajlammal rendelkezik. Az összeté-
telre jellemző γ fázis Curie-hőmérséklete 395 � 400 °C, így egyértelmű, hogy a tapasztalt 
szuszceptibilitás növekedést hűtéskor a γ→α fázisátalakulás okozza, mivel ezen a hőmérsék-
leten az α fázis ferromágneses. Ezzel megközelítőleg egyező információ olvasható ki az ötvö-
zetrendszer átalakulási diagramjából. Ebből (martensit-start) Ms = 720 °C, (martensit-finish) 
Mf = 670 °C adódik a diffúzió nélküli átalakulás kezdeti és befejező hőmérsékletére [91]. 

A 776 °C-ig történő felfűtés esetén (38. ábra b jelű görbéje) a termomágneses görbe hűtési 
ágán lépcső jelenik meg. Ennek magyarázata az, hogy a 776 °C-ig történő hevítéskor � adott 
fűtési sebesség esetén � már beindul az α→γ fázisátalakulás, viszont idő hiányában nem tud 
teljes mértékben lejátszódni. Ezért hűtéskor a görbe az ötvözet Curie-pontjának megfelelő 
helyen emelkedni kezd. Azonban a szuszceptibilitás nem nőhet a kezdeti értékre, mert az 
anyag egy része még túlhűtött γ állapotban van. Ezért itt a hőmérséklet csökkenésével a 
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szuszceptibilitás egyelőre változatlan marad � lépcső lesz a görbén. A túlhűtött γ fázis átala-
kulási hőmérsékletét elérve a minta szuszceptibilitása a kiindulási értékre nő. 

10 at.% Ni tartalmú minta termomágneses görbéjét mutatja a 39. ábra. A görbe alakja hasonló 
a 4 at.% Ni tartalmú ötvözet 804 °C-ig fűtött mérésénél rögzítettel (38. ábra c jelű görbéje). A 
hőmérséklet értékek azonban jelentősen különböznek. A fűtési ágban 670 °C-nál hirtelen 
szuszceptibilitás csökkenés jelentkezik. Ennek oka a 4 at.% Ni tartalmú ötvözet esetétől el-
térően nem TC elérése, hanem az α→γ fázisátalakulás. Az ötvözet összetétele alapján As = 
680 °C, Af = 700 °C értékek az irányadók [91]. 

Az ötvözet 720 °C-ról történő hűtésekor (39. ábra) a szuszceptibilitás egészen 580 °C-ig egy-
ség közeli értéken fut. Ezt a jelenséget itt is a γ fázis jelentős túlhűthetősége okozza. 580 °C-
nál a szuszceptibilitás kissé megemelkedik, majd ismét konstans értéket mutat. 510 °C-nál 
kezd csak rohamosan emelkedni a görbe, majdnem a kiindulási értékig növekedve. A görbe 
510 °C-nál tapasztalt hirtelen emelkedését a γ→α fázisátalakulás okozza, az előzőekben 
leírtakhoz hasonlóan. Ezt támasztja alá az átalakulási diagramból összetételre meghatározható 
Ms = 505 °C, Mf = 420 °C értékpár is [91]. A szuszceptibilitás 580 °C-on jelentkező növeke-
dését pedig az okozza, hogy elérjük a magnetit (Fe3O4) Curie-hőmérsékletét, így az ferro-
mágneses lesz [93]. 
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39. ábra: Gyorshűtött Fe90Ni10 ötvözet termomágneses görbéje 

 

A mintán az Ar védőgáz használata ellenére Fe-oxidok képződtek. Ez a mérések után felületi 
elszíneződés formájában is látható volt. A Fe-oxidok (Fe2O3, Fe3O4) jelenlétét a röntgen 



 Kísérleti eredmények 

 58

diffrakciós vizsgálatok is megerősítették. Mivel a Fe2O3 nem ferromágneses így képződése 
csökkenti a szobahőmérsékleten mért szuszceptibilitást. 

Ez az oxidáció a Fe96Ni4 mintákon is jelentkezik, de ott az ötvözet szobahőmérsékleten 
nagyobb α fázis hányada miatt (a γ fázishoz viszonyítva) arányaiban nagyobb a mágneses jel. 
Így ugyanolyan mértékű oxidáció a minta szuszceptibilitásában kisebb mértékű változást 
okoz. 

A 40. ábra 675 °C-ig hevített Fe90Ni10 ötvözet termomágneses görbéjét ábrázolja. Az adott 
hőmérsékletig történő felfűtéskor már beindul az α→γ átalakulás, az előzőekben leírtakhoz 
hasonlóan. Ebben az esetben azonban a szuszceptibilitás nem csökken egységig, hiszen az 
átalakulási folyamatot még annak befejezése előtt megfordítottuk. A mintában tehát még ma-
rad át nem alakult α fázis, ami a mintának ferromágneses jelleget ad. A hűtés során 510 °C-ig 
a szuszceptibilitás alig változik, majd hirtelen növekedésnek indul. Ezt a γ fázis már elő-
zőekben leírt túlhűthetősége és a γ→α átalakulás okozza. 

Ez a görbe egyben azt is mutatja, hogy a fűtési ágban megfigyelt csökkenést nem okozhatja a 
Curie-pont elérése, mivel akkor a hűtési ágban ugyanitt kellene futnia a görbének a Fe96Ni4 
ötvözetnél leírtak alapján. 
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40. ábra: Gyorshűtött Fe90Ni10 ötvözet termomágneses görbéje 

 

A Fe90Ni10 ötvözetnél leírt jelenséget tapasztaltam a Fe93Ni7 ötvözet esetében is. A 7 at.% tar-
talmú ötvözetnél az adott kísérleti körülmények között az α→γ fázisátalakulás hőmérséklete 
alacsonyabb az α fázis Curie-hőmérsékleténél. 
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A termomágneses méréseket többféle fűtési sebességgel is elvégeztem. A 10 � 160 K/perces 
sebességgel végzett mérések tartományában a megfigyelhető karakterisztikus hőmérsékletek-
ben lényegi változást nem tudtam kimutatni. Ez megfelel az irodalomban található infor-
mációknak [91]. A megfigyelt átalakulási hőmérsékletek a nagyobb sebességű méréseknél 
kissé az alacsonyabb hőmérsékletek felé tolódtak (∆T = �5 °C), ami a hőmérsékletmérés tehe-
tetlenségével hozható kapcsolatba. A mágneses mérésekkel észlelt átalakulási hőmérséklete-
ket és a megfelelő irodalomban található adatokat a 3. táblázatban foglaltam össze. Ezek 
alapján a termomágneses görbékből megállapított átalakulási hőmérsékletek kisebb eltéréssel, 
de jól megközelítik az irodalomban közölteket [91]. Ennek oka az egyes vizsgálati módszerek 
különbözősége és az átalakulási hőmérsékletek definiálása lehet. 

3. táblázat. Fe100-xNix ötvözetek átalakulási hőmérsékletei 

Átalakulási hőmérsékletek (°C) 

x = 4 x = 7 x = 10 
Felfűtés 

(K/perc) 
As / Af Ms / Mf As / Af Ms / Mf As / Af Ms / Mf 

átalakulási 
diagramból [91] 

780/800 720/670 720/740 600/540 680/700 505/420 

10 � 695/670 690/710 540/490 650/685 520/420 

20 � 695/670 690/710 540/490 650/685 520/420 

40 � 695/670 690710 540/490 645/685 515/420 

80 � 700/670 690/710 540/490 650/680 520/420 

160 � 695/665 690/705 535/485 650/680 520/415 

 

A termomágneses méréseket ellenőrzésként Foner-típusú vibrációs magnetométeren is 
elvégeztem, H = 240 kA/m nagyságú mágneses térben. A mérési eredmények (41. ábra) 
egyeznek a szuszceptométeren kapottakkal. A görbék meredeksége az alkalmazott nagyobb 
mágneses tér miatt kisebb. Itt gyakorlatilag nem szuszceptibilitást, hanem mágnesezettséget 
mérünk. A mintákon itt is jelentkező oxidációt a mintatartóba bezárt levegő oxigéntartalma 
okozta. Azonban nem zárható ki, hogy a mérések során a hűtési ágban tapasztalt mágnesezett-
ség-, illetve szuszceptibilitás-csökkenéshez a γ→α átalakulásban visszamaradó γ fázis (mara-
dék ausztenit) is hozzájárul. Ennek a jelenségnek a teljeskörű vizsgálata nem történt meg, 
mivel a Fe-Ni ötvözeteket csak modell anyagként használtam a termomágneses görbék alakját 
befolyásoló hatások vizsgálatához. 
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41. ábra: Gyorshűtött Fe100-xNix ötvözetek termomágneses görbéi 
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42. ábra: Gyorshűtött Fe96Ni4 ötvözet ciklikus termomágneses görbéi 
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A 42. ábrán bemutatott ciklikus kísérletek eredményei � ugyanazon minta termomágneses 
görbéjének egymás utáni többszöri felvétele � a magas hőmérsékleten bekövetkező fokozatos 
oxidációra utalnak. Ezt a jelenséget Ar védőgáz alkalmazásával sem sikerült teljesen meg-
szüntetni az abban nyomokban jelenlévő oxigén miatt. A 42. ábrán bemutatott mérések során 
a védőgáz hiánya miatt az oxidáció fokozottan jelentkezik. Növeli az oxidáció jelentőségét, 
hogy a vizsgált minták kis tömegűek, és viszonylag nagy a felületük. Az 580 °C-nál megje-
lenő lépcső a ferromágneses magnetit (Fe3O4) jelenlétét bizonyítja, míg a szuszceptibilitás 
ciklusonkénti csökkenését a nem ferromágneses Fe2O3 megjelenése okozza [93]. Ez a 
folyamat egészen addig folytatódik, amíg a minta teljesen el nem oxidálódik. Ezután az újabb 
termomágneses görbék alakjában már nem következik be változás. 

