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1. fejezet
Bevezetés
1.1

Merre tart az emberiség

A Föld lakossága, különösen az iparilag fejlett országokban, nagymértékben támaszkodik a
fosszilis energiahordozókra. A világon 2008-ban felhasznált energia 87%-a származott
fosszilis tüzelőanyagokból (1. ábra), a fennmaradó rész a nukleáris, a vízi, a fa elégetéséből
és a hulladékokból nyert energiából állt elő. Bár a megújuló energiahordozókból származó
energia használata gyorsan növekszik, a teljes felhasználásnak csupán 0,11%-át teszi ki.

1.

ábra. A világ energiafogyasztásának megoszlása 1949-től 2003-ig [1]

A modern világban az emberi élet minden területe függ a fosszilis energiahordozóktól a
fűtéstől, a főzésen át egészen akármilyen használati cikk gyártásáig vagy a közlekedés
bármely ágáig. A népesség növekedése és az életszínvonal folyamatos emelkedése az
energiafelhasználás szintjének állandó növekedését eredményezi. Becslések szerint a Föld
népessége a mai 6,4 milliárdról 2050-ig 9 milliárdra nő [2], ami elsősorban Ázsia, főként
Kína robbanásszerű fejlődését feltételezve hatalmas mennyiségű energiát igényel.
A fosszilis energiahordozók iránti fokozódó igény kielégítésére új készleteket kell feltárni.
Az új olajmezők feltárása azonban 1962-ben évi 40 milliárd hordóval a tetőpontjához ért,
azóta az újonnan feltárt olajkincs mennyisége évről évre csökken. 1997-ben például csak 6
milliárd hordónyit tártak fel, miközben a kitermelés 26 milliárd hordó volt [3,4]. A BP
olajvállalat jelentése alapján a Föld bizonyított olajkészlete mintegy 1146 milliárd hordó,
amibe már beletartozik a kanadai olajhomok olajtartalma és a cseppfolyós földgáz is. Ez a
mennyiség a mostani 28 milliárd hordónyi éves fogyasztással számolva mintegy 40 évre
elegendő. Azonban a pontos becslés számos nehézséggel jár, hiszen a fent említett
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számításnál figyelembe vett átlagos energiafelhasználás várhatóan emelkedik, ugyanakkor
további olajkészletek feltárása valószínűsíthető.

2.

ábra. A Föld kőolajfelhasználásának alakulása 1900 óta és az egyes elfogadott feltételezések a jövőbeni
fogyasztásról (az Egyesült Államok és a Föld teljes készlete alapján becsülve) [5]

Az tehát kijelenthető, hogy egy napon az emberiség számára nem lesz több fosszilis
energiahordozó, bár a viszonylag nagy földgáz- és kőszénkészleteknek köszönhetően ettől az
állapottól a közeli jövőben még nem kell tartanunk. A jelenlegi felhasználás mértékével
számolva a teljes energiakészlet sem lesz elegendő 70-200 évnél hosszabb időre (2. ábra) [4].
Még súlyosabb probléma a globális felmelegedés, ami a fosszilis energiahordozók
kimerülése előtt fenyegetheti az emberiséget. Ez az óceánok és tengerek szintjének
emelkedését és szélsőséges időjárási viszonyok megjelenését eredményezi. A fosszilis
energiahordozók elégetése miatt növekvő CO2 szint kapcsolatban áll a növekvő
átlaghőmérséklettel, bár heves viták tárgyát képezi annak megállapítása, hogy a CO2
kulcsszerepet játszik-e ebben a folyamatban, vagy más jelenségek, pl. a Nap aktivitásának [6],
hatását erősíti fel. Annak ellenére, hogy az emberiség tevékenysége miatt a légkörbe jutó CO2
és más üvegház gázok és a növekvő hőmérséklet közötti pontos összefüggés nem ismert, ezen
gázok szintjének mérséklése kívánatos lenne.
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1.2

Áttérés a hidrogén alapú társadalomra

A globális felmelegedés megszüntetésének és a megújuló energiaforrások használatának egy
lehetséges módját jelenti a fosszilis energiafelhasználásról történő áttérés a hidrogén alapú
társadalomra, ahol is a hidrogén az elsődleges energiahordozó [7-11].
Mivel a hidrogén a természetben gáz formájában nincs jelen, ezért elő kell állítani. Jelenleg
földgáz és más szénhidrogének reformálásával történik ez [7], de a jövő hidrogéntermelése a
vízbontásra épülhet, ahol is az elektrolízishez szükséges energiát nap-, szél- vagy vízenergia
szolgáltatja, vagy közvetlenül fotolízissel kapunk hidrogént [12]. Mivel a megújuló
energiaforrások időben váltakozó mennyiségben állnak rendelkezésre és csak ritkán elégítik
ki a felmerülő energiaigényt, ezért közbenső energiatároló közeg alkalmazása szükséges –
különösen a közlekedésben, ahol a kitermelt kőolajmennyiség 60%-át használják fel. Ez az
összes megtermelt energia 25%-a [13].
A hidrogén alapú társadalomban a hidrogént vagy közvetlenül belsőégésű motorban vagy
tüzelőanyag cellában lehet felhasználni. A nagyobb hatásfok miatt a tüzelőanyag cella
használata kerülhet előtérbe. A cellában a hidrogén oxigénnel történő egyesülése elektromos
áramot állít elő, miközben az egyetlen melléktermék a víz. A teljes hidrogén ciklus a 3. ábrán
látható.

3.

ábra. A hidrogén körfolyamat egy napelemen és egy tüzelőanyag cellán alapul. A napsugárzás
fényenergiájának hatására fotovoltaikus elemekben elektomos áram jön létre, amit egy elektrolizáló
cella használ fel vízbontásra. A keletkező oxigén a környezetbe távozik, míg a hidrogént azonnal
tárolják, aztán elszállítják a felhasználás helyére, ahol tüzelőanyag cellában elektrokémiai úton a
levegő oxigénjével „elégetik”. A keletkező áramot felhasználják, a melléktermék víz vagy vízgőz.
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Ahogy a 3. ábrából is kitűnik, a hidrogén alapú társadalom teljesen CO2-mentes megoldás,
továbbá teljesen független a fosszilis energiahordozóktól. A körfolyamat minden lépése
megvalósítható a jelenlegi technológiákkal, azonban jelentős akadályok gátolják a hidrogén
alapú rendszerre történő áttérést:
i.

ii.
iii.

1.3

a hidrogén előállítása drága a benzinhez viszonyítva – földgázreformálással
előállított hidrogén ára az azonos energiatartalmú benzin/gázolaj árának kétszerese,
míg a napelemes vízbontásból származó hidrogén, a szilícium napelem magas
gyártási költsége miatt, 5-8-szor drágább a benzinnél [10, 14].
PEM tüzelőanyag cellák már jelen vannak a járművekben, azonban gyártásuk
költséges a drága NAFION membrán és a Pt/Ru elektródák miatt [11].
Habár a hidrogén tömegegységre vetített energiatartalma nagy – a benzin
háromszorosa [15], az egységnyi térfogatú hidrogénben tárolható energia
mennyisége kicsi – még a folyékony hidrogéné is csupán a benzin egyharmada [16].
Így a hidrogén alapú társadalomra történő áttérés fő akadályának a
hidrogéntárolást tartják, e terület kutatására jelenleg is nagy hangsúlyt fektetnek
[17-20].

A hidrogéntárolás problémaköre

Az USA Energiaügyi Hivatala (U.S. DOE) a FreedomCAR projekt keretében olyan célokat
fogalmazott meg a hidrogéntárolás területén, amelyek elérése a közlekedésben a jelenleg
használatos benzintárolási módszerekhez hasonló elven és költségszinten elégíti ki a piaci
igényeket.
1. táblázat. Az U.S. DOE által megfogalmazott célok fedélzeti hidrogéntároló közegek számára [21]
DOE célok
Tárolási jellemzők

Mértékegység

2007

2010

2015

MJ/kg

5,4

7,2

10,8

tömeg% H2

4,5

6

9

MJ/l

4,32

5,4

9,72

kg H2/m

36

45

81

ciklus

500

1000

1500

Tömegegységre vetített
energiasűrűség
hidrogénsűrűség
Térfogati
energiasűrűség
hidrogénsűrűség
Élettartam

3

Min/max üzemi hőmérséklet

o

C

-20/85

-30/85

-40/85

Legkisebb üzemi nyomás

bar

8

4

3

Feltöltési idő (5kg H2)

min

10

3

2,5

4

Hidrogén tárolása háromféle módon lehetséges:
Gáz halmazállapotban a hidrogént acél- vagy kompozit tartályban tárolják. Az előbbi
megoldás a legkiforrottabb, ugyanakkor kicsi a fajlagos energiatartalma. A
kompozittartály nagyobb szilárdsága révén valamelyest növelhető a rendszer
energiasűrűsége.
Folyékony halmazállapotban 20 K körüli hőmérsékleten és környezeti nyomáson a
nyomásfelfutás elkerülése érdekében nyitott rendszerben tárolják a hidrogént. A
megoldás egyetlen előnye a tömegegységre vetített nagy hidrogénsűrűség, ugyanakkor
térfogategységre vetítve ez alacsony. További jelentős hátránya, hogy a hidrogén
cseppfolyósítása a rendszer energiatartalmának 40%-át felemészti [18].
Szilárd állapotú tárolás eltérő módokon valósulhat meg. A legtöbbet vizsgált módszer a
fémekben és ötvözeteikben történő hidrogéntárolás, aminek alapja az, hogy a fémek egy
része nagy mennyiségben reverzibilisen képes hidrogént elnyelni. A fémes tárolókat
felosztják a működési hőmérsékletük szerint kis hőmérsékletűekre (pH2=1 bar, T=20oC,
hidrogéntartalom <2,5m%, pl. FeTiH1,8, LaNiH6) és nagy hőmérsékletű tárolókra
(deszorpció 300oC felett, hidrogéntartalom ~ 12,6m%, pl. LiH).
A szilárd halmazállapotú hidrogéntárolás további módjait képezik a komplex hidrides,
kemiszorpciós és fiziszorpciós eljárások [15,22,23]. Napjainkban mikroporózus anyagok,
úgymint zárványhidrátok [24] és szerves fémhálók [25] hidrogéntároló képességének
vizsgálata kap egyre nagyobb jelentőséget.
Jelenleg nem létezik olyan szilárd halmazállapotú tároló, amely kedvező termodinamikai
tulajdonságai mellett nagy térfogati hidrogénsűrűséggel rendelkezik. Így a sokéves kutatás
ellenére nem sikerült egy olyan, széles körben használható anyagot találni, amely képes
jelentős mennyiségű (több mint 2 m%) hidrogént reverzibilisen tárolni 100oC alatt [26, 27].

1.4

A dolgozat felépítése

A dolgozat témája a hidrogén hatásainak vizsgálata néhány fémüveg, főként Ni-Zr bázisú
abszorbens szerkezetére és feszültségre érzékeny mágneses tulajdonságaira. Fémüveg
abszorbensek vizsgálatának fő motivációja, hogy egyrészt olyan alapkutatásokat tesznek
lehetővé szerkezeti sajátosságaikból adódóan, ami a többi abszorbens viselkedésének
megismerését segítheti elő (aktiválás mechanizmusa, mérgeződés, kimerülés stb.). Másrészt
olyan, elsősorban Mg-, Li-alapú lehetséges tárolók előgyártmányainak kifejlesztésére
irányulnak, amelyek a jövő közlekedésében jelentős szerepet játszhatnak.
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A fenti gondolatmenet alapján a dolgozat a következő témaköröket tárgyalja:
-

A jelenleg ismert hidrogénabszorbensek jellegzetes tulajdonságai, főbb típusai és
aktiválásuk háttere,
az abszorpció-deszorpció atomi mechanizmusa, termodinamikája, a folyamatokat
leíró főbb egyenletek,
hidrogéndiffúzió fémekben,
hidrogén és az abszorbens elektronszerkezetének kölcsönhatásai,
hidrogéntárolás amorf rendszerekben; az üvegátalakulás sajátosságai, a hidrogén
hatása az amorf szerkezetre és az elektronszerkezetre, hidrogén okozta indirekt
változások nem potenciális hidrogén abszorbens fémüvegekben.

A kísérleti rész az alábbi témaköröket vizsgálja:
-

Hidrogén által keltett amorf Curie-hőmérséklet változás háttere Fe-alapú, endoterm
H-oldó amorf rendszerekben,
exoterm H-oldó fémek felületi előkészítésének hatása, a vizsgált ötvözetek
alaptulajdonságai H-abszorpció-deszorpció előtt,
a fajlagos ellenállás H-koncentráció kapcsolata Ni-Zr-alapú fémüvegekben, a
kapcsolat hőmérsékletfüggése,
a hidrogén által okozott irrevezibilis változások nyoma az amorf szerkezetben,
az aktiválás során a felületi és a teljes térfogatban lejátszódó folyamatok létezése,
az aktivált állapot stabilitása, atomi szintű szerkezete.
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2. fejezet
Irodalmi áttekintés
2.1

Klasszikus hidrogénabszorbens anyagok

A tárolás célja az, hogy a hidrogén atomokat vagy molekulákat egymáshoz a legközelebb
helyezze el a tároló közeg lehető legkisebb tömegű vagy térfogatú részében. Mindezt úgy kell
megvalósítani, hogy a betárolás-kivétel ciklus többször megismételhető legyen a tároló anyag
tönkremenetele nélkül. A tárolási módok egységes minősítésére a tárolóanyag
térfogategységére és/vagy tömegegységére vetített hidrogéntartalmat vezették be, így a
különböző tárolási módszerek, úgymint nagynyomású, gázfázisú tárolás acéltartályban,
folyékony hidrogén tárolása kriotartályban, különböző adszorpciós tárolók, abszorbensek,
komplex hidrid tárolók és egyes fém-víz reakciós „tárolók” tulajdonságai összevethetők. A
dolgozat az abszorpciós tárolók egy szűk területére összpontosít, ezért ez a fejezet az
abszorpciós tárolókat ismerteti.
Emelt hőmérsékleten a hidrogén a legtöbb átmeneti fémmel és ötvözeteivel reakcióba lép és
hidridet képez. Az elektropozitív elemek a legreakcióképesebbek, úgymint Sc, Yt, lantanidák,
aktinidák, továbbá a Ti- és V-csoport tagjai. Általában a fémek hidridjei is öröklik a fémes
tulajdonságot, vagyis jó vezetők, színük fémes szürke, és a higannyal többnyire
nedvesíthetők. Rácsszerkezetükre jellemző, hogy hidrogén atomok a fémes rács rácsközi
helyeit foglalják el, ezért ezeket az irodalom interstíciós hidridekként említi. A vegyület
szerkezete az összetételtől függ, azonban minden rácstípus esetén a hidrogén tetraéderes,
oktaéderes, vagy ezek kombinációjából álló rácsközi helyekre épül be (lásd 2.3 fejezetet).
A gyakorlatban használatos kristályos abszorbensek többsége intermetallikus vegyületek
fémes hidridje. A legegyszerűbb ilyen az ABxHn típusú, ahol az egyes komponensek helyes
megválasztásával a vegyület tulajdonságai tervezhetővé válnak. Az A elem általában
ritkaföldfém vagy alkáli földfém, amely stabil, míg a B alkotó általában átmeneti fém, ami
instabil hidridet képez. Ilyen vegyületek általános jellemzője a nagy hidrogénsűrűség
(hidrogén/fém atomok száma H/M ~2).
A hidrogén mennyiségével arányosan megnő az abszorbens rácsparamétere: kis
koncentrációknál (H/M<0,1), tehát a szilárd oldat tartományban (α-fázis), nagyjából 2-3 Å3mel hidrogén atomonként [28]. Nagyobb H-koncentrációknál (H/M>0,1) az egyes hidrogén
atomok közötti kölcsönhatások jelentőssé válnak a rácsexpanzió következtében, az oldat
túltelítetté válik, így megjelenik a hidrid fázis (β-fázis) csírája, majd megindul a kristály
növekedése. A hidrid fázisban a H/M arány egy körüli értéket ér el. Abban a
koncentrációtartományban, ahol az α- és β-fázis egyidejűleg létezik, az expanzió mértéke 1020 %. Ennek következtében a fázishatárok mentén nagy feszültségek ébrednek, aminek
hatására a törékeny fémes mátrix elporlad. A végeredmény olyan hidrid por lesz, amelynek
szemcsenagysága 10-100 µm.
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A hidrid fázis kiépülésének termodinamikáját PCI-diagrammal és a van’t Hoffösszefüggéssel írják le (4. ábra). Mivel a folyamat entrópiaváltozása közelítően megfelel a
molekuláris hidrogén kötött, atomos hidrogénné válásának entrópiájával, ezért ez közelítőleg
a hidrogén standard entrópiájával egyenlő (S0=130 J·mol-1), így a fémhidrid kiépülésével járó
entrópia változás ∆Shidrid=-130 J·mol-1 minden fém-hidrogén rendszerben. A folyamat
entalpiaváltozása a fém-hidrogén kötés stabilitását jellemzi. Tapasztalati modellek alapján
becsülhető a hidridek stabilitása és az elérhető maximális H-koncentráció. Alapelvként
kimondható, hogy azok az elemek, amelyek elektronegativitása 1,35-1,82 tartományba esik,
nem képeznek stabil hidridet [29]. Ezekben az esetekben az oldott állapot stabilitását a
beékelődés helyén a szomszédos fém atomok biner hidridjeinek stabilitásából vett súlyozott
átlag adja. Ennél általánosabb a Miedema-modell, amely szerint minél stabilabb az alkotókból
képezhető intermetallikus vegyület fázis, annál kevésbé stabil a hirdid fázis, és fordítva [30].
Ezek a félempírikus modellek a merev sáv elmélet alapján értelmezik a kétalkotós hidridek
stabilitását, azonban a hidrogén és a mátrixfém elektronszerkezete közti kölcsönhatás gyakran
összetett. Ennek következtében a fázisátalakulás során a végbemenő szerkezet- és
elektronszerkezet változás miatt a hidrid stabilitásának becslése nagyon nehézzé, olykor
lehetetlenné válik [31]. Ezért az egyes hidridek stabilitását a van’t Hoff görbékkel jellemzik
(4. és 10. ábra). A legstabilabb kétalkotós hidrid a HoH2, ennek képződési entalpiája ∆H =226 kJ·mol-1. A legkevésbé stabil hidrid a FeH0,5 (∆H= + 20 kJ·mol-1), a NiH0,5 (∆H= + 20
kJ·mol-1) és a MoH0,5 (∆H= + 96 kJ·mol-1) [32].