A gyorshűtött és a hideghengerléssel előállított Fe100-xNix szalagokon végzett termomágneses 
mérések eredményei csak kisebb eltérést mutattak (43. ábra). Ugyanakkor a �261 °C-on (12 
K) megmért telítési mágnesezettség értékek arra engednek következtetni, hogy a gyorshűtött 
szalagok γ fázis tartalma nagyobb. A kísérlet szerint a gyorshűtött Fe90Ni10 minta telítési 
mágnesezettsége 217,4 (± 0,5) emu/g∗ [94], míg ez az érték a hideghengerelt ötvözet esetében 
225,0 (± 0,5) emu/g. Ezzel egy időben a röntgen fázisanalízis eredménye kis mennyiségű γ 
fázist mutatott ki mindkét mintában. Feltételezve, hogy a nem mágneses γ fázis csökkenti az 
alacsony hőmérsékleten mért telítési mágnesezettséget, a gyorshűtött Fe90Ni10 szalag γ fázis 
tartalma 4 %-kal tehető nagyobbra, mint a hideghengerelt mintáé. Ilyen kis mértékű különb-
séget a röntgen fázisanalízis módszerével csak nagyon nehezen lehet kimutatni. A tapasztala-
tok alapján ez a feltételezett különbség a termomágneses görbék alakjában sem okoz értékel-
hető változást. 

A lehűtéskor rögzített görbék esetében a gyorshűtött mintánál jelentkező nagyobb mértékű 
oxidáció miatt annak szuszceptibilitása alacsonyabb, mint a hideghengerelt szalagé. Ez a 
gyorshűtött minták aktívabb felületi rétegével magyarázható. 

Az elvégzett kísérletek eredményei azt mutatják, hogy a termomágneses görbék alakjában a 
diffúziómentes fázisátalakulás hirtelen változásokat okoz. Hasonló jellegű változást idéz elő a 
kisterű szuszceptibilitás-mérésnél az egyes lágymágneses fázisok Curie-pontjának elérése is. 
Az előzőekben bemutatott eredmények ezen változások megkülönböztetését teszik lehetővé 
más ötvözetek � akár amorf-kristályos átalakulással is járó � termomágneses vizsgálatakor. 
Ugyanakkor a más jellegű vizsgálatokkal megállapított fázisátalakulási határhőmérsékletek 
(As, Af, Ms, Mf) kisebb mértékű eltéréssel, de jó egyezést mutatnak a termomágneses mérések 
eredményeivel. 

 

                                                 

∗ a fajlagos telítési mágnesezettség fizikusok által kedvelt CGS mértékegysége, 1 emu/g = 1 Am2/kg 



 Kísérleti eredmények 

 62

0 100 200 300 400 500 600 700 800

0

20

40

60

80

100

120

Védõgáz: nincs
v = 80 K/perc

Fe 90Ni10

hideghengere lt

gyorshûtött

S
zu

sz
ce

pt
ib

ili
tá

s 
(r

.e
.)

Hõmérsékle t (oC)  

43. ábra: Gyorshűtött és hideghengerelt Fe90Ni10 ötvözetek termomágneses görbéi 

 

5.3. A Cu adalék hatása hipoeutektikus Fe-B és FINEMET-típusú ötvözetek 
kristályosodási hőmérsékleteire [S1, S2, S4, S9] 

A szakirodalom alapján ismert, hogy a FINEMET-típusú ötvözetekkel akkor érhetők el a 
legjobb lágymágneses tulajdonságok, ha azok nanokristályos állapotban vannak. Ez az amorf 
prekurzorok részleges kristályosításával érhető el, amikor a primer kristályosodás (a nano-
szemcsék kiválása az amorf mátrixban) már lejátszódik, viszont a kristályosodás további lépé-
seire (boridok képződése) nem kerül sor. Az így kialakuló szerkezetben a nanoszemcsék a 
kristályanizotrópia kiátlagolódását biztosítják, a körülöttük megmaradó (lehetőleg magas 
Curie-hőmérsékletű) amorf mátrix pedig a szemcsék között ferromágneses csatolást hoz létre. 

Ennek a hőkezelésnek a technikai kivitelezhetőségét a két kristályosodási lépcső termikus 
elkülönülése biztosítja. A reakciók elkülönülését az alkalmazott adalék agyagok (Cu, Nb) 
jelentősen megnövelik. Az adalékok hatásának elemzésekor azonban gondot jelent, hogy a 
bonyolult összetételű FINEMET-ben a kétféle metalloid egyszerre fejti ki hatását. Ezért az 
egyik metalloid elhagyásával olyan amorf rendszeren vizsgálom meg a Cu hatását, amely 
szintén primer kristályosodással alakul át. 

A Cu adalék hatásának vizsgálatával arra kerestem választ, hogy a FINEMET-típusú ötvöze-
tekben megfigyelhető, a Cu kristályosodási hőmérsékletet csökkentő hatása [23, 58] más, 
egyszerűbb összetétel esetében is jelentkezik-e. 
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A 44. ábra mutatja, hogy a hipoeutektikus Fe86B14 ötvözetben a hozzáadott 1 at.% Cu ötvöző 
hatására a kristályosodási lépcsők elkülönülnek egymástól. Az 1 at.% Cu hatására az első 
kristályosodási lépcső (α-Fe kiválás) hőmérséklete csökken, míg a másodiké (Fe-boridok 
képződése) emelkedik. Ugyanakkor az egyes reakciókban felszabaduló hőmennyiség időbeli 
megjelenése is megváltozik. 

Ez a hatás úgy nyilvánul meg, hogy az első kristályosodási lépcső beindulásának hőmérsékle-
te és a folyamattal járó termikus csúcs hőmérséklete is csökken. Ezzel együtt a kristályosodás 
második reakciójának kezdeti hőmérséklete és a lépcső maximális hőeffektusához tartozó hő-
mérséklet is magasabb lesz. 
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44. ábra: Fe86B14 és Fe85B14Cu1 ötvözetek amorf-kristályos átalakulásának DSC 

termogramjai 

A kristályosodás második lépésének termikus lefutásában az 1 at.% Cu jelenléte jelentős 
változást okoz. A folyamat ugyan magasabb hőmérsékleten kezdődik, mint a Cu jelenléte nél-
kül, azonban a reakció termikusan érzékelhető véghőmérséklete gyakorlatilag alig változik. 
Ez azt jelenti, hogy a kristályosodáskor kisebb hőmérsékletközben, azaz, rövidebb idő alatt 
szabadul fel az energia � azaz a kristályosodási exoterm félszélessége jelentősen lecsökken. 
Ezt szemlélteti a 44. ábrán látható kiemelkedő exoterm csúcs. 

A kalorimetrikus méréseket több fűtési sebességgel (1 � 20 K/perc) is elvégeztem. A kris-
tályosodás jellemző adatainak összefoglalását a 4. táblázat tartalmazza. 
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4. táblázat. Amorf Fe86B14 és Fe85B14Cu1 ötvözetek kristályosodási hőmérsékletei 

Kristályosodási lépcsők hőmérsékletei (°C) 

amorf Fe86B14 amorf Fe85B14Cu1 Felfűtés 

(K/perc) 1. lépcső 
kezdet / csúcs 

2. lépcső 
kezdet / csúcs 

1. lépcső 
kezdet / csúcs 

2. lépcső 
kezdet / csúcs 

1 355/365 413/424 337/352 433/442 

2 368/378 422/436 346/364 444/453 

2,5 373/381 425/439 350/367 448/456 

5 374/394 436/452 362/379 450/467 

10 387/405 447/461 374/391 473/479 

20 402/420 462/476 388/404 485/491 

 

A mérési eredmények alapján a Kissinger-módszerrel meghatároztam az egyes reakciókat 
kísérő aktivációs energiákat: 

Fe86B14 1. reakció: 192,4 ± 2,8 kJ/mol, 

 2. reakció: 242,0 ± 5,3 kJ/mol, 

Fe85B14Cu1 1. reakció: 190,7 ± 0,9 kJ/mol, 

 2. reakció: 263,3 ± 1,3 kJ/mol. 

A diffúziót kísérő energiaváltozások adatait tartalmazó szakirodalom [95] alapján mindkét öt-
vözetben az 1. reakció szemcse-felületi diffúzió kontrollált. Ezt az 1 at.% Cu hozzáadása sem 
változtatta meg. Az irodalmi adatok erre vonatkozóan nagyon közeliek: 167,7 � 184 kJ/mol. 

A kiszámított aktivációs energia értékek is jól tükrözik, hogy a Cu hatása az első kristályoso-
dási lépcsőt elősegíti � az aktivációs energia csökken �, míg a második lépcső beindulását 
akadályozza � nő az aktivációs energia. Ezek a tények a primer kristályosodás után az ötvö-
zetben visszamaradó amorf mátrix Cu hatására történő stabilizálódását sejtetik. 

Az DSC mérések eredményeit az ötvözeteken végzett termomágneses és ellenállásmérések 
adataival is összehasonlítottam. A mérések eredményei tendenciájukban jól megfelelnek a ter-
mikus analízis adatainak. 
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45. ábra: Fe86B14 és Fe85B14Cu1 ötvözetek amorf-kristályos átalakulásának 

termomágneses görbéi 

 

A termomágneses mérések alapján a kristályosodásra vonatkozó adatok közül csak annak 
kezdeti hőmérséklete állapítható meg (45. ábra). A görbéken látható szuszceptibilitás növeke-
dés ugyanis a növekvő α-Fe hányad következménye (a kristályosodás első lépcsője). Ezt a 
metastabil Fe3B kiválása majd a stabil Fe2B képződése követi (a kristályosodás második 
lépcsője). A borid fázisok megjelenésével � azok nagy koercitív ereje miatt � a minta mágne-
ses szuszceptibilitásában fokozatos csökkenés figyelhető meg. Ennek a kettős hatásnak a 
következménye a termomágneses görbéken megjelenő csúcs. 

A hipoeutektikus Fe-B és Fe-B-Cu ötvözeteken elvégzett termomágneses és kalorimetrikus 
mérések tapasztalata alapján kijelenthető, hogy a két mérési eljárással megállapítható karakte-
risztikus hőmérsékletek csak csekély mértékű eltérést mutatnak. Azonban míg a DSC méré-
sekkel az amorf-kristályos átalakulás mindkét jelentős lépésének jellemző hőmérséklete meg-
határozható, addig a szuszceptibilitás mérésen alapuló termomágneses eljárással csak az első 
reakció kezdete állapítható meg. 
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46. ábra: Az elektromos ellenállás változása (dR/dT) Fe86B14 és Fe85B14Cu1 

ötvözetek amorf-kristályos átalakulása során 

 

Az amorf ötvözet hőkezelésekor képződő kristályos fázisok különböző elektromos ellenállása 
miatt a minta elektromos ellenállásában is változás következik be. A minta ellenállására egya-
ránt hatással van a képződő fázis tulajdonsága és mennyisége. Ezek alapján a kristályosodás 
egyes reakciói markáns változásokat idéznek elő az ellenállás-mérések görbéin. A 46. ábra 
hőmérséklet szerinti derivált ellenállás-hőmérséklet görbéin jól meghatározhatók az egyes 
kristályosodási reakciók kezdeti és csúcshőmérsékletei a Fe86B14 és Fe85B14Cu1 ötvözeteknél. 
Ezek az értékek szintén közel vannak a DSC mérésekből megállapított adatokhoz. 

Az ellenőrzésként FINEMET-típusú ötvözeteken elvégzett vizsgálatok során az 1 at.% hozzá-
adott Cu ötvözőnek ugyanilyen hatását tapasztaltam (47. ábra). Itt kell megjegyeznem, hogy a 
kísérletek elvégzésekor csak olyan FINEMET-típusú ötvözet állt rendelkezésemre, amely az 1 
at.% Cu mellett már 1 at.% Nb-ot is tartalmazott. Így a kísérletek eredményei a két ötvöző 
együttes hatását mutatják, amelyből a Cu és a Nb külön-külön kifejtett hatására csak követ-
keztetni lehet. Éppen ezért a két adalék elem külön-külön érvényesülő hatásának teljes 
feltárására további kiegészítő kísérletek indokoltak. Ezeket a még hiányzó vizsgálatokat 
célszerűnek látszik Fe-B-Nb, Fe-Si-Nb illetve Fe-Si-Cu ternér ötvözetrendszereken, valamint 
Fe76,5Si13,5B9Cu1 és Fe76,5Si13,5B9Nb1 ötvözeteken végezni. 
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47. ábra: Fe77,5Si13,5B9 és Fe75,5Si13,5B9Nb1Cu1 ötvözetek amorf-kristályos 

átalakulásának DSC termogramjai 

 

Látható, hogy a Cu kristályosodási exotermekre gyakorolt hatása FINEMET jellegű ötvözet-
ben is hasonló, mint a hipoeutektikus Fe-B ötvözetben. A kristályosodási lépcsők jobban el-
különülnek, az első reakció alacsonyabb, míg a második magasabb hőmérsékletek felé toló-
dik. A kísérletek értelmezésekor azt is figyelembe kell venni, hogy � mint már említettem � az 
1 at.% Cu mellett 1 at.% Nb-ot is tartalmazott az ötvözet, így a két adalék hatása már 
együttesen jelentkezett. Ebben az értelmezésben segítséget jelent A. Lovas és munkatársai 
korábbi közleménye, amelyben a Cu adalék kristályosodási hőmérsékletet csökkentő hatásáról 
számoltak be [96]. 

A Cu és Nb adalék nélkül a két kristályosodási csúcs egybemosódik, vagyis a primer kris-
tályosodást jelentő első csúcs, amely az α-Fe(Si) szemcsék kiválását jelenti, nem választható 
el élesen a második exotermtől, amely � mint tudjuk � mágneses szempontból előnytelen 
tulajdonságok megjelenéséhez vezet. Látható tehát, hogy ebben az esetben a jó lágymágneses 
tulajdonságokat létrehozó hőkezelés nem technologizálható. 

Feltételezhetően a jelenlévő Nb okozta azt, hogy a kristályosodás második lépcsője az eredeti 
hőmérséklethez képest jóval magasabb hőmérsékletre tolódott. Az 1 at.% Nb hatására (az 1 
at.% Cu mellett) nyilvánvalóan jobban elkülönül a két kristályosodási lépcső, azonban az el-
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különülés nem teljes. Az első lépéssel járó exoterm folyamat széles hőmérséket-tartományban 
elnyúló (és a második lépés exotermjébe belenyúló) válla mutatja, hogy a Nb tartalmat opti-
málni kell. Ezért szükséges a Nb tartalom vizsgálata, miközben a többi komponens összetétel-
viszonya változatlan. A Nb adalékanyag hatásának részletesebb elemzésével a következő feje-
zetben foglalkozom. 

 

5.4. A Nb adalék hatása FINEMET-típusú ötvözetekben [S1, S2, S9] 

A Nb tartalom hatásának vizsgálata a kristályosodási lépcsők elkülönülésére és hőmérsékle-
teik változására terjedt ki. Ennek biztos ismerete az ötvözet termikus stabilitási tartományának 
megállapításához szükséges, ami a biztonságosan kivitelezhető ipari célú hőkezelések kulcsa. 

A Fe76,5-xNbxSi13,5B9Cu1 (x = 1, 2, 3, 4, 5 at.%) ötvözetrendszer tagjainak kristályosodási 
mechanizmusát termikus és termomágneses módszerekkel egyaránt megvizsgáltam. Erre azért 
volt szükség, mert az irodalomban hasonló jellegű vizsgálatra csak más, a FINEMET-összeté-
teltől eltérő metalloid tartalmú ötvözetekben került sor. Márpedig � amint azt a kristályosodás 
kinetikájának irodalmából ismerjük � a metalloid tartalom jelentősen befolyásolja a kristályo-
sodás mechanizmusát. Itt is meg kell jegyeznem, hogy célszerű lenne a vizsgálatokat az ötvö-
zetrendszer hiányzó tagján � Fe76,5Si13,5B9Cu1 � is elvégezni, a Nb és Cu ötvözők hatásának 
egyértelműbb elkülönítése érdekében, azonban ez az ötvözet a kísérletek elvégzésekor nem 
állt rendelkezésemre. 

A Nb tartalom hatását a kristályosodási csúcsok helyzetének változtatására a 48. ábra összeg-
zi. Jól látható, hogy a Nb tartalom növelésével a FINEMET-típusú amorf ötvözetek kristályo-
sodási hőmérsékletei magasabb értékek felé tolódnak. Míg az első kristályosodási lépcső 
hőmérsékletének emelkedése közel lineáris a Nb tartalom függvényében, addig a második 
kristályosodási lépcső hőmérsékletének változása csökkenő meredekségű görbével írható le. 
A két kristályosodási csúcs közötti hőmérsékletkülönbség 3 at.% Nb tartalom körül a leg-
nagyobb, tehát ekörül várható a primer és a szekunder folyamatok legbiztosabb elkülönülése. 

A 49. ábrán a Nb tartalom függvényében a kristályosodási lépcsők kezdeti és csúcs-
hőmérsékletét tüntettem fel. Ezen az ábrán a kristályosodási exotermek elkülönülése mellett a 
kristályosodási exotermek félérték-szélességére is következtetni lehet. Ez utóbbit elfogadottan 
használják a termikus folyamatok minősítésére. Az ábrából világosan kitűnik, hogy az első 
lépés hőmérséklet-tartománya kezdetben csökken, de 1 at.% ötvözőtartalom felett a Nb tarta-
lommal ismét növekedni kezd. Tehát a Nb hatására az első kristályosodási lépcső során 
felszabaduló energia nagyobb hőmérsékletközre oszlik meg, azaz egyre lassabb folyamatról 
van szó. Ez a jelenség egyezésben van azzal az irodalomban közölt megállapítással, hogy a 
Nb lassítja a nukleációt és a szemcsenövekedést [58]. 
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A második kristályosodási lépés hőmérséklet-tartománya viszont szűkül, ami a reakciók egyre 
gyorsabb lefolyását mutatja. Ez persze nem befolyásolja lényegesen a két folyamat hőmérsék-
letbeli elkülönülését. 