4.

ábra. Néhány hidrid van’t Hoff görbéje; az ábrán látható a LaNi5H6 stabilitásának növekedése a La Nilel való részleges helyettesítésével (nagyobb meredekség) [34]

A hidrogéntárolás szempontjából legjelentősebb hidridképző vegyületcsaládokat foglalja
össze a 2. táblázat. A vegyületek közös jellemzője, hogy az egyik alkotó erős hidridképző,
míg a másik nem. Ez utóbbi gyakran a Ni, mert ennek katalitikus szerepe van a hidrogén
molekula disszociációjában.
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2. táblázat. A legjelentősebb hidridképző intermetallikus vegyület típusok, a konkrét H-abszorbens vegyületek és
szerkezetük; az A alkotó erős, míg a B alkotó gyenge hidridképző [34]
Intermetallikus
vegyülettípus

Konkrét
H-abszorbens

AB5

LaNi5

AB2

ZrV2, ZrMn2, TiMn2

AB3

CeNi3, YFe3

Haucke-fázis, hexagonális
Laves-fázis, hexagonális vagy
köbös
Hexagonális, PuNi3-alakú

A2B7

Y2Ni7, Th2Fe7

Hexagonális, Ce2Ni7-alakú

A6B23

Y6Fe23

Köbös, Th6Mn23-alakú

AB

TiFe, ZrNi

Köbös, CsCl- vagy CrB-alakú

A2B

Mg2Ni, Ti2Ni

Köbös, MoSi2- vagy Ti2Ni-alakú

Szerkezet

A biner fémes hidridekre jellemző a térfogategységre vetített nagy hidrogénsűrűség (115
kg·m-3 LaNi5-ben), komplex hidridekben pedig a hidrogéntartalom még ezt is meghaladja
(150 kg·m-3 Mg2FeH6 és Al(BH4)3), ugyanakkor a tömegegységre vetített hidrogénsűrűség
kisebb, mint 3% (5. ábra) [zuttel]. A fémes hidridek H/M aránya elérheti a 2-t, míg a
legnagyobb arányban hidrogént felvevő komplex hidrid, a BaRe9 esetén ez az érték 4,5 [33].
Amikor a H/M>2 érvényesül, akkor a vegyületet összetartó kötés ionos vagy kovalens jellegű,
tehát míg fémes hidridekben fémes kötés alakul ki, addig a komplex hidrideket ionos vagy
kovalens kötés jellemzi.

5.

ábra. Hidrogéntároló közegek tömeg- és térfogategységre vonatkoztatott hidrogénsűrűsége [34]
(megjegyzés: DOE: U.S. Department of Energy – az Egyesült Államok Energiaügyi Hivatala)

Az abszorbciós tárolók első néhány feltöltés-kiürítési ciklusa általában hosszabb időt vesz
igénybe, mint az azt követő ciklusok, és a kezdetben elérhető legnagyobb hidrogénsűrűség
nem éri el az anyag telítési hidrogéntartalmát. Ennek oka, hogy a hidrogéntároló anyagokat a
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használatba vétel előtt a hidrogén számára hozzáférhetőbbé kell tenni. A folyamatot
aktiválásnak nevezi az irodalom [35]. Módszerei a következők:
•
•
•
•
•

Az anyag felületét borító oxidréteg feltörése csiszolással [36],
F tartalmú marószerrel történő maratás, a felületi oxidréteg eltávolítása [37],
Hidrogén áteresztő oxidréteg kialakítása a felületen [38],
Pd, Ni, Au, stb. réteg felvitele a felületre [36], vagy ezekkel történő ötvözés [39],
Hidrogén atmoszférában (esetleg nagy nyomáson), vagy vákuumban végzett
hőkezelés több órán át [40].

Az aktiválási folyamat lehetséges mechanizmusaival, részfolyamataival kapcsolatban
számos információ található az irodalomban. A téma jó összefoglalása található Manchester
és Khatamian cikkében [40]. Főképp a FeTi és a LaNi5 rendszerek aktiválásával foglalkoznak,
de a felvázolt elméletek alkalmazhatóak más ötvözetrendszerekre is. Ezen elméletek
eredményei az alábbi módon foglalhatók össze:
i.

Felületi kiválás és katalízis

Genossar és Rudman [41] vetette fel egy olyan mechanizmus lehetőségét, amelyben a
hidrogéntároló anyagok első hidrogénezése során az ötvözetet alkotó, az oxigénhez nagyobb
affinitású fém elvonja a másik alkotótól az oxigént, és stabil oxidot képez. Így a másik alkotó
a felületen kiválik, és katalizátorként hat a hidrogén molekula disszociációjánál. Az így
előálló atomos hidrogén már könnyen bejuthat az anyag belsejébe.
ii.

Oxidréteg feltöredezése

Pande és szerzőtársai [42] szerint elképzelhető, hogy a hidrogén a felületi oxidréteg
feltöredezése után a keletkezett repedéseken keresztül képes gyorsan bejutni az oxidréteg alá,
ezután az anyag belsejébe, illetve vissza. A repedések létrejöttét azzal magyarázták, hogy a
bejutó hidrogén hatására a tároló közeg kitágul, térfogata az oxidrétegénél nagyobb
mértékben növekszik - ez akkor érthető igazán, ha az oxid nem, vagy csak igen kis mértékben
képes hidrogént oldani -, és mivel az oxid nem képes követni az alapanyag tágulását,
felrepedezik.
iii.

Hidrogén áteresztő oxidréteg kialakulása

Schober és Westlake [38] ismerteti annak a lehetőségét, hogy az aktiválás során a felületi
oxidréteg átalakul, és olyan oxiddá válik, amely képes a felületen megjelenő hidrogént az
anyag belsejébe vezetni (TiO2, La2O3 stb.).
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iv.

Oxidréteg oldódása

Szintén Schober [43] és Westlake [38] vetették fel, hogy a FeTi-bázisú abszorbenseknél,
oxigénmentes körülmények között, az aktiválás során alkalmazott nagy hőmérsékleten az
alapmátrix beoldja a felületi oxidréteget.
Az abszorpciós tárolók hidrogéntároló kapacitása csökken a ciklikus H-abszorpciódeszorpcó során. Ezzej egyidejűleg az elnyelés-kiürítés időigénye megnő, vagyis a tároló
„kimerül” [].

2.2

A hidrogén abszorpció
termodinamikája

és

deszorpció

mechanizmusa

és

A hidrogén és az oldó fém közötti reakciót termodinamikai szempontból az alábbi egyenlet
írja le:
Me(szilárd) + xH2(gáz) ↔ MeH(2x)(szilárd)+Q,
(1)
ahol
Me
a reakcióban részt vevő fém atom,
Q
a reakció során felszabaduló hő.
Az oldódás során lejátszódó energetikai alapfolyamatok a molekuláris és az atomos
hidrogén potenciáljának változásával írhatók le az abszorbens felületétől mért távolság
függvényében (6. ábra).
A felülettől távol a gáztérben az atomos hidrogén Lennard-Jones potenciálja 218 kJ/molHnel - a hidrogén molekula disszociációs energiájával - nagyobb, mint a molekuláris hidrogén
potenciálja, tehát itt az energiaminimumra törekvés alapján kizárólag H-molekulák vannak
jelen. A van der Waals erők hatására a felülethez közeledve a H-molekula gyenge vonzó hatás
alá kerül (fiziszorpció, 1. pont a 6. ábrán). Ha a molekula tovább közelít a felülethez, akkor
potenciálja megnő a taszítás következtében, mígnem meghaladja az atomos hidrogén
potenciálját. Ettől a ponttól a hidrogén atomok számára a molekulaképzéssel szemben sokkal
kedvezőbb, ha külön-külön a fém felületéhez kötődnek, ezért a disszociáció megtörténik.
Amennyiben a disszociáció a gázfázisú hidrogén potenciáljánál (2. pont a 6. ábrán) nagyobb
energiaszinten játszódik le, akkor aktivált disszociációról beszélünk. Az aktivációs energia a
2. ponthoz tartozó energiaszinttel egyenlő. Ha a molekuláris és atomos H potenciálgörbéje
megközelítőleg nullánál metszi egymást, akkor nem aktivált disszociációról beszélünk (3.
pont a 6. ábrán). Az előbbi esetben csak azok a H-molekulák tudnak atomos hidrogénre
bomlani, amelyek potenciálja nagyobb, mint az aktivációs energia. A disszociáció után a Hatomok megkötődnek a fém felületén, így potenciáljuk a minimumra csökken (4. pont). Ez a
kemiszorpció. Ha a H-fém kötés erőssége nagyobb, mint a H-H kötésé, akkor exoterm
kemiszorpcióról beszélünk. Ellenkező esetben endoterm ez a részfolyamat. A kemiszorpciót
követően a hidrogén atomok már be tudnak hatolni az első atomrétegbe, és azon keresztül az
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abszorbens belsejébe. Itt szintén megkülönböztetünk endoterm és exoterm oldódást attól
függően, hogy az oldott H-atomok a gázfázisú H-molekulák potenciáljához képest milyen
energiaszintet foglalnak el.

6.

ábra. A hidrogénoldódás sematikus Lennard-Jones potenciáldiagramja az abszorbens felületétől mért
távolság függvényében [15, 22, 46]

Az oldódás teljes mechanizmusa négy elemi lépésre osztható [46, 47, 48, 49]:
Disszociáció/adszorpció: az első lépés a hidrogén molekula disszociatív adszorpciója a
fémfelületen (1. pont a 7. ábrán);
Felületi penetráció: az atomos hidrogén a felületről a felület alatti rétegbe hatol;
Diffúzió az abszorbens belsejében: a H-atomok a felület közeli helyekről az anyag
belsejébe diffundálnak;
Hidridképződés: a hidrogén atomok hidrid nukleuszokat képeznek, és további Hatomok hozzájárulásával hidrid szemcsék növekednek (6. pont). A hidrid fázis
képződése tovább bonyolítja a folyamatot, mivel a H-diffúzió a hidrid fázison
keresztül is lejátszódhat (5. pont).
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7.

ábra. A hidridképződés lépéseinek sematikus ábrája. A hidrogén atomokat a piros körök, az oldó fémet
a szürke, míg a hidrid fázist a kék mezők jelölik [34]

Deszorpció során az előző folyamat fordított sorrendben játszódik le, vagyis a hidrid fázis
elbomlik és az így felszabaduló hidrogén atomok kidiffundálnak a felület alatti rétegen át az
abszorbens felületére, ahol aztán újra molekulát képeznek, majd végül H2 molekula
formájában elhagyják a fém felületét (2. pont).
Az oldódás mechanizmusa tehát, eltekintve a hidridképződéstől, az alábbi elemi reverzibilis
reakciókból épül fel [34]:
H2(gáz) + 2*felület ↔ 2H*felület

(2)

H *felület +*szubfelület ↔ H *szubfelület +*felület

(3)

H *szubfelület +*belső ↔ H *belső +*szubfelület,

(4)

ahol
*felület

a hidrogén számára elfoglalható szabad hely a felületen;

*szubfelület

a hidrogén számára elfoglalható szabad hely a külső rétegben;

*belső

a hidrogén számára elfoglalható szabad hely az abszorbens
belsejében.

A felsorolt egyenletek mindegyike lehet a teljes folyamat sebességét meghatározó tag.
A hely és az idő függvényében a hidrogénkoncentráció számítható a tömegmérleg
felírásával, valamint a megfelelő geometria és peremfeltételek helyes megadásával, azonban a
folyamat sebességét behatároló lépés megválasztásával a számítás leegyszerűsödik [47, 48,
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49, 50, 51, 52]. Ez a korlátozó feltétel legtöbbször a hidrid fázis csíraképződése vagy
növekedése, valamint a diffúzió a már kialakult hidrid fázisban [53, 54, 55].
A hidrogéntároló anyagok abszorpciós és deszorpciós görbéi két fő csoportba sorolhatók: az
egyik típus esetén a H-elnyelési sebesség monoton csökken az idő függvényében, a másik
esetben szigmoid görbe írja le a H-felvétel időbeni alakulását (8. ábra).

8.

ábra. A hidrogén-abszorpció időbeni lefutása: (A)-exponenciális, (B)-szigmoid; a hidrogénfelvételt a
felső, a felvétel sebességét az alsó ábra szemlélteti [34]

Az (A) görbe alakját rendszerint vagy felületi folyamatok, pl. disszociáció, vagy a tömbi
diffúzió (fázisfront előre haladása) sebesség-határoló szerepével magyarázzák. Míg a (B)
görbe esetén a hidrid fázis csíraképződését valamint annak növekedését tekintik
meghatározónak. A csíraképződés és növekedés kinetikáját általában a Johnson-Mehl-Avrami
(JMA) sebesség egyenlettel fejezik ki [56, 57, 58].
Az egyenlet a következő:
n

α (t ) = 1 − e ( − ( k ⋅t ) ) ,

(5)

ahol
az úgynevezett sebességi paraméter;
az Avrami-kitevő [59],
az idő.

k
n
t

a JMA-egyenlet hőmérsékletfüggését az Arrhenius-egyenlet írja le:
k = A⋅e

 EA 
−

 R ⋅T 

,

(6)

ahol
A
T

a preexponenciális tényező,
a hőmérséklet,
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az aktivációs energia,
az egyetemes gázállandó.

EA
R

A JMA egyenlet legérdekesebb tulajdonsága, hogy a szigmoid görbe mellett, n≤1 esetén, az
olyan görbét is leírja, ahol a diffúzió sebessége a meghatározó ((A) görbe a 8. ábrán). Ezért
gyakran alkalmazzák az abszorpció/deszorpció kinetikájának vizsgálatakor.
A hidrogén-abszorpció teljes energiamérlegét az egyes részfolyamatok energiáinak összege
adja meg. A disszociáció mindig endoterm folyamat, vagyis hőt igényel. Ha az oldódás nem
jár valamilyen további, erősen exoterm reakcióval, pl. hidridképződés, akkor a folyamat
egészében véve is endoterm (∆H<0, ahol ∆H az oldódáshő). Ennek következtében a
hőmérséklet növelésével nő az oldódó gáz mennyisége. Amennyiben az oldódás exoterm
reakció, a fejlődő hő részben vagy egészében fedezheti a disszociációhoz szükséges energiát,
illetve több is lehet annál. Ezért a teljes folyamat ebben az esetben lehet endoterm (∆H<0),
neutrális (∆H=0) vagy exoterm (∆H>0). Ha a fémmel érintkező gáztérben a gáz nyomása
egységnyi, az oldódó gáz mennyisége a következőképpen függ a hőmérséklettől [60]:
ln C =

∆H
+b,
R ⋅T

(7)

ahol
a gáz koncentrációja a fémben 0,1 MPa nyomáson, T
hőmérsékleten;
R
az egyetemes gázállandó;
T
az abszolút hőmérséklet,
b
adott fém-gáz pároshoz tartozó állandó.
Ennek egyszerűbb formája ∆H<0 esetén:
A
ln C = − + B ,
(8)
T

C

ahol

A és B

egy adott fém-gáz pároshoz tartozó állandók.

Ha ln(C)-t 1/T függvényében ábrázoljuk, egyenest kapunk. Ugyanazon fém olvadék és
kristályos állapotához, valamint különböző allotróp módosulataihoz más-más egyenes tartozik
(9. ábra).
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9.

ábra. Különböző fémek hidrogénoldó képessége a hőmérséklet függvényében [61]

Az ábrán elkülönül a fémek két csoportja az endoterm illetve az exoterm oldódási
mechanizmus szerint. Endoterm oldódás jellemzi a Cu-, Ni-, Pt-, Fe-t. Ezeknél a fémeknél az
oldható hidrogén mennyisége nő a hőmérséklet emelkedésével, azonban az oldott gáz
mennyisége nagyságrendekkel kisebb, mint az exoterm típusú oldódásnál. Exoterm típusú
oldódás esetében a hőmérséklet növekedésével csökken az oldható hidrogén mennyisége.
Az ábra különlegessége a Pd-Pt ötvözet, amelyben az oldható hidrogén mennyisége
független a hőmérséklettől. Ezt az okozza, hogy a kétféle oldódási típus, mint tendencia,
egyszerre van jelen az ötvözetben. Ezekben az ötvözetekben a hidrogén nem kötődik olyan
erősen az oldó fémes mátrixban, mint a tisztán exoterm módon oldó fémekben. Ennek
következtében kiürítés során az abszorbeált hidrogén nagyobb része nyerhető vissza.
Amikor a fém a környezetében lévő gázzal - ez esetben a hidrogénnel - egyensúlyba kerül, a
gázra vonatkozó egyensúlyi egyenlet a következő:
(9)

H2 (gáz) <−> 2H (oldott).
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A reakcióegyenlet egyensúlyi állandója [60]:
2
k 2H
[
H]
K=
=
(H 2 ) p H

[az oldatban lévő hidrogén relatív koncentrációja ]
=

2

a H 2 parciális nyomása a gáztérben

2

.

(10)

ahol
A H2 parciális nyomása a gáztérben;
az oldatban lévő hidrogén relatív koncentrációja;

pH2
k

K állandó fejezi ki azt a tényt, hogy állandó hőmérséklet mellett, egyensúlyban a fémes
mátrixban oldott és a gáz fázisban lévő hidrogén kémiai potenciálja azonos. Ideális gázt és
ideális gáz/szilárd oldatot feltételezve a gáztér potenciálja megegyezik a gáz parciális
nyomásával, míg a szilárd oldatban az oldott alkotó koncentrációjával [62]. K csak akkor
lehet állandó, ha az oldatban lévő gáz relatív "koncentrációja" (kH=Q/C) a vele egyensúlyt
tartó gáz parciális nyomásának (pH2) négyzetgyökével arányos.
Ez az ún. Sieverts törvény:
Q = C ⋅ pH2 ,

(11)

ahol
A H2 parciális nyomása a gáztérben;
a fémben pH2 parciális hidrogénnyomás mellett oldódó gáz
mennyisége;
az adott hőmérsékleten 0,1 MPa H2 nyomáson oldódó gáz
mennyisége.

pH2
Q
C

A Sieverts-egyenlet másképpen kifejezve:
2

Q
  = pH2 ,
C 

(12)

azaz a fémben oldott hidrogén olyan gáztérrel tart egyensúlyt, amelynek a parciális H2
nyomása pH2.
A hőmérséklet és a nyomás hatását is figyelembe véve az egyenlet a következő módon áll
elő (a paraméterek értelmezése a (8) és (10) egyenleteknél):

(

)

lg Q = lg C p H 2 = −

A
1
+ B + ⋅ pH2 .
T
2

(13)

Az oldott hidrogén a fémben atomosan illetve a környezettől függően pozitív és negatív
ionként lehet jelen. A hidrogén "vegyérték állapota" a partner elektronegativitásától függ. Így
alkálifémekben és alkáliföldfémekben a hidrogén jellemzően ionként viselkedik, az átmeneti
fémekkel fémes, a IV.-VII. főcsoport (C, N, O, F) elemeivel pedig kovalens kötésű hidrideket
képez. A fémes hidridek a fémekre jellemző tulajdonságokkal rendelkeznek: nagy hővezető
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képesség, elektromos vezetőképesség, nagy szilárdság, fémes fényű felület és néhány esetben
elfogadható mechanikai tulajdonságok [63]. Jellemző rájuk, hogy széles hidrogénkoncentráció tartományban homogén anyagként viselkednek. A legtöbb hidridképző
abszorbensben nagy H-tartalomnál elsőrendű fázisátalakulással megjelenik a hidrid fázis. Kis
koncentráció esetén még csak oldott állapotban van jelen hidrogén. Ennek mennyisége a
fémet körülvevő gáztér parciális hidrogén nyomásának növekedésével folyamatosan nő.
Amikor az oldott hidrogén mennyisége elér egy, a hőmérséklettől is függő küszöbértéket, a
fém-hidrogén szilárd oldatban megindul a hidrid kristályok képződése, ami elsőrendű
fázisátalakulás. Mint minden elsőrendű fázisátalakulás, ez is csíraképződéssel járó folyamat.
Új kristályszerkezet, új szimmetriaviszonyok alakulnak ki, állandó sztöchiometriával. Az új
fázis kialakulása törésszerű változást okoz az entrópiában és a fajlagos térfogatban, a
nyomástól függetlenné válik a hidrogéntartalom. A hidrogén abszorpció és deszorpció
nyomon követhető a nyomás- koncentráció-hőmérséklet (PCI, ahol P=Pressure,
C=Composition, I=Isotherm) diagramon, ahol a hidridképződést az egyes görbék vízszintes
szakaszai, az ún. platók jelzik (10. ábra). Ahogy a hőmérséklet emelkedik, úgy lesz ez a
szakasz egyre rövidebb, majd el is tűnik. Ez annak a következménye, hogy a hidrogén
oldódása során nem válik ki önálló hidrid fázis.

10. ábra. Balra: egy hipotetikus fémhidrid nyomás- koncentráció-hőmérséklet (PCI) diagramja, jobbra:
ugyanezen tároló van’t Hoff görbéje a PCI giagram egyensúlyi nyomásaiból és hőmérsékleteiből
származtatva [31]

A nyomás további növelése azt eredményezi, hogy a kialakult hidrid fázis, hasonlóan a kis
koncentrációknál kialakuló α szilárd oldathoz, további hidrogént visz oldatba, de az ehhez
szükséges nyomás nagyságrendekkel nagyobb, mint az abszorbens és a hidrogén között
kialakuló szilárd oldat képződése során (10. ábra, balra).
A PCI diagram alapján meghatározott egyensúlyi nyomás és hőmérséklet adatokból a hidrid
fázis képződésének entalpiája és entrópiája számítható a következő módon:
Egy reakció szabadentalpia-változását a

∆G =∆H -T∆S,

(14)
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egyenlet írja le, ahol:
∆G
∆H
T
∆S

a szabadentalpia-változás a reakció során,
az entalpiaváltozás a reakció során,
az abszolút hőmérséklet,
entrópia változás a reakció során.

Ugyanakkor egy reakció egyensúlyi állandóját az alábbi egyenlet adja:

∆G = -RTlnK,

(15)

ahol
a szabadentalpia-változás a reakció során,
az egyetemes gázállandó,
az abszolút hőmérséklet,
az egyensúlyi állandó.

∆G
R
T
K

A (14) és (15) egyenletekből következik, hogy
ln K = −

∆H ∆S
+
.
R ⋅T R

(16)

Ez az egyenlet kifejezi, hogy az egyensúlyi állandó természetes alapú logaritmusa az
abszolút hőmérséklet reciprokának függvényében egy egyenes, ahol is a görbe meredeksége a
reakció standard entalpia mínusz egyszeresének (-dH) és az egyetemes gázállandónak a
hányadosával egyenlő (-dH/R), míg a görbe metszete a függőleges tengellyel adja az entrópia
változás és az egyetemes gázállandó hányadosának (dS/R) a nagyságát.

2.3

A hidrogéndiffúzió atomi mechanizmusa

A diffúzió alapösszefüggései szilárdtestekben az empirikus eredetű Fick-egyenletekkel
írhatók le:
J=

− a 2 ∂c
∂c
⋅
= −D ⋅ ,
z ⋅ τ ∂x
∂x

(17)

ahol
J

az anyagáram,

a

a rácsállandó,

z

a kristályrács koordinációs száma,
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τ

a diffundáló atom tartózkodási ideje egy adott helyen,

D

a diffúziós állandó,

c

a koncentráció,

x

a helykoordináták,

a koncentráció gradiens pedig az anyagáramlás hajtóereje. A fenti egyenletet nevezik Fick I.
egyenletének. A diffúziós állandó egy adott anyagpárosításnál a τ ugrási gyakoriságon
keresztül függ a hőmérséklettől is. Mégpedig:
1

τ

=

1

τ0

⋅e

−

Ea
R⋅T

,

(18)

ahol
az abszolút hőmérséklet,
az egyetemes gázállandó,
az adott helyhez tartozó
"potenciálgödör mélysége").
Ebből a diffúziós állandó értéke:
T
R
Ea

aktivációs

entalpia

(a

E

− a
a2
D=
⋅ e R⋅T .
z ⋅τ 0

(19)

A fentiek alapján elmondható, hogy egy anyagnak egy másik anyagban való diffúziója két
mennyiséggel jellemezhető, mégpedig az Ea aktivációs energiával (potenciálgödör mélysége)
és az ún. preexponenciális faktorral:
a2
D0 =
,
z ⋅ τ0

(20)

amely a diffundáló atomnak az éppen elfoglalt helyéről történő kilépési valószínűségével
arányos.
A hagyományos kristályos hidrogéntároló anyagokban - kis hidrogéntartalmak esetén – kis
mérete miatt a hidrogén a rácsot alkotó fém atomok közötti rácsközi helyeket foglalja el,
amelyek a lényegében az alaprács rácsközi atomi térfogatok. Az, hogy ezek az atomi üregek
képesek-e az adott kisméretű atomok befogadására nyilvánvalóan attól függ, hogy az üregek d
átmérője és az atom ra sugara között d>2ra feltétel teljesül-e. Az atomok beékelődéses
beépülése rendszerint rácsállandó növekedéssel jár, vagyis a beépülő atom megnöveli a
rendelkezésre álló teret. Ennek oka az, hogy a beépülő atom az egész rendszer minimális
összenergiáját adó helyzetet foglalja el [62].
Vizsgálatok és elméleti számítások arra mutatnak rá, hogy a hidrogén által a kristályrácsban
elfoglalt rácsközi helyek jól modellezhetőek a fém atomok által kialakított torzult vagy nem
torzult tetraéderekkel és oktaéderekkel (11. ábra). A tapasztalatok szerint a hidrogén nem
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képes minden rendelkezésére álló rácsközi helyet betölteni. Az oldott hidrogén meghatározott
koncentrációja fölött, amely függ a hőmérséklettől és a nyomástól, megindul a hidrid fázis
kialakulása.

11. ábra. A hidrogén számára szabad rácsközi helyek az egyes rácstípusoknál [64]
felső sor: oktaéderes; alsó sor: tetraéderes helyek; balról jobbra: lapközepes köbös, térközepes köbös és
hexagonális rácsokban

Az ábrán látható rácsközi helyek a kis atomsugarú nemfémes elemek termodinamikailag
legkedvezőbb tartózkodási helyei a fémekben. Ezek azonban csak az oldódás lehetőségét
biztosítják, az adott körülmények között ténylegesen elérhető oldott koncentráció oldhatósági
egyensúlyi (termodinamikai) kritériumai szabják meg, ahogy ezt az előzőekben bemutatott
Sieverts-törvény is kifejezi.
A hidrogén szobahőmérsékleten más interstíciósan oldott atomokhoz képest 10-15
nagyságrenddel gyorsabban képes mozogni a fémekben (12. ábra). Ennek legfőbb oka a
hidrogén diffúzió kis aktivációs energiája, így kicsi a hidrogén által betöltött egyensúlyi
helyzetek közötti ugrást akadályozó ún. potenciálgát.

12. ábra. A hidrogén és néhány könnyű elem diffúziója fémekben [65]

21

2.4

A hidrogén hatása az elektronszerkezetre

A beoldódó hidrogén megváltoztatja a fémes mátrix tulajdonságait. Az oldódást és az új
fázis tulajdonságait az oldó fém és a hidrogén elektronszerkezetének kölcsönhatásai
határozzák meg. A fémek és fémes vegyületek elsőfajú vezetők, így az elektronszerkezetben
bekövetkező változások megváltoztatják például az abszorbens fajlagos ellenállását, illetve
villamos vezetőképességét. Minthogy a kísérleti részben ezt a jelenséget felhasználom, a
továbbiakban ezt külön ismertetem.
A villamos vezetés mechanizmusairól egyszerű képet ad az ún. szabadelektron közelítés.
Ebben az esetben azt feltételezik, hogy a fémes kötésben résztvevő elektronok a vezető anyag
egész térfogatában teljesen szabadon mozoghatnak, külső tér hiányában teljesen
statisztikusan, rendezetlenül. Ha az anyag elektromos térbe kerül, a benne szabadon mozgó
elektronok mozgásállapota megváltozik, mert mindegyikre a tér irányával ellentétes irányú,
nagyságával arányos erő hat. Ennek hatására a rendezetlenül mozgó szabadelektronok korábbi
sebességéhez a térrel arányos nagyságú, ún. sodródási (drift) sebesség adódik. Ez a sebesség
minden határon túl növekedne, ha az elektronok egymással, az anyag atomjaival és szerkezeti
hibáival nem ütköznének. Az elektronok ennek megfelelően csak két ütközés között
gyorsulhatnak, átlagos sodródási sebességük a két ütközés között eltelt átlagos időtartammal
arányosan (τátl) nő.
A fajlagos ellenállás (ρ) kiszámítható [66]:

ρ=

2⋅m
,
e ⋅ N ⋅ τ átl

(21)

2

ahol
m:
e:
N:

τátl:

az elektron effektív tömege,
az elektron töltése,
a fémes vezető térfogategységében lévő szabad elektronok
száma,
a két ütközés között eltelt átlagos időtartam.