 

 

48. ábra: Amorf Fe76,5-xNbxSi13,5B9Cu1 és Fe77,5Si13,5B9 prekurzorok DSC 

termogramjainak összehasonlítása 
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49. ábra: Amorf Fe76,5-xNbxSi13,5B9Cu1 és Fe77,5Si13,5B9 ötvözetek kristályosodási 

reakcióinak hőmérsékletei 
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A DSC mérésekkel egyező fűtési sebességgel termomágneses méréseket is végeztem az 
ötvözeteken. Az amorf ötvözetek termomágneses görbéit az 50. és 51. ábrák mutatják. Amíg a 
teljes amorf-kristályos átalakulás két exoterm csúccsal jelenik meg a DSC termogramon, ez a 
folyamat csak egy szuszceptibilitás-felfutást eredményez a termomágneses görbéken. A 
kiinduló amorf fázis Curie-pontja és a szuszceptibilitás felfutásának � azaz a kristályosodás 
beindulásának � szétválása az eredmények szerint a Nb tartalom emelésével növekszik. 

Az előzőleg említett jelenség egyezésben van a korábbi megfigyelésekkel és azzal magya-
rázható, hogy az amorf állapú ötvözet Curie-hőmérsékletét a Fe-nak nem-mágneses fémekkel 
történő helyettesítése csökkenti [49]. A felfutások amplitúdója a Nb koncentráció növelésével 
ugyancsak csökkést mutat, különösen 3 at.% Nb tartalom fölött. Ez a jelenség szintén a Nb 
nukleációt és szemcsenövekedést gátló hatásával magyarázható. Azaz a Nb tartalom növelé-
sével az α-Fe(Si) nanoszemcsék kiválása lelassul, a reakció hőmérsékletköze megnő. Ezért a 
termomágneses görbéken a kristályosodás beindulása nem okoz olyan nagymértékű szusz-
ceptibilitás növekedést, mint alacsonyabb Nb tartalomnál. Tehát a kristályosodási folyamat 
kezdetének és lefolyásának minősítésére a termomágneses görbék is alkalmazhatók. 

A DSC és a termomágneses mérések alapján jó egyezés állapítható meg a kétféle módszerrel 
meghatározható kristályosodási hőmérséklet között. 

 

 

50. ábra: Fe76,5-xNbxSi13,5B9Cu1 (x = 0, 1, 2) ötvözetek amorf-kristályos 

átalakulásának termomágneses görbéi (x = 0 : Fe76,5Si13,5B9) 
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51. ábra: Fe76,5-xNbxSi13,5B9Cu1 (x = 3, 4, 5) ötvözetek amorf-kristályos 

átalakulásának termomágneses görbéi 

 

A vizsgált ötvözetrendszer tagjait nanokristályosító hőkezelésnek is alávetettem. Ezek 1 óra 
időtartamú izoterm hőkezelések voltak, az ötvözetek Nb tartalmától függő hőmérsékleten. A 
hőkezelések hőmérsékletét a kristályosodás első reakciójának a fentebb közölt termomágneses 
és DSC mérések alapján megállapított kezdeti hőmérsékleténél 10 °C-kal magasabb hőmér-
sékleten végeztem. Ezeken a részlegesen kristályosított mintákon felvett termomágneses 
görbéket ábrázolnak az 52. és 53. ábrák. 

A nanokristályosított ötvözetek kétfázisú természete � visszamaradó amorf fázis + α-Fe(Si) � 
tisztán látható. A termomágneses görbék alapján meghatároztam a kiinduló amorf fázis, a 
visszamaradó amorf fázis és a kristályos nanofázis Curie-hőmérsékletét. Amint látható, a Nb 
tartalommal mindhárom érték csökken (54. ábra). Figyelemreméltó azonban, hogy az amorf 
fázis Curie-hőmérséklete az eredeti értékhez képest növekszik, ami összetételbeli változásra 
utal. Tehát az alkalmazott izoterm nanokristályosító hőkezelések során �hosszútávú� (5 � 10 
nm) diffúziós folyamat eredményeként a nanoszemcsékre és a szemcseközi amorf állományra 
jellemző lokális koncentrációk kialakulnak. Ezeket a koncentráció-viszonyokat tükrözik a 
Curie-hőmérsékletek, amelyek az 54. ábrán láthatók. Ezek az eredmények megfelelnek a 
szakirodalomban közölt tendenciáknak [97]. 
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52. ábra: Nanokristályosított Fe76,5-xNbxSi13,5B9Cu1 (x = 1, 2) ötvözetek 

termomágneses görbéi 

 

 

 

53. ábra: Nanokristályosított Fe76,5-xNbxSi13,5B9Cu1 (x = 3, 4, 5) ötvözetek 

termomágneses görbéi 
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54. ábra: Fe76,5-xNbxSi13,5B9Cu1 ötvözetek különböző fázisainak Curie-hőmérsékletei 

 

A FINEMET-típusú ötvözetekben a két kristályosodási csúcs közötti hőmérséklet különbség-
nek az ipari hőkezelések során van jelentősége. Mint az már az irodalmi áttekintésben is 
szerepelt, a kitűnő lágymágneses tulajdonságok eléréséhez az amorf ötvözet kristályosodását a 
primer folyamat után meg kell állítani, nem szabad a hőkezelés során elérni a második 
lépcsőt. Ennek az elkerülhetősége akkor maximális, ha a két kristályosodási reakció a lehető 
legjobban elkülönül egymástól, vagyis a két lépcső közötti hőmérséklet köz a lehető 
legnagyobb. 

Az elvégzett kísérletek azt támasztották alá, hogy a gyakorlatban használt FINEMET ötvözet 
3 at.% Nb tartalma a hőkezelések biztonsága � a részleges kristályosítás kivitelezhetősége � 
szempontjából optimális. 

A vizsgált ötvözeteken azonos fűtési sebességgel elvégzett termikus és mágneses mérések 
tapasztalatai alapján megállapítható, hogy a termomágneses és a DSC vizsgálatok egyaránt jól 
használhatók az amorf-nanokristályos átalakulás folyamatának minősítésére FINEMET-típusú 
lágymágneses ötvözetek esetében. Mindkét módszerrel nagy pontossággal megállapítható a 
kristályosodás beindulásának hőmérséklete, azonban a kristályosodás további lépcsőiről a 
szuszceptibilitás-mérésen alapuló vizsgálat nem szolgál kielégítő információval. A két vizsgá-
lati módszer összehasonlításából ugyanakkor az is nyilvánvaló, hogy � noha a nanokristályo-
sodás folyamata mint termikus esemény lejátszódik � ilyen időskálán a kívánt mágneses 
tulajdonságok nem alakulnak ki. Ennek részletesebb elemzése céljából izoterm hőkezelések 
után végzett mágneses mérések szükségesek. Az említett mágneses tulajdonság-változások 
viszont már nem mérhetők mint termikus események. 
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5.5. A nyomás hatásának vizsgálata a kristályosodás folyamatára [S4] 

A nyomásnak az amorf prekurzorok kristályosodási folyamatára gyakorolt hatását a 
FINEMET ötvözet kristályosodási mechanizmusát követő Fe86B14 és Fe85B14Cu1 fémüvegek-
ben vizsgáltam � az egyszerűbb összetétel és az ötvözetek kristályosodási mechanizmusának 
széleskörű ismerete miatt. 

Próbakísérleteket FINEMET ötvözeten is végeztem, azonban annak magas kristályosodási 
hőmérséklete miatt (500 � 520 °C, a körülményektől függően) a nagynyomású kristályosító 
berendezés hengere és dugattyúja tönkrement. Az alkalmazott berendezéssel többszöri kísérlet 
ellenére sem sikerült értékelhető eredményeket adó mérést elvégezni FINEMET ötvözet 
esetében. 

Az 55. ábra az egyik nyomás alatti kristályosító kísérlet eredményeit mutatja. A berendezéssel 
egy-egy kísérlet nyomás�hőmérséklet függését tudjuk rögzíteni. A mérés során a minta folya-
matos melegítésével � annak hőtágulása miatt � a szenzor által érzékelt nyomás egyre emel-
kedik. Amikor kristályosodási folyamat indul be � a minta kristályosodásával járó sűrűség-
növekedés miatt � a nyomásgörbe meredeksége csökken, esetleg plató alakul ki. A kiértékelés 
szempontjából ezeket a meredekség változásokat a nyomás hőmérséklet szerinti differenciál 
görbéjének (dp/dT görbe) felhasználásával jóval láthatóbbá tehetjük (55. ábra). 