A fenti közelítés rendkívül egyszerű képet ad a fémes vezetés jelenségéről, ugyanakkor a
legkorszerűbb kvantummechanikai elmélet alapján levezetett összefüggés is nagyon hasonló
eredményhez vezet abban a tekintetben, hogy tartalmazza az elektron tömegét, töltésének
négyzetét, az elektronsűrűségetés egy az ütközési élettartamot [67].
Röviden összefoglalva tehát a fenti magyarázat szerint a fémek ellenállását az okozza, hogy
a szabadon mozgó vezetési elektronok a fémben a rácsot alkotó atomtörzsekkel és egymással
ütköznek, szóródnak. Az elektromos ellenállást növelik a szennyezők, a kristályhibák, a
hőmérséklet emelkedése stb., hatásuk azzal magyarázható, hogy ezek az elektronok számára
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újabb szóróközpontokat jelentenek, illetve a meglévő szóróközpontok hatáskeresztmetszetét
növelik [68].
A fenti közelítés azonban nem magyaráz meg néhány fontos gyakorlati tapasztalatot,
úgymint azonos fémek különböző módosulatainak eltérő vezetőképessége, Hall effektus, stb.
Ezek a problémák az elektromos vezetés kvantummechanikai megközelítésével oldhatók meg.
Az egyszerűsített kvantummechanikai magyarázat szerint figyelembe kell venni a Pauli-féle
kizárási feltételt és a Heisenberg féle határozatlansági elvet. Az első kizárja, hogy egy
rendszeren belül két vagy több elektron azonos állapotú legyen, a második pedig rögzíti, hogy
egy mozgó részecske helyének és impulzusának értéke egyszerre csak egy bizonyos
pontatlansággal határozható meg. A modell szerint az elektronok energiája egy széles sávban
változhat, melynek felső határát az ún. Fermi-energia vagy Fermi-szint adja meg. Az egyes
állapotok betöltöttségének valószínűségét a Fermi-Dirac statisztika írja le. Amikor a fém
elektromos térbe kerül, csak azok az elektronok tudnak gyorsulni, amelyek a gyorsulás révén
megszerzett energiatöbblettel egy addig üres energiaállapotot tudnak elfoglalni. Ezek olyan
elektronok, amelyek energiája a Fermi-szinthez közeli. A kisebb energiájú elektronokkal
szomszédos energiaszintek betöltöttek, ezért azok nem tudnak részt venni a vezetésben. [68]
A kristályszerkezet a mozgó vezetési elektronok számára egy periodikus potenciáltérrel
írható le. Amennyiben egy elektron mozgását olyan hullámfüggvény írja le, amely
összhangban van a periodikus potenciáltérrel, akkor az adott elektron a rácsban akadálytalanul
mozoghat, vagyis nincs ellenállás. Ha a potenciáltér periodicitása sérül valamilyen okból, az
elektronok mozgását leíró hullámfüggvényben zavar, perturbáció keletkezik. E modell a
fémben jelenlévő szennyeződéseket, rácshibákat, interstíciósan oldott ötvözőket, stb. az
elektron hullámfüggvényének lokális illetve globális megzavarásaként, perturbációjaként írja
le. Amennyiben az adott elem által a hullámfüggvényben okozott zavar hatása néhány
rácsállandónyi távolságon belül lecsillapodik, a megzavart területek nem érintkeznek
egymással, akkor lokális perturbációról beszélhetünk. Ekkor az egyes zavaró hatások
egyszerűen összeadódnak. Ha a zavaró hatás által érintett területek már érintkeznek
egymással, illetve átfedik egymást, akkor nem tekinthetjük hatásukat egymástól függetlennek,
nem alkalmazható az egyszerű összegzés. Ilyenkor az elektron hullámfüggvény globális
megzavarásával kell számolnunk.[68]
A valóságos fémek és ötvözetek ellenállásának kiszámításához azonban figyelembe kell
venni a hőmérsékletet, amely megnöveli a fémes rácsban elhelyezkedő atomok rezgésének
amplitúdóját, és minden olyan tényezőt, amely növeli az ellenállás értékét.
Hidrogén abszorpció során tehát a H atomok lokális perturbációt idéznek elő az alapfém
vezetési elektronjainak hullámfüggvényében továbbá az alapfém kristályszerkezetének
részbeni tágulását vagy összehúzódását (eltérő méretű atomtörzs), részben pedig a periodikus
potenciáltér periodicitásának változását (eltérő vegyérték) okozzák. Mindez azt jelenti, hogy
az elektronok haladó mozgását megváltoztatják, megnehezítik. Így oldódás során a kialakuló
fázis fajlagos ellenállása nagyobb lesz az alapfém fajlagos ellenállásánál. [68]
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2.5

Hidrogéntárolás amorf anyagokban

2.5.1 Az üvegátalakulás

Az üvegátalakulás nem egyensúlyi fázis képződését jelenti nagy kinetikai túlhűlés
következményeként. Ekkor a fázisok csíraképződési és növekedési sebességét meghaladó
hőelvonási sebesség teljesül az átalakuló olvadékban.
A csíraképződés sebessége és az elérhető túlhűtés nagymértékben függ az ötvözet
összetételétől. Ha a hűtési sebesség nagyobb, mint a bonyolult atomi átrendeződéshez, a
kritikus csíraméret keletkezéséhez szükséges idő, továbbá az összetétel megfelelő, akkor az
olvadék oly mértékben túlhűthető, hogy az olvadékra jellemző állapotban a rendszer befagy és
kialakul a szilárd amorf (üveg) szerkezet. Az amorf ötvözetek készítésénél tehát a
csíraképződés elkerülése a cél [69].
Az üvegképző hajlam (Glass Forming Ability, GFA) az olvadékállapot túlhűthetőségének
mértékével függ össze. Minél nagyobb a GFA, annál kisebb hűtési sebesség alkalmazása
mellett is elkerülhető a kristálycsírák keletkezése. A GFA tehát megmutatja, hogy milyen
hűtési körülmények között alakul ki az üveg (amorf) állapot. A kristályosodás és az
üvegképződés közötti különbséget a 13. ábra szemlélteti.

13. ábra. Az olvadáspont és az üvegátalakulás hőmérséklete. A Tg nem egy meghatározott hőmérséklet,
hanem a körülményektől függő „tartomány”[70]

A vízszintes tengelyen a hőmérséklet, a függőleges tengelyen az entalpia (H), az entrópia (S)
valamint a fajlagos térfogat (V) közül bármelyik szerepelhet. Az ábra azt mutatja, hogy az
olvadék fázis a lehűlés során egy jellemző, állandó hőmérsékleten (Tm) kristályosan szilárdul
meg, miközben törésszerűen változik az entalpiája, entrópiája és fajlagos térfogata. Ez tehát
elsőrendű fázisátalakulás. Ez az átalakulás az összetételre jellemző, határozott hőmérsékleten
megy végbe. Maga a kristályosodás egy határfelület mentén, annak előrehaladásával valósul
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meg. Ezzel szemben az üvegátalakulás során a túlhűtött olvadék egy, a hűtési körülményektől
is függő hőmérséklet-tartományban az olvadékszerkezet befagyásával szilárdul meg.

2.5.2 Az amorf szerkezet hatása a hidrogénoldódásra
Az amorf rendszereket tehát a hosszútávú kristályos rend teljes hiánya jellemzi. Ennek
következtében a hidrogén atomok a különböző atomi és kémiai környezetű rácsközi helyekre
épülnek be, így a hidrogén diffúziójának és kémiai potenciáljának koncentrációfüggése ezen
rácsközi helyek energiájának egy folytonos eloszlásával magyarázható.
J. H. Harris és szerzőtársai korábban mások által publikált szerkezeti modellek alapján egy
modellt vázoltak föl a hidrogén amorf Ni1-xZrx ötvözetekben történő oldódására, a hidrogén
anyagon belüli elhelyezkedésére és lehetséges energiaállapotaira [71]. Eszerint az amorf
anyag véletlenszerű elrendeződésű, torzult tetraéderekből álló szerkezetnek tekinthető. A
hidrogén a tetraéderek súlypontjaiban helyezkedik el azzal a megkötéssel, hogy egymással
lapon illetve élen érintkező tetraéderek középpontjában nem lehet egyszerre hidrogén.
Ni1-xZrx összetételű amorf anyagban Bernoulli-eloszlás alapján becsülhető a különböző
tetraéder típusok gyakorisága, ahol is x valószínűséggel Zr, (1-x) valószínűséggel Ni található
a rácsponton. Így a következő típusú tetraéderek lehetnek: Zr4, NiZr3, Ni2Zr2, Ni3Zr és Ni4
(általánosítva: ZrnNi4-n ahol n= 4, 3, 2, 1, 0). Az, hogy az egyes tetraéder típusokból az adott
ötvözetben mennyi található, az összetételtől, vagyis az x értékétől függ. Egy adott ötvözetben
4

a ZrnNi4-n típusú helyek száma tehát arányos az [x + (1 − x )]

kifejezés n-edik tagjának

értékével, azaz

 4 n
  ⋅ x ⋅ (1 − x )4− n -nel [68].
n

(22)

A fémben oldott hidrogén energiaszintjét elsősorban a lokális kémiai környezete határozza
meg. Az egyes tetraéderekbe beépülő hidrogén atom energiaiszintjei ennek megfelelően:
E 4 < E 3 < E 2 < E1 < E 0 ,

(23)

ahol
En

a ZrnNi4-n tetraéder középpontjában elhelyezkedő hidrogén
energiaszintje.

Az amorf mátrixra jellemző véletlenszerűen torzult tetraéderek következtében az n típusú
tetraéderekhez tartozó En energiaszint nem diszkrét érték, hanem egy energiasáv, amelyen
belül az egyes értékek egy En körüli eloszlással jellemezhetők (14. ábra).
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14. ábra. A kötési energia eloszlásának sematikus ábrája Ni1-xZrx összetételű amorf ötvözetben; a
függőleges tengelyen az adott helyen ülő hidrogén energiaszintje (kötési energia fölfelé csökken),
vízszintes tengelyen az adott energiaszinthez tartozó hidrogén atomok lehetséges száma látható [72]

Hidrogénfelvétel során az anyagban először a legnagyobb kötési energiájú Zr4 tetraéderekbe
épül be a hidrogén. Kiürítéskor ezekből a legnehezebb kimozdítani azokat. Ezután csökkenő n
szerint telítődnek a kevesebb Zr-t tartalmazó tetraéderek is, természetesen figyelembe véve a
kizárási szabályt, azaz a Switendick-kritériumot [73]. Amíg van betölthető ZrnNi4-n tetraéder,
addig a kevesebb Zr-t tartalmazó helyek üresen maradnak. Ezt példázza az amorf Ni50Zr50
ötvözeten mért kötési energia eloszlás is (15. ábra).

15. ábra. Az amorf Ni50Zr50-ben oldott hidrogén kötési energia eloszlása [72]
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2.5.3 Hidrogén abszorpció-deszorpció amorf rendszerekben
Kristályos anyagokban, amikor a hidrogén-abszorpció során elsőrendű fázisátalakulás
történik, a gáztérben lévő hidrogén kémiai potenciálja – parciális nyomása – állandó abban a
koncentráció tartományban, ahol a szilárd oldat és a hidrid fázis egyidejűleg van jelen. Ezt a
jelenséget a PCI görbéken a vízszintes szakasz írja le. Amorf rendszereknél felvett PCI
görbéken a plató eltűnik (16. ábra) [74-78]. Ennek legfőbb oka a fázisátalakulás teljes hiánya,
vagyis az amorf állapotra jellemző atomi rendezetlenség megmarad.
A feltöltés-kiürítési ciklusok során a kristályos anyagoknál kialakuló hiszterézis ugyanakkor
megjelenik az amorf tárolóknál is, ami szokatlan, hiszen nincsen fázisszeparáció.
Feltételezések szerint a jelenség mögött a hidrogén okozta felületi összetételváltozásnak az
abszorpció-deszorpció kinetikájára gyakorolt hatása húzódik meg, de nem zárják ki
szerkezeti relaxáció lejátszódását sem. Mindenesetre a hiszterézis háttere még nem tisztázott
[77].

16. ábra. Hidrogén PCI görbéi amorf és kristályos Ni50Zr50-ben [78]

A hidrogén az amorf fémekben és ötvözetekben is fajlagos térfogat növekedést okoz,
aminek mértéke közel azonos a kristályos anyagoknál mért értékkel ( ~ 2,9 ⋅ 10 −3 nm 3 ). Mégis
ezek a fémüvegek többszöri feltöltés-kiürítés során sem porladnak el. Ennek magyarázata
lehet az, hogy az amorf rendszer fajlagos térfogatváltozása kisebb belső feszültséggel jár,
mint a kristályos rendszerekre jellemző csíraképződés és növekedés.
Az amorf rendszerek hidrogénoldó képességének jellemzése az irodalomban több helyen a
Sieverts diagram felvételével történik (17. ábra), amelynek alapját a kristályos rendszereknél
0,1 MPa-nál kisebb nyomásokon alkalmazott Sieverts törvény adja (11. egyenlet). Az ábra
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szemlélteti az amorf rendszerek azon sajátosságát, hogy növekvő hidrogéntartalom esetén
erős pozitív eltérés tapasztalható a Sieverts törvénytől, amely magasabb energiaszintű Habszorpciós helyek betöltésével áll összefüggésben.

17. ábra. Amorf Zr-Ni ötvözet Sieverts diagramja [78, 79]

2.5.4 Az amorf szerkezet hatása az elektronszerkezetre
A fémes tulajdonságok kialakulásáért, ill. fennmaradásáért a kollektív (vezetési)
elektronrendszer a felelős. A fémes hidridek képződésekor az oldott hidrogén a fémbe
bekerülve leadja elektronját és részt vesz egy új közös elektronrendszer kialakításában, és
ezzel megváltoztatja a fém, illetve ötvözet vezetési sávjának elektroneloszlását. Az elektron
állapotsűrűség-eloszlás megváltozásával és annak értelmezésével számos szerző foglalkozott,
példaként a 18. ábrán a Ni-Zr vezetési sávjának megváltozását láthatjuk H-oldódás hatására.
A Fermi-nívó közelében kialakuló elektron állapotsűrűség vizsgálatára a leggyakrabban
alkalmazott módszer az ultraibolya fotoelektron spektroszkópia (UPS). A módszer
fémüvegekre való alkalmazásának részletes ismertetése megtalálható P. Oelhafen munkájában
[80].
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18. ábra. Hidrogénezetlen és hidrogénezett biner Ni-Zr amorf ötvözetek UPS spektrumai. Az egyes görbék
azonos csúcsmagasságra normálás után láthatók. [80]

A Ni-Zr amorf ötvözetek UPS spektrumában a nikkel 3d és a cirkónium 4d
elektronsávjaiban lévő elektronok dominálnak (18. ábra). Hidrogénezetlen állapotban az UPS
spektrumnak két csúcsa van. A Fermi-szinthez közelebbi csúcs a Zr 4d elektronokhoz, az
1,8eV kötési energia körüli a nikkel 3d elektronjaihoz köthető. Hidrogénbevitel hatására az EF
körül az elektronsűrűség nagymértékben lecsökken, a Ni csúcs kis mértékben közeledik EFhez, valamint egy újabb, a hidrogéntartalommal arányos méretű csúcs jelenik meg a spektrum
nagyobb kötési energiákhoz tartozó részén a vezetési sáv alján. Ezen változások alapvető oka
az ötvözet vezetési elektronjai és az oldott hidrogén közötti kölcsönhatás. Az elektron fajhő és
a mágneses szuszceptibilitás mérések az UPS mérésekkel jól egyező eredményeket hoztak
Ni–Zr–H amorf ötvözetek elektron kötési energiák eloszlására. [81, 82, 83]

2.5.5 Az amorf Curie-hőmérséklet mint a hidrogén jelenlétének indikátora
A fémüvegek egyes tulajdonságainak (mechanikai, mágneses) vizsgálata során olyan
reverzibilis és irreverzibilis változásokat figyeltek meg, amelyek az üvegátalakulás
hőmérséklete (Tg) alatt játszódnak le. Ezek általában termikusan aktivált folyamatok, amelyek
rövidtávú, egyedi vagy kollektív atomi átrendeződéseket foglalnak magukban [84, 85]. Ezeket
a folyamatokat nevezik szerkezeti relaxációnak.
A relaxáció korai értelmezése a gyorshűtés okozta feszültségek feloldódását jelentette,
ugyanakkor a feszültségállapot értelmezése - a többféle fémtani folyamat együttes
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jelenlétének következtében - kiterjed a mechanikai értelmezésen túl a mágneses
tulajdonságokra is [86]. A fémüvegekben lezajló ún. „szerkezeti relaxáció” tehát magában rejt
feszültségváltozásokat, ezeket azonban a rácsparaméternél kisebb egyedi vagy kollektív atomi
elmozdulások miatt nehéz konkrét lokális szerkezetváltozásokhoz rendelni, ugyanakkor ezek
a kis „átrendeződések” jelentős változásokat idéznek elő egyes fizikai tulajdonságokban.
Fe-B alapú amorf ötvözetekben kimutatták, hogy az egyensúlyi fázisokra emlékeztető
klaszterek alkotják az amorf rendszert: a nagyobb B-tartalmú – ezáltal nagyobb GFA-jú –
környezetek a kémiai összetételüket leginkább megközelítő intermetallikus vegyületfázist
idézik, míg a bórban szegényebb klaszterek inkább szilárd oldat jellegűek [87, 88]. A Fe-B
rendszer egyensúlyi vegyületfázisai nagy Curie-hőmérséklettel rendelkeznek, és ez a
tulajdonság az amorf rendszerben is öröklődik az ilyen fázisok lokális környezetére
emlékeztető klaszterekben. A fázisemlékezéseknek (fázis reminiszcencia) az a hatása, hogy a
szilárd oldatszerű környezetek is kialakulhatnak, amelyekben a Fe-atom térfogatának
fluktuációjáról beszélhetünk. Ennek következtében - a Bethe-Slater-görbe alapján - a
mágneses csatolás erőssége változik az egyes klaszterekben (19. ábra). Az ábra fizikai
tartalma alapján a Fe-atomok közötti mágneses csatolás jellege illetve annak erőssége ugyanis
a szomszédos Fe-atomok közötti távolságtól érzékenyen függ. Ha tehát olyan rendszer
dermed üvegállapotba, amelyben ilyen változó környezetű, lokálisan változó térfogatú Featomok egyidejűleg jelen vannak, az eredő ferromágneses csatolás erőssége csökkenni fog a
tisztán térközepes köbös (szilárd oldat) jellegű környezeteket jellemző ferromágneses
csatoláshoz képest.