A nyomás differenciális görbéjéből megállapítható a kristályosodás kezdeti hőmérséklete és a 
maximális nyomáseffektus kialakulásának hőmérséklete is. 
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55. ábra: Nyomás alatti kristályosítás tipikus mérési eredménye és annak 

differenciális görbéje Fe85B14Cu1 amorf ötvözet esetében 
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A kísérletek nyomásgörbéinek értékelésekor gondot jelentett, hogy a differenciális görbéken 
mindkét ötvözet esetében csak egy értékelhető effektus található, holott ismert, hogy légköri 
nyomáson kétlépcsős reakcióban kristályosodnak. Éppen ezért szükséges volt, hogy a nagy-
nyomású kristályosító kísérleteket röntgen diffrakciós mérésekkel egészítsem ki. 

A röntgen fázisanalízis számára különböző kezdeti nyomásokon, különböző hőmérsékletig 
végzett kristályosítással állítottam elő a mintákat. Az adott hőmérséklet elérésekor a kísérletet 
leállítottam, a mintát a tartóból kivettem és szabad levegőn hagytam lehűlni. Ezáltal 
információhoz jutottam az adott körülmények között (nyomás és hőmérséklet) a mintában 
keletkező fázisokról. A Fe86B14 illetve Fe85B14Cu1 mintákon végzett mérések eredményei az 
56. és 57. ábrákon láthatók. 

Így meg lehetett állapítani, hogy a differenciális nyomásgörbén mindkét ötvözetben a kris-
tályosodás második lépése � azaz a Fe-boridok képződése � okozta a nyomásgörbe változását. 
Nyilvánvalóvá vált, hogy az alkalmazott berendezéssel a kristályosodás során az α-Fe 
kiválásának folyamatát nem lehet detektálni. Ennek az az oka, hogy az α-Fe szemcsék 
diffúzió kontrollált kiválását kísérő kismértékű térfogat változás jelentéktelen hatással van a 
berendezés által érzékelt nyomásra. Emiatt a kristályosodás első reakciójának beindulási 
hőmérsékletét a mintákon elvégzett röntgen fázisanalízis eredményeiből állapítottam meg. 
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56. ábra: Nyomás alatt kristályosított amorf Fe86B14 ötvözet kristályos fázisainak 

megjelenését mutató röntgen diffraktogramok 
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57. ábra: Nyomás alatt kristályosított amorf Fe85B14Cu1 ötvözet kristályos fázisainak 

megjelenését mutató röntgen diffraktogramok 

 

A nyomás alatti kristályosítást kiegészítő röntgen fázisanalízis eredményei alapján az is 
kijelenthető, hogy a szóban forgó ötvözetekben a kristályosításkor alkalmazott nyomás 
növelése (0 � 1 GPa tartományban) a bomlási reakciók termékeit nem változtatja meg. 

A vizsgált fémüvegek kristályosodási folyamatában a második lépcső beindulási hőmér-
sékletét és a legnagyobb nyomásváltozáshoz tarozó hőmérsékleteket a differenciális nyomás-
hőmérséklet görbékből állapítottam meg (58. és 59. ábrák). Mindkét ötvözeten öt-öt kísérletet 
végeztem egy-egy kezdeti nyomás esetében. Az ábrák ezen mérések közül a legjellemzőbbek 
eredményeit tartalmazzák. 
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58. ábra: Amorf Fe86B14 ötvözet nyomás alatti kristályosodásának dp/dT görbéi 
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59. ábra: Amorf Fe85B14Cu1 ötvözet nyomás alatti kristályosodásának dp/dT görbéi 
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Az ötvözetek fentiek alapján megállapított nyomás alatti kristályosodásának karakterisztikus 
hőmérsékleteit a 60. és 61. ábrák mutatják. A légköri nyomásra vonatkozó adatokat azonos 
fűtési sebességű DSC mérések eredményeiből állapítottam meg. Ezek jó egyezést mutatnak a 
nyomás alatti kristályosítás eredményeivel. 

A hipoeutektikus Fe-B illetve Fe-B-Cu ötvözetek nyomás alatti kristályosító hőkezelései az 
eddig Fe-B rendszerekben tapasztaltaktól jelentősen eltérnek. Az irodalomban eddig publikált, 
eutektikus és hipereutektikus összetételű Fe-B ötvözetek nyomás alatti kristályosodásakor a 
kristályosodási lépcsők hőmérsékletei növekedtek a nyomás emelésével. Az általam vizsgált 
fémüvegek kristályosodási folyamatának mindkét reakciója kezdeti hőmérséklete alacsonyabb 
értékek felé tolódott el a nyomás emelésével. A kísérletek során alkalmazott nyomás és a 
megállapított karakterisztikus hőmérsékletek kapcsolata nem lineáris. 
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60. ábra: Amorf Fe86B14 ötvözet nyomás alatti kristályosodásának karakterisztikus 

hőmérsékletei 

1. reakció karakterisztikus hőmérséklete: röntgen fázisanalízis alapján, 2. reakció karakterisztikus 
hőmérsékletei: dp/dT görbék alapján 
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61. ábra: Amorf Fe85B14Cu1 ötvözet nyomás alatti kristályosodásának 

karakterisztikus hőmérsékletei 

1. reakció karakterisztikus hőmérséklete: röntgen fázisanalízis alapján, 2. reakció karakterisztikus 
hőmérsékletei: dp/dT görbék alapján 

 

A Fe86B14 ötvözet kristályosodásakor a 0 � 0,3 GPa tartományban jelentős, mintegy 15 °C-os 
csökkenést tapasztalunk a primer kristályosodás beindulási hőmérsékletében. Azonban a bein-
dulási hőmérséklet gyenge (5 °C-os) növekedése figyelhető meg a 0,3 � 1 GPa tartományban. 
A kristályosodás második lépcsőjének kezdeti és csúcs hőmérséklete szintén jelentősen (15 � 
20 °C-kal) csökken a 0 � 0,3 GPa tartományban. A nyomás további növekedésével (0,3 � 0,9 
GPa) azonban ezek a karakterisztikus hőmérsékletek szintén csak kissé változnak. 

A Fe85B14Cu1 amorf minták esetében a Cu nélküli mintákhoz képest a kristályosodás hőmér-
sékleteinek változásában jóval nagyobb hatást váltott ki a nyomás alkalmazása. A primer kris-
tályosodás beindulásának hőmérséklete a 0 � 1 GPa tartományban monoton módon, mintegy 
30 °C-kal süllyedt. A kristályosodás második reakciójának kezdeti és csúcs hőmérséklete a 0 
� 1 GPa tartományban 40 °C-kal csökkent. Meg kell azt is jegyezni, hogy ez utóbbi kettő 
karakterisztikus hőmérséklet a nyomás 0,3 GPa-ról 0,7 GPa-ra történő emelése során csak 
nagyon csekély változást mutatott (61. ábra). 

Tehát megállapítható, hogy a Fe86B14 és a Fe85B14Cu1 amorf ötvözetek termikus stabilitását a 
nyomás csökkenti. Ennek magyarázatát Ye és Lu legújabb, amorf ötvözetek nyomás alatti 
kristályosodására felállított modellje [77] adja meg. Közleményük alapvető kijelentése, hogy 
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az amorf rendszerek nyomás alatti kristályosodásának vezérlő tényezője a nukleációval járó 
amorf / kristályos határfelület képződés. 

Feltételezhető, hogy az ötvözetek magas Fe tartalmának köszönhetően a felületi energia 
kisebb, mint az eutektikus és hipereutektikus Fe-B ötvözetekben. Ez azt jelenti, hogy a 
Fe86B14 és a Fe85B14Cu1 fémüvegekben a képződő amorf / kristályos felület viszonylag nagy 
sűrűségű. Ennek hatására a kritikus nukleusz képződése során a folyamatot kísérő teljes térfo-
gatváltozás negatív lehet, így a nukleációs energiakorlát és a kristályosodási hőmérsékletek a 
nyomás növelésével csökkennek. 

Mindkét fémüvegnél a nyomás hatására csökkent a kristályosodási folyamat második lépésé-
nek, a Fe-boridok képződésének hőmérséklete. Mivel a Fe3B vegyület az első reakció során 
megváltozott összetételű amorf fázisból keletkezik, alkalmazható az előző gondolatmenet. 
Tehát valószínű, hogy a Fe3B nukleuszok képződése során a folyamatot kísérő térfogat-
változás negatív, így a nyomás növelésével a reakció hőmérséklete csökken. 

 

5.6. A hőkezelési jellemzők hatása FINEMET anyagok mágneses 
tulajdonságaira [S10] 

Az előzőek során láttuk, hogy � noha a kristályosodással járó termikus folyamatok hőmérsék-
lete folyamatos felfűtési mód alkalmazása esetén jól ismert � a folyamatos felfűtés során kia-
lakuló lágymágneses tulajdonságok igen gyengék. A tulajdonságok optimális beállítása izo-
term hőkezeléssel történik. Az izoterm nanokristályosító hőkezelések adatainak (időtartam és 
hőmérséklet) hatásának elemzése a FINEMET ötvözetekben kialakuló lágymágneses tulaj-
donságokra (relatív permeabilitás és veszteség) az anyagcsalád ipari felhasználásának kiszéle-
sítése szempontjából fontos feladat. 