19. ábra. A Bethe–Slater-görbe, amely megadja a kicserélődési integrál (J) értékét az atomok közötti
távolság (a) és a d héj sugarának (d) függvényében [83]

A Fe-atomok távolságának fluktuációja a mágneses csatolás erősségének változása révén
természetesen az amorf Curie-hőmérsékletben is megjelenik. Egyes metallodik és gázok, így
a hidrogén hatása szintén megfigyelhető az ilyen amorf rendszerekben a metalloid okozta
expanzió miatt. A beoldódó hidrogén már néhány száz ppm nagyságrendben érzékelhető
változást idéz elő a Fe-alapú fémüvegek mágneses tulajdonságaiban.
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3. fejezet
Az irodalmi eredmények összefoglalása és következtetések

Az irodalmi áttekintőből kirajzolódik, hogy az abszorbens hidrogéntároló fémek és
ötvözetek nagy hidrogéntároló képességgel rendelkeznek (H/M~2). A hidrid fázis kialakulását
jellemző entalpiaváltozás a fém-hidrogén kötés stabilitását jellemzi: a nagy negatív entalpia
erős kötésről árulkodik, ami a tárolóból történő hidrogénkivételt nehezíti. A
hidrogénabszorbens ötvözetek egyik komponense általában erős hidridképző (nagy negatív
képződéshő), míg a másik nem. Ez utóbbi gyakran a Ni, mert ennek katalitikus szerepe van a
H-molekula disszociációjában. A többszöri feltöltés-kiürítés a tároló közegek alkotóinak
szétválásához vezethet, azonban ez erősen összetételfüggő. Ezzel egyidejűleg az abszorbeált H
mennyiségének csökkenését, az irreverzibilisen oldott H mennyiségének növekedését figyelték
meg. Vagyis a tároló a további hidrogéntárolásra alkalmatlanná válik, kimerül. A jelenség
fizikai hátterének pontos feltárása hiányzik az irodalomban.
A hidrogéntároló anyagokat a használat előtt aktiválni kell. Több aktiválási mód is ismert,
ezek mindegyike kizárólag az abszorbens felületén lejátszódó, a hidrogén disszociációját, a
felületi oxidréteg folytonosságának megszakítását, illetve a H-atom könnyebb bejutását
elősegítő folyamatokat feltételez. Az első néhány feltöltés hatására a tároló teljes
térfogatában lejátszódó jelenségek azonban nem ismertek minden részletükben. Kristályos
anyagok esetén több információ áll rendelkezésre, ugyanakkor amorf rendszereknél az
ismeretek ezen a téren hiányosak.
A H-abszorpció és deszorpció mechanizmusának elemi lépéseit és annak termodinamikai
alapösszefüggéseit a Lennard-Jones potenciáldiagram foglalja össze. A teljes energiamérleg
az egyes részfolyamatok energiáinak összegeként áll elő. A fémek az oldási mechanizmusuk
és az oldódáshőjük szerint endoterm és exoterm módon oldhatják a hidrogént. A H
disszociációja mindig endoterm folyamat. Ha az oldódás nem jár valamilyen erősen exoterm
reakcióval, akkor a folyamat egészében véve is endoterm – ebben az esetben az oldott gáz
mennyisége nagyságrendekkel kisebb, mint exoterm típusú oldódásnál. Ha van exoterm lépés,
akkor az itt felszabaduló hőmennyiség függvényében a teljes folyamat lehet endoterm,
exoterm vagy neutrális. Az endoterm és exoterm hidrogén-abszorbensek helyes
megválasztásával a tároló tulajdonságai tervezhetővé válnak.
A fémes tároló és a környezetét képező hidrogén atmoszféra egyensúlyát a Sieverts-törvény
írja le. Gázfázisból történő hidrogénfelvétel során, kristályos anyagokban, kis Hkoncentrációknál oldott állapotban van jelen a hidrogén. Egy, a hőmérséklettől is függő
küszöbérték elérése után megindul a hidrid kristályok képződése, amit a PCI-diagramon a
plató jelez.
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Az oldott hidrogén mennyisége – egyensúlyi állapotban - tehát közvetlenül meghatározható
a Sieverts-törvény segítségével, ugyanakkor az egyensúly beállásának időszükséglete a mérést
időben elnyújtja, gyors méréseket nem tesz lehetővé.
A hidrogén mind oldott állapotban, mind pedig vegyületfázisban az abszorbens interstíciós
helyeit foglalja el, mozgási sebessége a fémrácsban más intersíciósan oldódó elemhez
viszonyítva 10-15 nagyságrenddel nagyobb. Ezek a helyek kristályos esetben jól
modellezhetők torzult tetraéderekkel és oktaéderekkel. Ez a beépülés rácsexpanziót
eredményez, ami a kristály széteséséhez vezethet.
A rácsközi helyeken lévő hidrogén a fémes mátrix elektromos ellenállását megnöveli azáltal,
hogy lokális perturbációt idéz elő az elektronok hullámfüggvényében, továbbá az atomtörzs
potenciálterének periodicitását megváltoztatja.
Amorf ötvözetekben, a hosszútávú kristályos rend teljes hiánya miatt a hidrogén atom
különböző szabad térfogatokba ül be, így a diffúzió és a kémiai potenciál
koncentrációfüggését az interstíciós helyek energiájának folytonos eloszlása jellemzi. A
fématomok helyét az amorf rendszerben a Harris-Curtin-Tenhover-modell torzult
tetraéderekből álló szerkezetnek tekinti. Ezekben a torzult tetraéderekben helyezkedhet el az
oldott H.
Az amorf rendszereknél felvett PCI-diagramon a plató eltűnik, ami a folytonos
energiaeloszlás következménye, ugyanakkor a feltöltés-kiürítés ciklusban hiszterézis
figyelhető meg. A jelenség hátterében relaxációs jelenségeket tételeznek fel, de a pontos
magyarázat nem ismert.
A hidrogén az amorf rendszerben is fajlagos térfogat növekedést idéz elő, ami azonban
szerkezeti okokból adódóan nem vezet a tároló elporladásához. Ennek következtében a Htartalom villamos ellenállásméréssel, az R/R0-H/M összefüggés ismeretében, in-situ nyomon
követhető. A R/R0-H/M kapcsolatra vonatkozóan az irodalomban több, egymástól eltérő
mérési eredmény található, ezért mindenképpen szükséges R/R0-H/M kapcsolat
meghatározása és ehhez a technikai háttér megteremtése. A Ni-Zr-alapú amorf ötvözetcsalád
jó modellötvözet lehet az R/R0-H/Mösszefüggés közvetlen mérési módszerének
kidolgozásához. A fajlagos térfogatban bekövetkező változás megjelenik a minta fajlagos
ellenállásában is, ugyanakkor az irreverzibilis H-tartalom és a megnövekedett fajlagos
térfogat hozzájárulása az ellenállás növekményhez nem ismert.
Fe-alapú fémüvegekben oldott H hatására a Curie-hőmérséklet növekedését észlelték
metalloidok jelenlétében, ami a Bethe-Slater görbe értelmezése alapján a térközepes
kockarács (tkk) szerkezetére emlékeztető lokális szimmetriák arányának növekedését jelzi.

32

4. fejezet
Célkitűzések
A felvázolt irodalmi háttér láthatólag nem foglalkozik azzal a lehetséges kapcsolattal, ami a
fémüvegek hidrogén okozta szerkezeti átalakulása és az abszorpció-deszorpció kinetikája
között fennáll. Így a vizsgálatok tárgyát a hidrogén által keltett rövid- és hosszú távú
átrendeződések megfigyelése és okainak feltárása képezi.
Ennek megfelelően az alábbi célokat fogalmaztam meg:
1.

Technikai háttér megteremtése fémüveg szalagok H-tartalmának in-situ nyomon
követésére villamos ellenállásméréssel. Ennek feltétele

-

az R/R0-H/M kapcsolat pontos meghatározása, ehhez

-

Sieverts berendezés építése, amely egyidejű villamos ellenállásmérést tesz
lehetővé;

2.

Ni-Zr-alapú fémüvegek H-tartalma és fajlagos ellenállása között fennálló kapcsolat
pontos feltárása;

3.

Hidrogén jelenlétére az amorf rendszerben lejátszódó változások (szerkezeti relaxáció,
feszültségállapot változása, stb.) megismerése és ezek okainak megértése endoterm és
exoterm H-oldó rendszerekben;

4.

Az aktiválás során a felületen és a teljes térfogatban lejátszódó jelenségek feltárása,
fizikai hátterük megvilágítása;
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5. fejezet
A kísérletek leírása
5.1

A vizsgált minták

A célkítűzésnek megfelelően hidrogént endoterm és exoterm módon oldó fémüveg mintákat
használtam a kísérletek során. Ezek az MTA Szilárdtestfizikai és Optikai Kutató Intézet
Fémfizikai Osztályának Laboratóriumában, olvadékból forgó rézhengerre öntéssel (Single
Roller Melt Spinning; He- vagy Ar-atmoszféra (1bar), 18-22m/s) készültek. Összetételük a
következő:
Endoterm H-oldó ötvözetek:

 Fe85-xCrxB15 (x=0,8, 1,6, 10 atom%)
Exoterm H-oldó ötvözetek:

 Ni67Zr33
 Ni64Pd3Zr33
 Ni64Pt3Zr33
 Ni67-xCuxZr33 (x=6, 16 atom%)
Az ötvözetek 99,99% (4N) tisztaságú fémek felhasználásával, vákuumindukciós illetve
elektronsugaras olvasztással készültek. A szalag alakú minták vastagsága 25 ± 5 µm,
szélességük 1,5 ± 0,2 mm volt. Egy szalagon belül a szélességi illetve vastagsági méretek
szórása nem haladta meg a 10%-ot.

5.2

Kísérleti módszerek, berendezések

Termomágneses mérések
A termomágneses görbék alakjából következtetnek olyan szerkezetváltozásokra, amelyek a
minta mágneses állapotának megváltozását jelzik a hőmérséklet hatására. A ferromágneses
amorf rendszereknél ez leginkább akkor hordoz információt, ha az amorf állapot Curiehőmérséklete kellően kicsi, vagyis az amorf állapot bomlásával járó mágnesezettség változás
nem mosódik össze magával az amorf állapot mágnesezettségének változásával. A
termomágneses mérések akkor is használhatóak, ha az amorf fázis mellett kristályos
(mágneses) hányad is keletkezik a gyorshűtés során. Ilyenkor az amorf Curie-hőmérsékletnél
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a mágnesezettség nem esik vissza 0-ra. A termomágneses mérések azonban akkor adnak
igazán hasznos adatokat az átalakulásokról, ha az eredményeket összevetjük a termikus
(DSC) mérésekkel, illetve a röntgenvizsgálatokkal. Az azonos körülmények között előállított
minták vegyi összetételének változása a termomágneses görbék alakját megváltoztathatja, és
változhat a minta Curie-hőmérséklete. Így például az Fe86-xCrxB14 (x=0; 0,8; 2,4; 4,5; 6,6)
ötvözet esetében a növekvő Cr tartalom csökkenti a TC-t [89, 90]. Ugyanakkor a rendszer
Curie-hőmérséklete érzékeny a metalloidtartalom változására és a hidrogén jelenlétére is. [91,
92]. A Fe-B rendszerhez C-t adva a Curie-hőmérséklet szintén növekszik [93].
Szobahőmérsékleten ferromágneses amorf anyag termomágneses görbéje a hőmérséklet
növelésével az amorf fázis Curie-hőmérsékletén (TCam) paramágneses lesz, vagyis a
mágnesezettsége 0-ra csökken.

Curie-hőmérséklet meghatározása

20. ábra. A Curie-pont meghatározásának elvét bemutató termomágneses görbe, RT – szobahőmérséklet,
TC(1), TC(2) – Curie-hőmérsékletek [94]

A termomágneses görbéken az anyag Curie-pontjának hőmérsékletéhez közeledve a
mágnesezettségben, illetve a szuszceptibilitásban monoton csökkenés figyelhető meg.
Azonban a Curie-hőmérsékletet egyre jobban megközelítve a görbe addigi meredeksége
folyamatosan csökken, majd szinte érintőleg belesimul a vízszintes irányba. Ez gondot okoz a
TC hőmérséklet egyértelmű meghatározásában. Ezért technikailag a Curie-pont meghatározása
úgy történik, hogy a termomágneses görbéhez ebben a környezetében a legnagyobb és
legkisebb (lehetőleg zérus) meredekségű helyeken érintőket húzunk, és ezek metszéspontja
jelöli ki a Curie-pontot (20. ábra) [94].
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A termomágneses méréseket Kassán, a Szlovák Tudományos Akadémia Kísérleti Fizikai
Intézetében, Foner-típusú vibrációs magnetométeren dr. Jozef Kováč segítségével végeztem.

Négypontos ellenállásmérés
Az egyenáramú ellenállás mérésére a négypontos ellenállásmérés módszerét alkalmaztam
(21. ábra).

21. ábra. A négypontos ellenállásmérés elvi elrendezése

A mérendő szalagon egy áramgenerátor állandó nagyságú áramot hajt át. Az áram
bevezetése a szalag végeinél történik. A bevezetések között a mintán eső feszültség
voltmérővel mérhető. Az áramerősség ismeretében és a voltmérőn leolvasott - a mintán eső feszültség értékből az Ohm törvény felhasználásával az ellenállás számítható:
R=

U
,
I

(30)

ahol
R
U
I

a szalag alakú minta ellenállása,
a mért feszültségesés,
a mintán átfolyó áram.

A minta kezdeti ellenállására normálva a relatív ellenállásváltozást kapjuk.
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A méréseket hidrogén atmoszférában végeztem különböző hőmérsékleten. Ehhez egy
berendezést építettem a BME JJT és az MTA SZFKI korábbi tapasztalatai alapján (lásd 43.
ábra). A mérőtér alapját egy kerámia tartó és a ráerősített négy vörösréz csatlakozó képezi. A
csatlakozók közül a két belső egymástól állandó – 10 cm – távolságra helyezkedik el. Ezeken
keresztül történik a minta feszültségesésének mérése egy Agilent 34401A típusú asztali
multiméterrel. A két külső csatlakozón keresztül egy saját készítésű áramgenerátor hajt át a
mintán 50 mA áramot. A mért értékeket számítógép rögzíti. A mérési időköz a
mérőprogramban beállítható.

Nyomás-koncentráció-hőmérséklet (PCI) és fajlagos ellenállás-hidrogéntartalom (R/R0H/M) mérése
Hidrogéntároló közegek hidrogéntartalmának meghatározása különböző hőmérsékleteken a
PCI görbe felvételével történik. A fémüveg szalagok hidrogéntartalma akkor mérhető
pontosan – indirekt módon – a négypontos ellenállásmérés módszerével, ha a minta
hidrogéntartalma és annak villamos ellenállása között fennálló kapcsolat ismert. Az
összefüggés e két mennyiség között meghatározható akkor, ha adott tömegű minta ellenállását
mérjük hidrogéntelítés során egy állandó térfogatú térben, amelyben a hidrogéngáz nyomása
és hőmérséklete mérhető. A H-abszorpció és az annak hatására kialakuló ellenállásváltozás
egyidejű mérésére az alábbi berendezést építettem (22. ábra).