A FINEMET lehetséges ipari alkalmazása sokféle lehet. Nem kell szükségképpen minden 
célra a legkiemelkedőbb kezdő permeabilitású anyagot alkalmazni. Egy-egy alkalmazáshoz 
elegendő lehet olyan hőkezelés is, amely az ismert nanokristályos hőkezelés hőmérséklete 
alatt történik. A különféle alkalmazások között abban is lehet különbség, hogy milyen frek-
vencián működik a vasmag. Ezért többféle frekvencián is meg kell mérni a tulajdonságok hő-
kezelés hatására bekövetkező változását. 

Ezek alapján megvizsgáltam, hogy a különböző hőmérsékleteken végzett izoterm hőkezelések 
miként változtatják meg a permeabilitás és a veszteség értékeit. Annak érdekében, hogy hőke-
zelés során lejátszódó folyamatok hatásait el lehessen különíteni háromféle hőkezelésre össz-
pontosítottam: 

• szerkezeti relaxációt eredményező (440 °C-ig), 

• nukleációt eredményező (440 � 480 °C) és 

• nanokristályosítást eredményező (480 � 540 °C) hőkezelésekre. 
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Az alábbiakban bemutatott eredmények egy-egy próbatest esetében öt mérési adat átlaga. Erre 
azért volt szükség, mert a nanokristályosodás bizonyos állapotaiban ennek az anyagnak nagy 
a magnetostrikciós együtthatója, így már viszonylag kis mértékű deformáció illetve feszültség 
jelentősen befolyásolhatja a mágneses tulajdonságokat. Ezek a feszültségek már a próbatestek 
kézbevételével elegendően nagyok lehetnek ahhoz, hogy a mágneses jellemzők értékét akár 
javítsák akár rontsák. A komolyabb mechanikai igénybevétel elkerülésére a próbatesteket mű-
anyag tokokban tároltam és lehetőség szerint így végeztem rajtuk a méréseket is. A gondos 
előkészítésnek köszönhetően egy-egy próbatest esetében az öt mérés eredményei � mind a 
relatív permeabilitást, mind a veszteséget tekintve � az átlagtól ±5 %-nál nagyobb mértékben 
nem tértek el. 

A mérések eredményeit a 62. és 63. ábrákon foglaltam össze. Ezekből megállapítható, hogy a 
350 °C alatti hőkezelések nem okoznak számottevő javulást a lágymágneses tulajdonságok-
ban. A veszteség jelentős csökkenése következik be a 350 � 440 °C között végzett hőkezelé-
sek hatására, míg a permeabilitás növekedése csak a 440 °C felett végzett hőkezelések esetén 
számottevő. 
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62. ábra: A relatív permeabilitás változása az izoterm hőkezelések hőmérsékletének 

függvényében 
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63. ábra: A veszteség változása az izoterm hőkezelések hőmérsékletének 

függvényében 

 

Ez a jelenség egyezést mutat az elektromos iparban több helyen vasmagként használt Fe-B-Si 
amorf ötvözetnél tapasztaltakkal. Az amorf szalagok gyártása és tekercselése után a vasmago-
kat relaxációs hőkezelésnek vetik alá. Ennek során az anyag megőrzi amorf szerkezetét 
miközben szerkezete a rövidtávú atomi mozgások által relaxálódik. Ez a hőkezelés a magok 
veszteségének jelentős csökkenését eredményezi [98]. 

A mérések alapján megállapítható � a relaxációval összekapcsolható � mágneses tulajdonság-
beli változásokat jellemző hőmérséklet-tartomány egyezésben van a szerkezeti relaxáció bein-
dulását érzékenyen jelző dilatométeres vizsgálatok eredményeivel [42]. 

A nanoszemcsék nukleációja során frekvencia-szelektív permeabilitás-növekedés figyelhető 
meg (62. ábra). Az alacsony frekvenciákon (f ≤ 100 Hz) mérhető permeabilitás már alacso-
nyabb hőmérsékletű hőkezelések esetén ugrásszerűen megnő. Ezzel szemben magasabb frek-
venciákon (f ≥ 10 kHz) számottevő permeabilitás növekedés csak magasabb hőmérsékletű hő-
kezelések hatására következik be. 
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64. ábra: A relatív permeabilitás változása az izoterm hőkezelések időtartamának 

függvényében 

 

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220

0

100

200

300

400

500

Bm = 0,3 T

FINEMET
(Vacuumschmelze  GmbH)

Hõntartás : 520 oC  10 kHz
 20 kHz
 50 kHz

V
es

zt
es

ég
 (W

/k
g)

Hõntartás i idõta rtam (perc)  

65. ábra: A veszteség változása az izoterm hőkezelések időtartamának 

függvényében 
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Vizsgáltam a hőntartási idő hatását a kialakuló relatív permeabilitásra illetve veszteségre. A 
különböző időtartamban elvégzett 520 °C-os izoterm hőkezelések eredményei (64. és 65. 
ábrák) azt mutatják, hogy a veszteség már viszonylag rövid idejű, akár 20 perces hőkezelés 
hatására is drasztikusan csökken. Ezzel szemben a relatív permeabilitás számottevő javulása 
csak 30 percnél hosszabb hőkezelések esetén valósul meg. Megállapítható továbbá, hogy a 
hőntartás időtartamának 60 percen túli növelése a veszteség értékekben enyhe romlást okoz. 
Ettől eltérő hatás jelentkezik a permeabilitásban, ahol alacsony frekvenciákon a relatív perme-
abilitás számottevően romlik a 60 percet meghaladó hőntartáskor. Ugyanakkor magasabb 
frekvencián (100 kHz) enyhe javulást okoznak a hosszabb időtartamú hőntartások. 

Az elvégzett kísérletek azt is mutatták, hogy az adott frekvencián mért relatív permeabilitás-
nak maximuma illetve a veszteségnek minimuma van a hőntartási idő (64. és 65. ábrák) és hő-
mérséklet (62. és 63. ábrák) függvényében. Hőkezelési körülményeink között (250 K/perc 
sebességű felfűtés mellett) a relatív permeabilitás és a veszteség optimális értéke 520 °C-on 
végzett 1 óra időtartamú hőntartásnál adódott. Ennek időtartama megegyezik az irodalomban 
közölt értékkel. Az általuk optimálisnak ítélt hőkezelések hőmérsékleténél viszont ez 20 � 40 
°C-kal alacsonyabb [20, 22, 59]. Meg kell jegyezni azonban, hogy itt lényeges szerepet játszik 
a védőgáz minősége, a minta közelsége a fűtőtesthez, a kemence kialakítása, stb. 
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66. ábra: Különböző módon hőkezelt FINEMET próbatestek veszteség-

karakterisztikája a frekvencia függvényében 
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A 66. ábra összefoglalva mutatja az amorf állapotú és a különböző hőmérsékletű izoterm 
hőkezeléseknek alávetett FINEMET próbatestek veszteségének alakulását a frekvencia függ-
vényében. A bemutatott eredményekből az is megállapítható, hogy a veszteség csökkentésé-
ben nem a nanokristályosodásé a főszerep, hanem az amorf fázis szerkezeti relaxációja ered-
ményezi a veszteség csökkenésének meghatározó részét. Ugyanakkor a permeabilitás javulása 
során alacsonyabb frekvenciákon (f ≤ 100 Hz) az amorf fázis szerkezeti relaxációjának és a 
nanoszemcsék képződésének egyaránt fontos a szerepe. Ezzel szemben a magasabb frekvenci-
ákon (f ≥ 10 kHz) csak a nanoméretű szemcsék nukleációja eredményezi a relatív permeabili-
tás növekedését. 

Ismert, hogy a lágymágneses anyagok relatív permeabilitása nem csak a mérés frekvenciájá-
tól, hanem az alkalmazott gerjesztő tér erősségétől is függ. A mágnesezési görbék alakjából az 
is következik, hogy a relatív permeabilitásnak a térerősség függvényében maximuma van 
[59]. A relatív permeabilitás térerősség-függését azért szükséges ismerni, mert a permeabili-
tást rendszerint adott munkapontba állítják be a mágneses anyagokat gyártó cégek. Ezért a hő-
kezelt próbatesteken méréseket végeztem annak megállapítására, hogy a különböző nagyságú 
gerjesztő tér alkalmazásával hogyan változik a minták permeabilitása. 

A vasmagok felhasználói minősítése szempontjából két dolog lényeges. Az egyik, hogy mek-
kora a maximális relatív permeabilitása, a másik pedig, hogy ez mekkora térerősség mellett 
érhető el. 
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67. ábra: Különböző hőmérsékleten hőntartott FINEMET próbatestek relatív 

permeabilitása a térerősség függvényében 
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68. ábra: Különböző hőmérsékleten hőntartott FINEMET próbatestek relatív 

permeabilitása a térerősség függvényében 
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69. ábra: Különböző időtartamban hőntartott FINEMET próbatestek relatív 

permeabilitása a térerősség függvényében 
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Az 50 Hz-en elvégzett mérések azt mutatták, hogy a hőkezelés körülményeitől függően a 
maximális permeabilitáshoz tarozó gerjesztő térerősség más-más értékekre adódik. Ezeket az 
eredményeket a 67., 68. és 69. ábrák mutatják. 

Az eredmények tanúsága alapján nyilvánvalóvá vált, hogy a legjobb lágymágneses tulajdon-
ságokat eredményező 520 °C-os, 1 óra időtartamú hőntartás után lesz a maximális relatív per-
meabilitáshoz tartozó térerősség a legkisebb. Az amorf állapotból kiindulva a lágymágneses 
tulajdonságok szempontjából optimális nanokristályos állapot eléréséig ez a térerősség egyre 
csökken, majd az optimálist meghaladó időtartamú és hőmérsékletű hőntartások eredmé-
nyeként ismét magasabb értékeket vesz fel. Ez gyakorlatilag nem más, mint az adott frek-
vencián felvett mágnesezési görbe (B-H görbe) legnagyobb meredekségű pontjának elto-
lódása a kisebb gerjesztő térerősség felé, annak megfelelően, hogy a mágnesezési görbe a 
kedvezőbb hőkezelés hatására �négyszögesedik�, illetve az ötvözet koercitív ereje csökken. 

Az utóbbi ábrák ugyancsak azt a tényt mutatják, hogy a FINEMET ötvözet legjobb lágymág-
neses tulajdonságai (jelen esetben a relatív permeabilitás) 1 óra időtartamú, 520 °C-os izoterm 
hőkezeléssel érhetők el � az alkalmazott 250 K/perces felfűtés mellett. 

Az előzőekben közölt ábrák tanulsága az is, hogy a FINEMET anyag lágymágneses tulajdon-
ságait széles tartományok között lehet változtatni. Ez a tulajdonság lehetőséget nyújt arra, 
hogy szinte tetszőleges felhasználói igények is kielégíthetők legyenek a hőkezelési para-
méterek megfelelő megválasztásával, megvalósítva ezzel az ötvözet tulajdonságainak testre-
szabását (tailoring). Azaz, az adott felhasználói igényeknek megfelelően ki lehet választani 
azt az izoterm hőkezelést, amellyel a kívánt permeabilitás biztosítható a megadott frekvencián 
és térerősség mellett. A hőkezelések arra is lehetőséget biztosítanak, hogy a kívánt mágneses 
tulajdonságokat (permeabilitás, veszteség) szélesebb frekvencia, illetve térerősség tartomány-
ban elégítse ki a FINEMET ötvözet. 
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6. Összefoglaló, következtetések 

Dolgozatomban Fe-Si alapú lágymágneses nanokristályos ötvözetek amorf állapotból kris-
tályosítással történő kialakulásának mechanizmusát vizsgáltam a mágneses tulajdonságok 
változásának nyomon követésével. Ezeket a kísérleteket a Fe-Si alapú lágymágneses anyag-
család egyik tagjára, a FINEMET ötvözetre összpontosítottam, annak gyakorlati felhasz-
nálhatóságának kiszélesítése érdekében. Kísérleteimet kiegészítettem termikus és termo-
mágneses vizsgálatokkal is, amelyek az amorf-nanokristályos átalakulás folyamatáról szolgál-
tatnak különféle információkat. A termomágneses mérések információ-tartalmának részletes 
megértése érdekében olyan anyagokon is végeztem méréseket, amelyekben a ferromág-
neses↔paramágneses átalakulás illetve a kristálytani fázisátalakulás ismert módon mutat-
kozik meg a termomágneses görbék alakjában. A Fe-Si alapú nanokristályos lágymágneses 
ötvözetek szükségszerűen tartalmaznak Cu és Nb adalékanyagokat, amelyek kristályosodási 
mechanizmust befolyásoló hatását szintén vizsgáltam. Ugyancsak vizsgáltam a nyomás hatá-
sát az amorf-kristályos átalakulásra a kristályosodási folyamat jobb megértése érdekében. 

A kísérletek során: 

• Fe-Ni hígötvözetek felhasználásával megvizsgáltam a termomágneses görbék alakját meg-
határozó legfontosabb tényezőket. Ugyanis a termomágneses vizsgálatok során nem csak 
amorf-kristályos átalakulás játszódik le, hanem néhány kísérő jelenségnek is szerep jut (pl. 
oxidáció, diffúzió nélküli átalakulás, mágneses fázisátalakulás), ami befolyásolja a termo-
mágneses görbék alakját. 

• Megvizsgáltam a Cu adalék hatását hipoeutektikus Fe-B binér ötvözetben. Azt tapasz-
taltam, hogy a Cu jelenléte itt ugyanúgy fokozza a kristályosodás részfolyamatainak el-
különülését, mint a FINEMET-típusú ötvözetekben. 

• Megvizsgáltam Fe-B-Si alapú prekurzor ötvözeteken a nanokristályos szerkezet kialakítá-
sához nélkülözhetetlen Nb és Cu adalékanyagok hatását. Megállapítottam, hogy ezek az 
ötvözők a kristályosodási lépcsők elkülönítésében játszanak szerepet. A gyártástechnoló-
gia ipari alkalmazásának szempontjából 1 at.% Cu mellett 3 at.% Nb az optimális ötvöző-
tartalom. Ez az összetétel egyben biztosítja a kitűnő lágymágneses tulajdonságok elérhető-
ségét is. 

• Megvizsgáltam a nyomás hatását hipoeutektikus Fe-B és Fe-B-Cu amorf ötvözetek kris-
tályosodási folyamatára. Megállapítottam, hogy mind a primer, mind a szekunder kris-
tályosodási folyamat hőmérséklete csökken a nyomás növelésével mindkét ötvözetben. Ez 
a csökkenés a Cu tartalmú ötvözetnél jelentősebb mértékű. 

• Megvizsgáltam a gyakorlati felhasználás szempontjából legfontosabb lágymágneses tulaj-
donságok kristályosodási folyamat során történő alakulását izoterm hőkezelések végzése-
kor. Megállapítottam, hogy amorf FINEMET ötvözetek hőkezeléssel történő nanokris-
tályosítása során (250 K/perc felfűtési sebesség mellett) az optimális lágymágneses tulaj-
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donságok 520 °C-on végzett 1 óra időtartamú hőntartással érhetők el. Ugyanakkor a kísér-
letek az is megmutatták, hogy ezen ötvözet különböző jellemzőkkel (hőmérséklet és idő-
tartam) végzett hőkezelésével a lágymágneses tulajdonságok széles tartományban alakít-
hatók, ezáltal a legkülönfélébb felhasználói igények is kielégíthetők. 
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7. Új tudományos eredmények összefoglalása tézisekben 

1. A Fe-Ni hígötvözetek termomágneses vizsgálatai alapján [S3, S5, S7, S8] megállapítható, 
hogy 

• gyorshűtött Fe100-xNix (x = 4, 7, 10 at.%) modell ötvözetekben a 4 at.% Ni tartalmú 
ötvözetben felfűtésnél a mágnesezettség eltűnése mágneses fázisátalakulást jelez 
(Curie-pont), 7 és 10 at.% Ni tartalmú ötvözetekben esetében az α→γ fázisátalakulás 
okozza a mágnesezettség megszűnését a Curie-hőmérséklet és diffúzió nélküli fázis-
átalakulás átlapolódása miatt; 

• az olvadékból történő gyorshűtés nem okoz lényegi változást a Fe-Ni hígötvözetek 
termomágneses görbéinek alakjában, annak ellenére, hogy a jelenlévő befagyasztott γ 
fázis mennyisége nagyobb, mint a megfelelő összetételű hideghengerelt mintákban, 
ami röntgen-szerkezetvizsgálattal és mágnesezettség-méréssel egyaránt kimutatható; 

• a termomágneses görbék felvételekor használt argon védőgáz csekély oxigéntartalma 
miatt a Fe100-xNix (x = 4, 7, 10 at.%) minták részleges oxidációja (Fe2O3, Fe3O4) 
figyelhető meg, ami a mágnesezettségben illetve szuszceptibilitásban csökkenést 
eredményez. 

2. A Nb és Cu adalék hatását vizsgálva az amorf-nanokristályos átalakulás hőmérsékletére és 
a kristályosodási lépcsők elkülönülésére [S1, S2, S4, S9] megállapítható, hogy 

• a Nb jelenléte a FINEMET-típusú ötvözetekben elsősorban a kristályosodási lépcsők 
hőmérsékletének emelésében játszik szerepet; 

• a Cu adalék � a FINEMET-típusú és a hipoeutektikus Fe-B ötvözetekben egyaránt � 
csökkenti a primer kristályosodási lépcső hőmérsékletét, a második kristályosodási 
lépcső (Fe-boridok, illetve (Fe,Nb)-boridok kiválása) hőmérséklet-intervallumát le-
csökkentve a két kristályosodási lépcső közti hőmérséklet-különbséget növeli; tehát a 
Cu adalék kristályosodási lépcsőket szétválasztó hatása hipoeutektikus Fe-B fémüve-
gekben általános érvényű. 