1

2

3

22. ábra. A módosított berendezés felépítése

Az ellenállásmérő kerámiatestet a csatlakozókkal együtt egy nyomásálló, rozsdamentes
acéltartályban helyeztem el. A tartály térfogatát a lehetőség szerinti legkisebbre választottam,
így már kis mennyiségű mintánál is mérhető az elnyelt hidrogén mennyisége. A mintatartály
mellett a berendezésbe építettem egy nagyobb tartályt is, ami a mintába jutó hidrogén
utánpótlását biztosítja. A tartályokat az ábrán látható módon összekötöttem és nyomásmérő
szenzorokkal láttam el. A mérés menete a következő:

37

Elsőként az előkészített mintát a mintatartóba kell fogni, majd vákuum alá kell helyezni
mind a minta-, mind a pufferoldalt. Ezután a puffertartályt hidrogénnel kell feltölteni, mialatt
a mérőteret a 2. szelep zárásával továbbra is vákuum alatt tartjuk. Ettől a ponttól a mérés
hátralévő részében a rendszer határain nem történik H-transzport (1. és 3. szelep zárva). A
rendszer teljes hidrogéntartalma megegyezik a puffertartályban lévő hidrogén mennyiségével.
A mérés megkezdéséhez a 2. szelep nyitásával a hidrogént át kell engedni a mintatartályba.
Ekkor a rendszer teljes hidrogéntartalma minden egyes pillanatban a puffertartály és a
mintatartály gázterében lévő, valamint a mérés ideje alatt a minta által elnyelt hidrogénből
tevődik össze. Mivel ez a H mennyiség a rendszerbe kezdetben bejuttatott hidrogénnel
egyenlő, így az egyes térfogatok, a minta tömegének és összetételének ismeretében az elnyelt
hidrogén mennyisége számolható (H/M, tömeg%, stb).
A H-abszorpció ideje alatt a H-nyomást és a minta ellenállását a mérőrendszer méri és
rögzíti, így a mindenkori R/R0-H/M összefüggés meghatározható.
A mérőrendszerbe épített nyomásmérő érzékenységéből számítható, hogy adott gáztérben,
adott hőmérsékleten mekkora tömegű hidrogén abszorpcióját képes kimutatni. Esetemben ez
0,03-0,05 mg-ra adódott. Ehhez a vizsgált Ni-Zr anyagmintából nagyjából 200 mg-nyit (50
cm szalag) használtam fel egy-egy méréshez.
A mérés során a minta hidrogénfelvétele miatt a mintatartályban lévő H-nyomás csökken,
majd az abszorbens adott nyomáshoz tartozó egyensúlyi H-tartalmának elérésekor az
egyensúlyi nyomás leolvasható. A mintatartály nyomáseséséből az egyetemes gáztörvény
alapján a minta által abszorbeált hidrogén mennyisége számítható az egyetemes a következő
módon:

∆p ⋅ V = n H ⋅ R ⋅ T ,

(24)

ahol
a puffertartályban kialakuló nyomásesés,
a puffertartály térfogata,
a fémbe beépült hidrogén mólszáma,
az egyetemes gázállandó,
hőmérséklet.

∆p
V
nH
R
T

A minta összetételét és tömegét ismerve az egy abszorbens atomra jutó hidrogén
mennyisége – a H/M viszonyszám – számolható:
n fém =

m fém
.
M fém

(25)

ahol
nfém
mfém

a fématomok mólszáma,
a minta tömege,
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a fém móltömege.

Mfém

A mólszámok alapján a minta hidrogéntartalma H/M-ben (hidrogén/fém atom):
H nH
=
.
M n fém

(26)

Ha a felvázolt mérést egyre nagyobb nyomásokon is elvégezzük, akkor a teljes PCI-görbe
felvehető.
Az egyensúlyi nyomás elérésekor rögzítjük a minta ellenállását, így az R/R0-H/M
összefüggés meghatározható.

Kalorikus mérések (DSC)
A folyamatos fűtésű kaloriméterek ideális eszközök különböző anyagokban lejátszódó
hőeffektussal járó folyamatok gyors vizsgálatára. A mérés során a két mintatartóban
elhelyezett mérendő, ill. referencia minta hőmérséklete lineárisan növekszik az idő
függvényében. A kapott jel arányos a két minta lineáris hőmérséklet-növekedéséhez
szükséges teljesítmények különbségével. Ily módon, ha a mérendő mintában hőelnyeléssel
vagy hőleadással járó folyamat játszódik le, a kimenő jelen egy pozitív vagy egy negatív
csúcsot kapunk. A csúcsok helyzetéből és alakjából következtetni lehet a lezajlott
átalakulások jellegére és ezekből, az átalakulásra jellemző számos paraméter meghatározható.
Ilyenek például az átalakulási hőmérsékletek, az átalakuláshoz szükséges reakcióhő, az
átalakulás aktiválási energiája stb [95]. A referencia és a mérendő minta között mérhető
hőmérséklet-különbség – ami arányos a mérendő minta fajhőjével és a felfűtés sebességével –
az alábbi módon számítható:
∆T =

m ⋅ cp
K

⋅q ,

(27)

ahol

∆T
m
cp
q
K

a mért hőmérséklet-különbség,
a minta tömege,
a minta fajhője,
a felfűtési sebesség,
a DSC berendezés állandója.

A mintában lezajlódó entalpia-változás (∆H) a megfigyelés időtartamában (t1-t2) a mért
hőmérséklet-különbség alapján az alábbi összefüggés szerint számítható:
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t2

∆H = K ∫ ∆Tdt ,

(28)

t1

A kalorikus méréseket az MTA SZFKI Fémfizikai Osztályán Perkin-Elmer DSC-7
berendezésen végeztem.

Mágneses rezonancia mérés (NMR) [68]
A fémüveg minták hidrogéntartalmának meghatározása – több más jellemzővel
párhuzamosan – NMR mérések révén is lehetséges. Az elméleti háttér részletes ismertetése
nélkül vázlatosan ismertetem a Tompa és munkatársai által alkalmazott vizsgálati módszert
[hiv].
A magmágneses rezonancia jelensége akkor tapasztalható, ha nem zéró spinnel rendelkező
atommagokat külső mágneses térbe helyezünk, majd meghatározott (az adott magokra
jellemző) frekvenciájú elektromágneses hullámokból álló impulzus sorozatokkal gerjesztjük.
A külső gerjesztés hatására a rendszer lehetséges spin-állapotai között ismert
szabályszerűségek szerint átmenetek jönnek létre, melyek során az atommagok energiát
vesznek fel az őket körülvevő elektromágneses térből. Impulzus gerjesztés esetében a
gerjesztett részecskék igyekeznek visszaállni az eredeti állapotukba. A gerjesztő impulzus
megszüntetése után kialakuló válaszjel megfelelő eszközökkel mérhető.
A hidrogént tartalmazó Ni-Zr ötvözetekben a protonok nukleáris mágneses momentuma és
1/2-es spinje a meghatározó. Ehhez viszonyítva a Ni és a Zr magok mágneses momentuma
NMR szempontból elhanyagolható.
Tompa és szerzőtársai az 1996-ban [96] illetve 1997-ben [97] megjelent cikkeikben
ismertetik a hidrogéntartalom nukleáris mágnesezettség mérése alapján történő
meghatározásának módszerét, amelyek lényege az alábbiakban foglalható össze:
A protonok gerjesztéséhez Carr-Purcell-Meiboom-Gill (CPMG) impulzus sorozatot
alkalmaznak, majd mérik a rendszer válaszát (CPMG echo train). A válaszjelnek a gerjesztés
kezdőpillanatára extrapolált értéke (M0) arányos az egyensúlyi mágnesezettséggel. Megfelelő
impulzus sorozat paraméterek választása esetén a válaszjel amplitúdójának időbeli változása a
következőképpen írható le:

M (t ) = M 0 ⋅ e

−

t
T2

,

(29)

ahol
M0
t
T2

a válaszjel a gerjesztés kezdőpillanatára extrapolált értéke,
idő,
spin-rács relaxációs idő.
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A kapott jelre a fenti formátumú 2 paraméteres (M0, T2) görbét illesztve megkaphatjuk az
egyensúlyi nukleáris mágnesezettség, M0, és a spin-rács relaxációs idő (T2) értékét, ahol T2 a
spinek közötti kölcsönhatás kinetikai jellemzője. A mintában található protonok mólszáma
(nH), azaz a mintában oldott hidrogén mennyisége a Curie-törvény segítségével számítható:
2

M0 =

n H ⋅ h 2 ⋅ γ p ⋅ I ⋅ (I + 1)
3⋅ k ⋅ T

,

(30)

ahol
M0
nH
ħ=h/2π
γp
I
k
T

a válaszjel a gerjesztés kezdőpillanatára extrapolált értéke,
a protonok mólszáma,
ahol h a Planck-állandó
a proton giromágneses faktora,
a proton spin kvantumszáma,
a Boltzmann-állandó,
a hőmérséklet.

Ismert hidrogéntartalmú mintán – például vízen – és a vizsgálandó mintán azonos
beállításokkal elvégzett mérésekből nyert M0 értékek arányából a protonok mólszámának
aránya, abból pedig a mintákban található protonok száma megállapítható:
M0
M0
n
= H → nh =
⋅ n H víz .
M 0víz n H víz
M 0 víz

(31)

A vizsgált minta tömegének (mfém) és az adott ötvözet moláris tömegének (Mfém)
ismeretében a mintában található fématomok mólszáma (nfém) (25) segítségével, míg a minta
hidrogéntartalma H/M-ben (hidrogén/fém atom) (26) alapján számítható.
A mérési módszer pontosságáról, a hidrogéntartalommal arányos hiba nagyságáról és
okairól [97] ad részletes ismertetést. Megjegyzendő, hogy a rögzített "merev" protonok a
CPMG impulzus sorozat gerjesztésére zérus választ adnak, ezért ez a mérési módszer a
mozgékony protonok számát adja meg. Ez a vizsgált ötvözeteknél kis mértékben, nagyobb Zr
tartalmú ötvözeteknél nagyobb mértékben eltérhet az anyagban oldott hidrogén atomok teljes
számától.
Az NMR méréseket az MTA SZFKI-ban Dr. Bokor Mónika és Dr. Matus Péter végezte a
jelenlétemben.
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Röntgendiffrakciós vizsgálatok (XRD) [98]
A röntgensugárzás előállítására két alapvető módszer ismer: a sugárzást röntgencsövekkel
vagy szinkrotron tárológyűrűvel generálják.
Egy röntgencsőben röntgensugárzás keletkezik, ha egy fókuszált elektronsugár - amelyet
nagy feszültséggel gyorsítunk fel - bombáz egy álló vagy forgó anódot. Amint az elektronok
ütköznek az anód atomjaival és lelassulnak, energiájuk csökken, amit egy folytonos
spektrumú röntgensugárzás formájában emittálnak. Az így kisugárzott energiát pedig fékezési
röntgensugárzásnak nevezzük.
A nagyenergiájú elektronok az atomok legbelső, lezárt héjairól ki is lökhetnek elektronokat
(ionizáció). Ha például egy elektronnyalábot, amelyet kellően nagy feszültséggel gyorsítunk
fel, becsapódik egy réz lemezbe (anódba), az ütköző elektronok elegendő energiával
rendelkeznek ahhoz, hogy ionizálják néhány Cu atom 1s - azaz K–héjon levő - elektronját. A
külső pályák egyik elektronja (2p vagy 3p) szinte azonnal elfoglalja a számára energetikailag
kedvezőbb (kisebb energiájú) atomi pályát, és az átmenetben felszabaduló energia
röntgensugárzás formájában jelentkezik. Mivel az atomi pályák energiái kvantáltak, az
átmenetekhez tartozó energiák is kvantáltak, így monokromatikus röntgensugárzást kapunk.
A réz esetében a 2p→1s átmenet, amelyet Kα–nak neveznek, 1,54 Å hullámhosszú, míg a
3p→1s (Kβ) átmenetnek megfelelő hullámhossz 1.39 Å. A Kα átmenet jóval gyakrabban
fordul elő.
A különböző atomok által keltett röntgensugárzás hullámhossza az eltérő elektronenergiák
miatt eltér. Moseley törvénye szerint adott elem Kα vonalának hullámhossza csökken a
növekvő rendszámmal.
A röntgensugarak elsősorban az atomok elektronjaival lépnek kölcsönhatásba.
Szemléletesen, a sugárzásból több–kevesebb foton ütközik az elektronokkal, és eltérülnek az
eredeti irányuktól. Az eredmény az, hogy az atom elektronfelhője mintegy másodlagos
sugárforrásként viselkedik, a tér minden irányába sugározza a röntgenfotonokat. Ezt a
jelenséget nevezzük röntgenszórásnak. Ha a röntgensugarak nem veszítenek energiájukból, a
folyamat ún. Thompson vagy rugalmas szórás (elastic scattering). Az is lehetséges, hogy a
sugarak rugalmatlanul szóródnak (Compton vagy inelastic scattering), ekkor energiájuk egy
részét az elektron fel is veszi. A diffrakciós kísérletekben csak a rugalmas szórást vizsgáljuk.
A sok–sok atom által szórt röntgenhullámok egymással gyengítő vagy erősítő
interferenciába lépnek, és a hullámtér egy adott helyén a sugárzás intenzitását az összes elemi
hullám szuperpozíciója határozza meg. Ha az atomok szabályos elrendeződésűek, és az
ismétlődő egységek távolsága azonos nagyságrendben van a hullámhosszal, az erősítő
interferenciá(k)nak megfelelő sugárzást úgy észleljük, mintha a beeső sugár adott szöggel,
vagy szögekkel való elhajlást (diffrakciót) szenvedett volna.
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A kristályokon létrejövő diffrakciós kép legkorábbi elemzésében a kristály rácssíkjait
tükröknek tekintették, a kristályt pedig egymástól „d” távolságra lévő, visszaverő síkok
együtteseként fogták fel (23. ábra).
E modell alapján meghatározhatjuk, hogy milyen szöget kell bezárnia a kristálysíkoknak a
beeső röntgensugarakkal ahhoz, hogy erősítő interferencia jöjjön létre. A modell alapján, bár
az elhajlást már másként magyarázzuk, még ma is reflexiónak nevezzük az erősítő
interferencia révén keletkezett diffrakciós sugarat, ill. a röntgendiffraktogramokon megjelenő
csúcsokat. A diffraktogramokon a röntgensugarak intenzitását ábrázoljuk az ún. 2θ szög
függvényében, ahol a θ a kristálysíkok és a beeső sugár által bezárt szög.

23. ábra. Röntgen diffraktogram

A fenti ábrán feltüntetett két sugár közti útkülönbség, egyszerű geometriai megfontolások
alapján 2dsinθ. Sokféle θ szögnél igaz, hogy az útkülönbség nem a hullámhossz egész számú
többszöröse, ezért a hullámok gyengítő interferenciát mutatnak. Ha azonban az útkülönbség a
hullámhossz egész számú többszöröse, azaz n*λ, akkor a visszavert hullámok fázisban
vannak, erősítő interferenciába lépnek egymással. Mindebből következik, hogy olyankor
fogunk reflexiót észlelni, amikor a θ szög eleget tesz a
n ⋅ λ = 2 ⋅ d ⋅ sin Θ

(32)

Bragg–egyenletnek. Az n=1 esetben ún. elsőrendű reflexiót kapunk, ez a legnagyobb
intenzitású. Az n=2,3 egész számoknak megfelelő reflexiókat rendre másodrendű,
harmadrendű, stb. reflexióknak nevezzük, ezek 2, 4, stb. hullámhossznyi útkülönbségeknek
felelnek meg. A Bragg–egyenlet a röntgenkrisztallográfia alapvető összefüggése, a rácssíkok
közötti távolságokat határozhatjuk meg vele: ha a vizsgált reflexióhoz tartozó θ szög ismert
(ezt mérjük), akkor d az egyenletből kiszámolható.

Debye – Scherrer – eljárás
Az eljárás polikristályos anyagok vagy porminták vizsgálatára alkalmas. A polikristályos
anyagra monokromatikus röntgensugár nyalábot bocsátanak. A nagyszámú kristály között
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feltétlen lesz olyan is, amely ki tudja elégíteni a Bragg–feltételt, azaz a röntgensugár rajta
reflektálódik. A kedvező helyzetű rácssíkok számának növelése érdekében a mintát forgatni is
szokták. A valamely amorf kötőanyaggal összreagasztott vizsgálandó darabot egy henger
alakú kamera középpontjába helyezik. A létrejövő reflexiók a 24. ábrának megfelelően egy–
egy 2Θ–nyílásszögű kúp palástjának felelnek meg. A relfexiók negyedrendű görbék,
tekintettel arra, hogy a filmen található reflexiók alakja egy kúp és egy hengerfelület áthatási
vonala.

24. ábra. Debye–Scherrer eljárás

A Debye–Scherrer kamra geometriai méretének ismerete a vizsgálathoz használt
monokromatikus röntgensugár hullámhossza és a filmen mért távolságok alapján az egyes
vonalakhoz tartozó rácssík távolságok számíthatók. Az egyszerűségén, olcsóságán, könnyű
kezelhetőségén kívül legnagyobb előnye, hogy egyetlen felvételen felfogható és értékelhető
valamennyi, a használt monokromatikus röntgensugár hatására létrejövő reflexió. Ezek
alapján a Debye–Scherrer eljárás alkalmas ismert összetételű anyagok rácsparamétereinek
meghatározására, ismeretlen anyagú kristályos minták azonosítására, egyes kristályos fázisok
relatív mennyiségének megállapítására. Az elmondottakon kívül is léteznek egyéb
továbbfejlesztett eljárások a rácsparaméterek nagyobb pontosságú meghatározására,
amelyekben lehetőség nyílik pl. a próbatest felhevítésére, azaz rácsparaméter változásával
járó folyamatok tanulmányozására is.
A diffraktométerek lényegében a Debye–Scherrer módszer alapján működnek, azzal a
különbséggel, hogy a relfexió intenzitását számlálócső segítségével mérik. Egy valóságos
anyagról (nem egykristályról) kapott reflexiót a következő adatokkal lehet jellemezni:
-

reflexió helyével

-

a reflexió intenzitásával

-

a reflexió intenzitásának eloszlásával.

Ez utóbbi az, amely leginkább elkülönül eddigi ismereteinktől, mivel eddig relfexió
intenzitás eloszlásról nem beszéltünk. A fogalom a következőt jelenti: a valóságos
anyagokban maradó feszültségek, ideálistól eltérő rácsparaméterek, torzult rácsok, stb.
vannak, amelyek azt eredményezik, hogy a reflexió egy szögtartományban intenzitás
eloszlással jellemezhető.
Az XRD méréseket az ELTE Anyagfizika tanszékén Dr. Cziráky Ágnes segítségével
végeztem Phillips X’Pert típusú berendezésen (Cu Kα, 2Θ: 10o - 100o).
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Mikrokeménység meghatározása (mikroHV) [98]
A statikus keménységmérésnek két nagy csoportja különböztethető meg:



Makrokeménység mérés: a terhelőerő a szúrószerszámon legalább 1 kg.



Mikrokeménység mérés: a terhelőerő kisebb, mint 1 kg. Az alkalmazás extra kicsi
méretű tárgyak, edzett vékony alkatrészek, lapos felületek, foliák és különböző
anyagok egyes alkotóinak vizsgálatát foglalja magában.

Vickers–keménységmérés (MSZ EN ISO 6507–1)
A statikus Vickers–eljárás során a vizsgálandó anyag felületébe 136˚ –os csúcsszögű, négyzet
alapú gyémántgúlát nyomunk. A keménység számértéke az „F” erőnek és a lenyomat „A”
felületének hányadosa:

HV =

0,189 ⋅ F
0,102 ⋅ F
d2
;A=
; HV =
[N/mm2],
A
1,854
d2

(33)

ahol:
F: a terhelőerő
A: a lenyomat felülete
d: lenyomatátló.
A Vickers–keménységmérés alkalmazható kemény és lágy anyagoknál egyaránt, valamint
fóliák, szövetszerkezetek és keménységeloszlások vizsgálatára [35PZ]. Az eljárás föbb
jellemzői:
•

A szúrószerszám polírozott palástú gyémánt, így a legkeményebb anyagok is
vizsgálhatók.

•

Kis terhelés miatt nem töri át a vékony réteget, ezért segítségével vékony kérgesített
felületi rétegek keménysége is meghatározható;

•

A lenyomat felülete arányos az erővel, így a terhelés bizonyos határok között nem
befolyásolja a keménység értékét;

•

Az anyagvastagság a lenyomat átlójának minimum másfélszerese (25. ábra), MSZ EN
ISO 6507–1;

•

A kialakuló felkeményedési zónák miatt a lenyomatokat egymástól, valamint a vizsgált
minta szélétől – a lenyomat középpontjától mérve – a lenyomatátló 2,5–szeresénél
közelebb nem szabad elhelyezni (25. ábra).
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25. ábra. Keménységmérési lenyomatok elhelyezhetősége [99]

A Vickers–keménység a két lenyomatátló számtani középértékének segítségével táblázatból
közvetlenül meghatározható. Eredménye független a választott terhelés nagyságától, mert a
kapott lenyomatok geometriailag hasonlóak, és felületük a terheléssel egyenesen arányos. A
terhelést gyakran kp–ban fejezik ki, ami SI mértékegységre átváltva: 1 kp≈9,81 N; 1 N≈0,102
kp. Különböző terhelőerővel végzett Vickers–vizsgálatok eredményei egymással
összehasonlíthatók, helyettesíthetők.

Terhelőerők Vickers-vizsgálatnál:
-

Vas és acél: 49–980 N (5–100kp)

-

Réz és ötvözetei: 24,5–490 N (2,5–50kp)

-

Alumínium és ötvözetei 9,8–980 N (1–100kp)

A mikroHV méréseket a BME JJT-n végeztem Hannemann típusú berendezésen.

A pásztázó elektronmikroszkóp (SEM) felépítése, működése [98]
A mikroszkóp fontosabb egységei: elektronforrás, objektív lencse, pásztázó tekercsek,
detektor(ok), mintatartó. A pásztázó elektronmikroszkóp felépítése a 26. ábrán látható.

26. ábra. A pásztázó elektronmikroszkóp felépítése
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Az elektronmikroszkópokban az elektronok forrása az elektronágyú. Az elektronágyúban az
elektronokat szolgáltató katód kétféle lehet:

Izzókatódos forrás, amelynek anyaga volfrám (W) vagy lantán–hexaborid (LaB6). Az
izzókatódos forrás vákuumigénye 10–3 – 10–5 Pa.
Téremissziós forrás (field emission gun = FEG), általában W heggyel. Ezt a forrást
hidegkatódos forrásnak is szokták nevezni, mivel az elektronokat nem a katód hevítésével,
hanem elektrosztatikus térrel nyerjük ki a fém felületéből. A téremissziós forrás
vákuumigénye jóval nagyobb ~ 10–8 Pa.
Az izzókatódos forrás egyszerűbb, és igénytelenebb, de kisebb intenzitású és rövidebb
élettartamú, mint a nagyvákuumot igénylő téremissziós forrás. A korszerű SEM–ekben
gyakran termikusan is segített téremissziót alkalmaznak (Schottky–forrás). Ilyenkor a forrás
anyaga általában a kis elektron kilépési energiával rendelkező cirkónium–oxid (ZrO).

27. ábra. Az izzókatódos és a téremissziós forrás szerkezete

A katódból kilépő elektronokat elektromos tér gyorsítja a szükséges sebességre. A pásztázó
elektronmikroszkópban az elektronok maximális energiája általában Emax = 30 – 40 keV. Az
elektronforrásokat a 27. ábra szemlélteti.
A forrásból kilépő nyalábot elektromágneses elven működő lencse fókuszálja. Az
elektronmikroszkópokban alkalmazott elektron lencsék a Lorentz–erőhatás alapján működő
mágneses lencsék (28. ábra).
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28. ábra. A mágneses tér alakja az elektronlencsében

A mágneses lencsék képalkotása analógiát mutat a vékony optikai lencsék képalkotásával.
Ez az analógia azonban általában csak kis nyalábnyílásszög esetén teljesül. Az elektronok a
lencsében spirális pályán mozognak, a lencse fókusztávolsága az elektromágnes áramával
szabályozható. A nagyítástól függően a nyaláb átmérője a mintán az objektív lencse
segítségével változtatható. A legjobb mikroszkópok esetén a nyaláb minimális átmérője a
mintán ~ 1 nm.
A korrekciós mágnesek (29. ábra) (stigmator) az objektív lencse asztigmatikus hibáját
korrigálják.

29. ábra. Az objektív lencse a pásztázó tekercsekkel, korrekciós mágnesekkel és az apertúrával

A sokszor az objektív lencsével összeépített pásztázó tekercsek segítségével a nyaláb sorról
sorra végigpásztázza a minta felületét. Az elektronnyaláb a mintából különböző „termékeket”
vált ki. A SEM–ben általában a szekunder elektronokat (SE), a visszaszórt elektronokat
(backscattered electron = BSE) és a röntgen fotonokat használjuk képalkotásra. A
legegyszerűbb pásztázó elektronmikroszkópokban (30. ábra) csak szekunder elektron
detektor van.
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30. ábra. A pásztázó elektronmikroszkóp működésének elve

A minta felületét pásztázó elektronnyalábot a pásztázó generátor vezérli. Ugyanez a
generátor vezérli pontról–pontra a képernyő pontjainak aktiválását. A nyaláb által kiváltott
elektronok vagy röntgen fotonok intenzitását az adott termékre érzékeny detektor érzékeli. A
detektorok jele modulálja a megjelenítő képernyő pontjainak intenzitását. Ha a minta
felületének emissziója megváltozik, akkor ez a változás látszik a képernyőn.
Az SEM vizsgálatokat a BME ATT-n Portkó Mihály végezte.

Transzmissziós elektronmikroszkópia (TEM) [98]
A TEM a vékony minta egyik oldalán elhelyezkedő megvilágító rendszerből és a minta
másik oldalán elhelyezkedő képalkotó– vetítő rendszerből áll (31. ábra). Az elektronforrásból
kilépő elektronok az ágyú gyorsító fokozatában nyerik el jól meghatározott energiájukat. Ezt a
monoenergiás nyalábot a megvilágító rendszer következő elemei, a kondenzor lencsék gyűjtik
össze és terítik szét egy adott méretű folton belül közel homogén megvilágítássá. A
megvilágító nyaláb lehet közel párhuzamos, azaz síkhullám (képalkotásnál), vagy fókuszált,
azaz konvergens (analitikai alkalmazásnál). Ez a nyaláb világítja meg a mintát. Az elsődleges
leképezést végző objektív lencse képét a vetítő rendszer további lencséi közvetítik a
képrögzítőre (film, CCD vagy imaging plate=IP).
A kapott kép nagyítása független a megvilágított terület nagyságától. Egyedül attól függ,
hogy az objektív lencse képsíkjában megjelenő rögzített nagyítású (30–40–szeres) valódi
képet a vetítő rendszer hányszorosára nagyítva vetíti tovább a képrögzítőre.
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31. ábra. A TEM felépítése

Az ideálisan pontszerű forrás képe három hatás miatt nem ideálisan pontszerű, hanem
kiszélesedett korong. Ezek a diffrakciós hiba, a lencse gömbi hibája (szférikus aberráció) és
ha sugárzás nem teljesen monokromatikus, akkor a lencse színhibája (kromatikus aberráció).
A gömbi hiba Cs állandója a lencse minőségét jellemző adat, aminek értéke gyártáskor eldől.
Napjaink egyik fejlesztési iránya a változtatható Cs korrektor beépítése, szuperfelbontást
ígérő rekonstrukciós eljárások számára.
Az TEM vizsgálatokat az ELTE Anyagfizika tanszékén Dr. Cziráky Ágnes végezte.
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6. fejezet
Kísérleti eredmények és értelmezésük
6.1

Endoterm rendszerek válasza az oldott hidrogén jelenlétére

Ahogy a 9. ábrán (16. oldal) látható, a fémek két csoportja különböztethető meg a hidrogénoldékonyság szempontjából a kölcsönhatás erőssége szerint. Ezek egyike az endoterm típusú
oldódás, ahol a fématomok elektronszerkezete és az oldott H-atom között nem jön létre
kémiai kapcsolat, vagy ez a kapcsolat nagyon gyenge. Ilyenkor a H2 molekulák
disszociációjához szükséges aktiválási energiát nem fedezi a H-atomok beépülésével járó
exoterm lépés. Így csak abban az esetben növekedhet az oldott H-atomok mennyisége, ha izoterm körülmények között, lásd Sieverts törvény (11. egyenlet, 17. oldal) - a külső parciális
H-nyomást, vagy - izobár körülmények között - a hőmérsékletet növeljük. Ehhez a
fémtípushoz tartozik a Fe is, amelynél a vázolt hőmérsékletfüggés mellett a 9. ábrán az is
látható, hogy a lapközepes köbös módosulatban (γ-fázis) a H-oldékonyság nagyobb, mint a
térközepes köbös α-fázisban. A vizsgálataim egy részét képező fémüvegek éppen Fe-alapúak,
így várható, hogy a kristályos vasra jellemző kismértékű H-oldékonyság, mint kémiai
tulajdonság, a fémüvegre is átöröklődik. A speciális allotróp hatás, amelynek kulcsszerepe
van számos metalloid oldékonyságának növekedésében [100], szintén szerepet kaphat a Holdódáshoz kapcsolódó jelenségek értelmezésében.

6.1.1

A hidrogénoldódás hatása a klaszterszerkezetre és a Curie-hőmérsékletre
Fe(Cr,B)-alapú fémüvegekben

Feszültségre érzékeny mágneses tulajdonságok vizsgálatával kimutatták az oldott hidrogén legtöbbször reverzibilis - hatását fémüvegekben [101]. Amikor szobahőmérsékleten történik a
mérés (pl. koercitív erő, permeabilitás, mágneses anizotrópia), akkor a jelenség
hőmérsékletfüggésével nem kell számolni. A TCam meghatározásánál azonban nem hagyható
figyelmen kívül a növekvő hőmérséklet miatt a hidrogén felgyorsuló deszorpciója, továbbá az
a szerkezeti átrendeződés, amit önmagában a növekvő hőmérséklet okoz. Annak érdekében,
hogy a „mérési relaxáció” hatását a lehető legkisebb legyen, gyors felfűtést alkalmaztam, és
csupán a Curie-hőmérséklet várható értéke körül mérsékeltem a felfűtési sebességet. A
„mérési relaxáció” nagyságának megbecslésére ugyanazon mintán háromszor mértem meg az
TCam-et.
Az endoterm típusú H-oldó rendszerek közül az Fe-(CrB) ötvözetcsalád három különböző
krómtartalmú tagjának Curie-hőmérsékletét vizsgáltam eltérő termikus előéletű és
hidrogénnel elektrolitikusan telített mintákon. Valamennyi minta 10 mm széles, 0,02-0,03mm
vastag, folyamatos síköntéssel (Planar Flow Casting) készített szalag volt, a H-telítés
elektrolítikus úton történt (1n H2SO4 + 3-5ppm CS2, 50mA/cm2, 2h, 20oC).
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A minták egy részének termomágneses tulajdonságait közvetlenül a gyorshűtés után
mértem, míg egyes mintákat 250oC-os hőkezelés (Ar atmoszféra, 24h), folyékony nitrogénes
hőkezelés (24h), hidrogénes telítés, vagy ezek kombinációja után vizsgáltam. A hőkezeléseket
a szerkezeti relaxáció során kialakuló eltérő szerkezetek elérése érdekében végeztem. Az
eredményeket a 32-33. ábrák szemléltetik.