3. A nyomás kristályosodási mechanizmusra gyakorolt hatását vizsgálva amorf Fe86B14 és 
Fe85B14Cu1 hipoeutektikus ötvözetekben [S4] megállapítható, hogy 

• a vizsgált tartományban (0 � 1 GPa) a nyomás növelésével mindkét ötvözetben a 
kristályosodási hőmérséklet csökken (a Fe86B14 ötvözeté 15 °C/GPa, a Fe85B14Cu1 
ötvözeté 30 °C/GPa mértékben); 

• a megnövelt nyomás hatására az ötvözetek kristályosodásakor keletkező fázisok nem 
változnak. 
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4. Az izoterm hőkezelésének hatása a FINEMET ötvözet mágneses jellemzőinek alakulására 
[S10] az alábbiakban foglalható össze: 

• 350 °C alatti hőkezelés nem eredményez számottevő javulást a relatív permeabilitás-
ban és a veszteségben; 

• 350 � 440 °C között végzett hőkezelés hatására a veszteség jelentős csökkenése kö-
vetkezik be; 

• a relatív permeabilitás növekedése csak 440 °C felett végzett hőkezelés hatására 
számottevő; 

• a nanoszemcsék nukleációja során frekvencia-szelektív permeabilitás-növekedés 
indul el, ami elsősorban az alacsony frekvenciákon (50 � 100 Hz) mérhető permeabi-
litás ugrásszerű növekedését okozza; 

• a relatív permeabilitásnak maximuma illetve a veszteségnek minimuma van, a hőn-
tartás időtartama és hőmérséklete függvényében; 

• a relatív permeabilitás és a veszteség optimális értékei � 250 K/perc felfűtési sebes-
ség mellett, Ar védőgázban � 520 °C-on végzett 1 óra időtartamú hőntartással érhe-
tők el, amelynek időtartama megegyezik az irodalomban közölt értékkel, azonban 
hőmérséklete annál 20 � 40 °C-kal alacsonyabb. 
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8. Függelék 

8.1. Mágneses mennyiségek és fogalmak [10, 12, 48, 90, 94] 

A mágneses mező két vektormennyiséggel jellemezhető: a H  mágneses térerősséggel és a B  
mágneses indukcióval [99]. A mágneses térerősség definíciója a mágneses tér elektromos 
árammal történő előállításán alapul, SI mértékegysége éppen ezért A/m. A mágneses indukció 
definíciója pedig az 1 V elektromos potenciálnak változó mágneses térbe helyezett � adott 
keresztmetszetű � vezető tekercsben történő előállításával kapcsolatos, így SI mértékegysége 
1 T = 1 Vsm2. A B  és H  vektorok között vákuumban a HB 0µ=  egyenlőség létesít kapcso-
latot, ahol 0µ  az úgynevezett vákuum permeabilitás. Ez az összefüggés általános esetben � ha 

a mágneses tér valamilyen közegben jön létre � a HB µ= alakban adható meg, ahol µ  az 

adott közegre jellemző permeabilitás. A következőkben ezen jellemzők meghatározását illetve 
néhány, a dolgozat témájához kapcsolódó mágneses fogalom és jellemző definícióját ismer-
tetem. 

 

Mágneses permeabilitás (µ): 

A közegre jellemző skaláris mennyiség. Értelmezése az Ampère-féle erőtörvény alapján: ha 
az l1 illetve l2 görbe mentén elhelyezkedő vezetőkben I1 illetve I2 áram folyik, akkor az I2 

áramú vezetőre ( )
∫ ∫

××=
1 2

2
012

214
1

l l r
rldldIIF µ

π
 erő hat, ahol r  a 1ld  és 2ld  ívelem távol-

sága, 0r  a 1ld -től 2ld  felé mutató egységvektor, µ  pedig a közeget jellemző mennyiség, a 

közeg permeabilitása. SI mértékegysége: H/m (= Vs/Am), CGS mértékegysége: egység. 

 

A vákuum permeabilitása (µ0): 

Fizikai állandó. A mágneses permeabilitás vákuumbeli értéke. µ0 = 4π⋅10-7 Vs/Am. 

 

Relatív permeabititás (µr): 

Adott közegben a mágneses permeabilitás és a vákuum permeabilitása közötti kapcsolatot ki-
fejező arányossági tényező. µr = µ/µ0. Dimenzió nélküli mennyiség. 

 

Mágneses indukció ( B ): 

A mágneses térre jellemző vektormennyiség. Az l1 görbe mentén elhelyezkedő vezetőben 

folyó I1 áram a 2ld  ívelem helyén ∫
×=

1

2
01

14 l r
rldIB

π
µ  mágneses indukciót hoz létre, ahol r  a 



 Függelék 

 93

1ld  és 2ld  ívelem távolsága, 0r  a 1ld -től 2ld  felé mutató egységvektor, µ  a közeg perme-

abilitása. SI mértékegysége: T (tesla) (= Vs/m2), CGS mértékegysége: G (gauss). 

 

Mágneses térerősség ( H ): 

A 
µ
BH =  hányadossal értelmezett vektormennyiség, ahol B  a mágneses indukció vektora, 

µ  a közeg permeabilitása. SI mértékegysége: A/m, CGS mértékegysége: Oe (oersted). 

 

Telítési indukció (Bs): 

Adott hőmérsékleten az anyag legnagyobb mágneses indukciója. 

 

Remanens indukció (Br): 

Lemágnesezés során a H = 0 térben megmaradó mágneses indukció. 

 

Domén: 

Az anyagnak az a tartománya, amelyben a mágneses momentumok iránya azonos. 

 

Doménfal: 

A domének közötti határréteg. 

 

Mágnesezettség ( M ): 

Egységnyi térfogatú anyag mágneses momentuma. Vektormennyiség. SI mértékegysége: 
A/m, CGS mértékegysége: Oe (oersted). 

 

Telítési mágnesezettség (Ms): 

Adott hőmérsékleten az anyag legnagyobb mágnesezettsége. 

 

Remanens mágnesezettség (Mr): 

Lemágnesezés során a H = 0 térben megmaradó mágnesezettség. 
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Koercitív erő (Hc): 

Lemágnesezés során a mágnesezettség (vagy mágneses indukció) nullára csökkentéséhez 
szükséges térerősség. 

 

Mágneses szuszceptibilitás (χ): 

A mágnesezettség és a mágneses térerősség kapcsolatát kifejező arányossági tényező. χ = 
M/H. Skalármennyiség. SI mértékegysége: egység, CGS mértékegysége: egység. 

 

Curie-pont, Curie-hőmérséklet (TC): 

Az a hőmérséklet, amely a T > TC hőmérsékleten létrejövő rendezetlen paramágneses fázist 
elválasztja a T < TC hőmérsékletű rendezett ferromágneses fázistól. 

 

Mágneses anizotrópiaenergia: 

A mágnesezettségnek a könnyű tengely irányából való kifordításához szükséges munka. 
Skalármennyiség. SI mértékegysége: J (joule). 

 

Mágneses anizotrópiaenergia-sűrűség (K): 

A mágneses anizotrópiaenergia térfogatra vonatkoztatott fajlagos értéke. Skalármennyiség. SI 
mértékegysége: J/m3. 

 

Magnetostrikciós együttható (λ): 

Az anyag felmágnesezése során fellépő deformáció (relatív méretváltozás). Dimenzió nélküli 
mennyiség. 

 

8.2. Ellenőrző mérések részletes eredményei 

Az ellenőrző mérésekhez tiszta (99,99 tömeg%-os) hideghengerelt Fe-at és tiszta (99,99 
tömeg%-os) hideghengerelt Ni-t, mint ismert Curie-ponttal rendelkező ferromágneses fémeket 
használtam. 

Erre azért volt szükség, hogy meggyőződjek arról, hogy a berendezés által mért hőmérséklet 
megegyezik az ismert átalakulások értékeivel. A kalibrálást az is szükségessé tette, hogy a 
célkitűzésben megfogalmazott vizsgálatok során többféle fűtési sebességet kell alkalmazni. 
Gyorsabb hőkezelési folyamatoknál viszont a hőátadási viszonyok is megváltoznak. Ezért 
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ellenőriznem kellett, hogy ennek a változásnak milyen hatása van a vizsgált átalakulások 
mérésére. 

A 70. és 71. ábrák alapján megállapítható, hogy a berendezéssel felvett termomágneses gör-
bék megfelelnek szakirodalomban közölteknek. A görbéken egyértelműen azonosíthatók a 
minták Curie-pontjai és ezek hőmérsékletei megegyeznek az irodalomból ismert TCFe = 770 
°C [91] és TCNi = 354 °C [100] értékekkel. 

Egy-egy anyagminta esetében azonos kísérleti körülmények mellett 5 mérést végeztem. Ezen 
mérések termomágneses görbékből megállapítható Curie-hőmérséklet értékek azonos beállítás 
esetén a ±3 °C-os tartományon belül voltak. A 72. ábrán szereplő három különböző sebesség-
gel történt hitelesítő mérés termogramjai tanúsága szerint a felfűtés és a lehűtés során felvett 
görbék nem különböznek egymástól és a felfűtési sebesség változtatása (a későbbi vizsgála-
toknál alkalmazott sebességtartományban) nem okozott változást a kapott eredményekben. 
Látható, hogy a három esetben csak kis mértékű, néhány °C-os eltérés tapasztalható a Ni 
Curie-pontjában. Ez azonban nem mutat kapcsolatot a hevítés sebességével (a vizsgált sebes-
ségtartományban), hanem a mérések statisztikus hibáját jelzi, ami nem befolyásolja az ered-
mények értékelhetőségét. Ezek az eredmények egyezésben vannak a berendezésen végzett 
korábbi kalibrációs mérések tapasztalataival [81]. 
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70. ábra: Hideghengerelt Fe termomágneses görbéje 
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71. ábra: Hideghengerelt Ni termomágneses görbéje 
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72. ábra: Hideghengerelt Ni termomágneses görbéi többféle felfűtési sebességgel 
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