33. ábra. Az előzetesen hőkezelt (250oC, 2h)
fémüveg
Curie-hőmérFe83,4Cr1,6B15
sékletének összehasonlítása alapállapotban, H-telítés után, folyékony nitrogénes
hőkezelés után, valamint az utóbbi kettő
kombinációját követően három, egymást
követő felfűtés során

32. ábra. A közvetlenül gyorshűtés után
vizsgált („as quenched”) Fe83,4Cr1,6B15
fémüveg Curie-hőmérsékletének összehasonlítása alapállapotban, H-telítés után,
folyékony nitrogénes hőkezelés után,
valamint az utóbbi kettő kombinációját
követően három, egymást követő felfűtés
során

A 32-33. ábrákból kitűnik, hogy a hidrogénes telítés után minden esetben nagyobb TCam-et
kaptunk, mint a telítést megelőző állapotban. Ugyanakkor az is leolvasható a fenti
diagramokról, hogy az előzetes hőkezelések hatásától is nagymértékben függ a TCam. Az
oldott hidrogén hatása, függetlenül a minta termikus előéletétől, egyértelműen kirajzolódik, és
maradandó növekedést jelez az egymást követő mérési ciklusokban a nem hidrogénezett
mintákhoz képest. Ez annyit jelent, hogy a szobahőmérsékletű hidrogénes kezelés olyan
szerkezeti átalakulást okoz a mintákban, amely hatása a soron következő hőkezelések alatt
sem szűnik meg. A hőkezeletlen mintákon azonban gyorsabban növekszik a TCam, ami a
„mérési relaxáció” következménye. Ezen azt értjük, hogy a mintában a mérés ideje alatt – a
felfűtés következtében – játszódik le szerkezeti relaxáció, aminek hatása a nagyobb TCam
értékekben nyilvánul meg.
A mérésekkel járó „hőkezelési hatások” és az oldott hidrogén direkt hatásának
szétválasztására megnöveltem az ötvözet Cr-tartalmát 10 atom%-ra, ezzel lecsökkent a Curiehőmérséklet. Ennél az összetételnél is megmértem a TCam értékét hidrogénezés előtt és azt
követően.
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34. ábra. Fe75Cr10B15 fémüveg TCam-nek változása hidrogénes telítés hatására és a soron következő
hőkezelések után

A 34. ábrából kitűnik, hogy a hidrogénes telítés hatására jelentősen nő a Curie-hőmérséklet
az alapállapotú mintáéhoz képest. A második és harmadik mérési ciklusban viszont az
alapállapotú minta TCam-e nagyobb, aminek hátterében a hidrogén távozása húzódik meg.
A független mérések bizonyítják, hogy az oldott H az amorf Curie-hőmérséklet reverzibilis
változását okozza [102]. A változás a H-atomok jelenlétéhez kötött, deszorpció után a TCam az
eredeti értékre áll vissza, ha a mérések közben nincs jelentős szerkezeti relaxáció, amely
független változásként elfedheti az oldott H hatását, mivel az oldott hidrogén ezekben a
mintákban a relaxációval azonos módon változtatja meg az TCam –et. Minthogy ez a relaxáció
időben lassabb folyamat, mint a hidrogén deszorpciója, ezért jellegzetes „cross
over”jelenséget figyelhetünk meg a ciklikus mérések során.
Összegezve az oldott H a Curie-hőmérsékletre kifejtett hatását kijelenthető, hogy a hidrogén
jelenléte az Fe-alapú amorf ötvözetekben reverzibilis Curie-hőmérséklet növekedést idéz elő.
A változás a vizsgált ötvözetekben azonos irányú, mint a mérésekkel járó irreverzibilis
szerkezeti relaxációé, amely termikus hatásával ez utóbbi ugyancsak növeli a Curiehőmérsékletet ezekben az ötvözetekben.
Az oldott hidrogén TCam-re kifejtett hatását a fázisemlékezések elve alapján érthetjük meg.
Az előzőekben kifejtett értelmezés alapján ez kevert szimmetriaviszonyokat jelent mind a Fe-,
mind a FeNi-alapú [101] fémüvegek szerkezetében. Mindkét esetben szilárd oldat jellegű,
tehát kevés metalloidot tartalmazó klaszterekről van szó, amelyek a hidrogénatomok
befogásában aktív szerepet játszanak. Ezek a környezetek a H-atomok lokális beépülésével
kitágulnak, a Fe-atomok átlagos távolsága ezzel növekszik. Ez - a Bethe-Slater összefüggés
értelmében - a mágneses csatolás erősségének helyi növekedéséhez vezet, így a H-atomok
jelenlétében a TCam növekszik (35. ábra).

53

35. ábra. A Bethe-Slater görbe sematikus ábrázolása olyan esetre, amikor a H jelenlététől függően nő vagy
csökken az átlagos atomi távolság, és ez a változás megjelenik a mágneses csatolás erősségében, (J) –
kicserélődési integrál, (a) – atomok közötti távolság, (d) – a d héj sugara

Nyitott kérdés azonban, hogy a H hatása termikusan miért ennyire stabil, időben miért
terjed túl a H-atomok oldott állapotának időtartamán.
Az irodalmi eredményekben [101] a H spontán deszorpciója figyelhető meg a Fe-alapú
mintákban már 100oC-os hőmérséklet-tartományban. A 300oC feletti TCam hőmérséklet
többszöri egymást követő mérése pedig biztosan olyan hőhatást jelent, amely után már
feltételezhető a hidrogén eltávozása, így annak direkt hatásával már nem kell számolnunk.
Ezek alapján elképzelhető, hogy a H-abszorpcióval keltett „lokális szerkezeti lenyomat”
(„imprint”) keletkezik ezekben a mintákban. Az ilyen lenyomatok keletkezésének eredete,
mechanizmusa azonban feltétlenül magyarázatot igényel. A magyarázatot a H-diffúzió és a
mátrixatomok öndiffúziójához szükséges aktiválási energiák nagy különbsége jelentheti. A 12.
ábra valóban ezt valószínűsíti: az abszorpció során a hidrogén helyi beépülése olyan
rövidtávú szimmetria-átrendeződést indít el a környezetben, amely nem áll vissza azon az
időskálán, amelyen belül a H-atomok spontán távozását megfigyeljük. Ebből fakadóan az
amorf Curie-hőmérséklet az átrendeződött szimmetriaviszonyoknak megfelelő ferromágneses
csatolást tükrözi egészen addig, amíg a szerkezeti változás TCam-re gyakorolt hatását más
jellegű relaxációs átrendeződések el nem mossák. A hidrogén beépülése (oldódása) tehát
ezekben a közegekben sem jelent teljesen passzív illeszkedést az üvegátalakuláskor keletkező
vagy akár az előzetes hőkezelésekkel kialakított szerkezethez, hanem az oldott hidrogén helyi
szimmetria-módosulást kelt, így jelenlétével a szerkezeti relaxációs folyamatok részévé,
alakítójává válik.
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6.2

Exoterm rendszerek válasza a hidrogén jelenlétére

Kísérleti munkám második felében exoterm H-oldó amorf ötvözetek hidrogéntárolási
tulajdonságait vizsgáltam. Az ilyen rendszerek közös jellemzője az, hogy a H az erős
hidridképző komponens elektronszerkezetével kölcsönhatásba lép. Minél nagyobb a preferált
alkotó hidridképző hajlama, vagyis a hidrid fázis kiépülésével járó képződéshő minél inkább
negatív, annál nagyobb a kialakuló ehyensúlyi hidrogén koncentráció. Ezekben az
abszorbensekben a hidrogénoldékonyság részben irreverzibilis, vagyis az abszorpció
hőmérsékletén az elnyelt hidrogénmennyiség nem nyerhető teljesen vissza [45]. A potenciális
H-tárolókkal szemben támasztott egyik legjelentősebb DOE-követelmény a ciklizálhatóság
[1]. Ennek megvalósítása kompromisszum árán lehetséges: az erős hidridképző elem Haffinitását ötvözéssel mérsékelni kell lehetőleg úgy, hogy az elérhető egyensúlyi
hidrogéntartalom – műszaki és alkalmazhatósági szempontból – csak kismértékben
csökkenjen.
Kísérleteimet amorf Ni-Zr-alapú anyagokon végeztem. A BME JJT és az MTA SZFKI
korábbi közös együttműködése során már vizsgálták ezt az anyagcsaládot [68], azonban több
olyan jelenséget figyeltek meg (minták fajlagos térfogatának jelentős növekedése, a
megnövekedett maradó fajlagos ellenállás, stb), amelynek okait nem, vagy nem teljesen tárták
fel. Ebben a korábbi kísérletsorozatban a hidrogén hatását szintén négypontos
ellenállásméréssel követték nyomon, azonban a minta hidrogéntartalma és fajlagos ellenállása
között fennálló pontos kapcsolat meghatározásakor a különböző módszerek eltérő
eredményeket hoztak [68]. Mindezek a tények indokolják a mérések megismétlését a
hidrogén amorf H-abszorbensek szerkezetére gyakorolt hatásának megértése céljából.

6.2.1

A vizsgált Ni-Zr-alapú fémüvegek alaptulajdonságai

A kísérleti terv felállításakor figyelembe vettem a DOE által megfogalmazott célokat [1],
ezért parciális H-nyomásnak 10 bar-t, míg a hőmérsékletnek 100oC-ot választottam. A
mérések megkezdése előtt feltérképeztem az anyagminták azon alaptulajdonságait, amelyek
változásával a hidrogén jelenléte, illetve annak szerkezetmódosító hatása nyomon követhető.
Ennek megfelelően első lépésként röntgendiffrakcióval megvizsgáltam a minták szerkezetét,
megmértem a szalagok mikrokeménységét, fajlagos ellenállását és termofeszültségét
alapállapotban, majd szabad levegőn 100, illetve 200oC-on végzett 120 órás hőkezelések után.
A minták hőkezelésével a későbbi hidrogénes méréseknél kialakuló termikus relaxáció hatását
kívántam megismerni. Az elvégzett mérések segítségével képet kaptam arról, hogy
önmagában a termikus beavatkozás miként változtatja meg azokat a tulajdonságokat,
amelyeket éppen a H-abszorpció mérésére kívántam felhasználni. A mérések eredményét a
36-38. ábrák foglalják össze.

55

36. ábra. Az alapállapotú minták röntgendiffrakciós képe a vizsgálatok megkezdése előtt; a felvételből
látszik, hogy a Pd-ot tartalmazó minta kivételével a vizsgált szalagok homogén egyfázisú amorf
rendszerek

A röntgendiffrakciós vizsgálatokból látható, hogy az alapálapotú minták röntgenamorfak, és
ez az állapot a relaxáló hőkezelés hatására sem szűnik meg. Ugyanakkor a 3 atom% Pdtartalmú mintában kristályos fázisra utaló csúcs jelenik meg a relaxáció eredményeként.

mikrokeménység (MHV)

Az ábrázolás
sorrendjében:

alapállapot

37. ábra. A vizsgált minták mikrokeménysége (HVmikro) alapállapotban, valamint 100, ill. 200oC-on
végzett 120 órás hőkezelést követően; a szórás tíz független mérés eredményéből számolva
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Az irodalomban található adatok azt mutatják, hogy fémüvegek esetén a keménység
általában nem monoton módon változik az első izoterm hőkezelések során a szerkezeti
relaxáció következtében [103]. Ezzel a megfigyeléssel megegyező eredményt hozott a
mintákon elvégzett keménységmérés is a Ni64Pt3Zr33 és Ni47Pd3Zr50 összetételek kivételével
(37. ábra). A keménységértékek szórása azonban minden esetben kisebb a hőkezelések
hatására, ami homogénebb szerkezet kialakulását feltételezi.

-6

fajlagos ellenállás (10 Ωm)

Az ábrázolás
sorrendjében:

alapállapot

38. ábra. A vizsgált minták fajlagos ellenállása alapállapotban, valamint 100, ill, 200oC-os 120 órás
hőkezelést követően, a szórás tíz független mérés eredményéből számolva

Fémüvegek szerkezetében lejátszódó termikus relaxáció következtében a fajlagos ellenállás
a megfigyelések szerint csökkenhet és nőhet is [104]. A vizsgált szalagok geometriai méretei
jelentős mértékben függtek a gyorshűtés során beállított technológiai paraméterektől,
valamint azok állandóságától, így a fajlagos ellenállásuk csak jelentős hibával volt becsülhető
(38. ábra). Minden összetételből két független mintát készítettem, és azokon tíz-tíz helyen
végeztem mérést.
A hőkezelések hatására az ellenállás és annak szórása csak kismértékben változott. Ezek
alapján kijelenthető, hogy az ellenállásmérés az elnyelt hidrogéntartalom egyértelmű
indikátora lehet, hiszen a tervezett H-abszorpció hőmérséklete önmagában nem módosítja
jelentősen a fajlagos ellenállást, az egymástól eltérő geometriákból származó szórás pedig
eltűnik annak következtében, hogy a hidrogén abszorpciós-deszorpciós kísérletek alatt a
próbatest rögzített állapotban van, ezáltal a mintavételezés helye nem változik.
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6.2.2

Ellenállásváltozás hidrogén hatására Ni-Zr-alapú fémüvegekben

Az alaptulajdonságok feltárása után került sor a H-abszorpciós-deszorpciós mérésekre.
Garaguly és társai a kísérleteiknél a minták előkészítésekor a legjobb eredményeket 4%-os
HF-es maratással érték el. Az optimális maratási idő 35 perc volt, az így előkészített minta
első feltöltése – hőmérséklettől függően – több mint 75 órát vett igénybe. Hosszabb maratás
során a fémüveg szalag átlyukadását tapasztalták [68]. A további H-telítések időtartama
jelentősen mérséklődött.
Ezek alapján én is HF-es maratással távolítottam el a szalagok oxidrétegét. A maratás során
megtapasztaltam az irodalom által ismertetett jelenségeket, vagyis a minták eldeformálódtak
majd átlyukadtak az idő előrehaladtával. Szintén 4%-os töménységű HF esetén már három
percnél hosszabb maratás hatására a szalagok rideggé váltak, a mintatartóba helyezéskor
eltörtek. Ennek megfelelően a maratási időt három percben határoztam meg, ami a korábbi
optimális időtartamnál egy nagyságrenddel kisebb.
Az első, tájékozódó méréseket 100oC-on – de csak 3 bar H-nyomáson – megismételtem,
majd a nyomást növeltem a később alkalmazandó 10 bar-ra, míg a hőmérsékletet
szobahőmérsékletre csökkentettem. Az eredményeket a 39-41. ábrák foglalják össze.

39. ábra. H-abszorpciós-deszorpciós görbék Ni67Zr33, Ni67Pd3Zr33 és Ni64Pt3Zr33 minták esetén; pH2=3-10
bar, T=100-20oC

A 39. ábra szemlélteti a 33 atom% Zr-tartalmú minták fajlagos ellenállásváltozását
többszöri hidrogénes telítés és kiürítés során. A minták a mérési hőmérsékletre történő
hevítése Ar atmoszférában történt. A fajlagos ellenállásgörbe közel zérus meredeksége
megfelel annak a ténynek, hogy fémüvegek ellenállásának kicsi a hőmérsékletfüggése [105].
Elsőként a Ni67Zr33 összetételű szalagot vizsgáltam. A hőmérséklet egyensúly beállta után 3
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bar H-nyomást hoztam létre a mérőtérben. Ennek hatására - ahogy a görbék mutatják - az
ellenállás értéke gyorsan emelkedett, mígnem elérte az R/R0~1,35 értéket. Az ellenállás
növekedése annak az egyértelmű bizonyítéka, hogy a mintába jutó hidrogén a fémüveget
alkotó atomok Valencia-elektronjaival erős kölcsönhatásba lép [101]. Az első telítés
nagyjából 25 percig tartott, ami meglepő az irodalomban található több tízórás eredmények
ismeretében [68]. A jelenség oka lehet:
•
•
•

eltérés a minták felületi előkészítésében,
eltérés a minták összetételében, vagy
eltérés a minták szerkezetében.

A vizsgált szalagok a már említett, a Garaguly és társai által elvégzett kísérletekhez készített
gyorshűtött anyagokból származtak, így összetételből származó különbségről nem lehet
beszélni. A felület előkészítése magyarázhatná a tapasztalt nagymértékű eltérést a marószer
sűrűségének, a maratási időnek, stb. különbségei alapján, azonban ez sem húzódhat meg a
háttérben a következő okok miatt:
A korábbi kutatások során a maratást 35 percen keresztül végezték, ennél kissé hosszabb idő
már a minta átlyukadását eredményezte. Esetemben csupán három perces maratás történt,
átlyukadást még tíz perces maratás után sem tapasztaltam. A HF az ötvözetből kioldja a Zr-t,
így Ni-ben dús, porózus felület alakul ki, ami katalitikus szerepe révén elősegíti a H2
disszociációját és az atomos hidrogén megkötődését a felületen [106]. Ez azt is jelenti, hogy
hosszabb HF-es maratás nikkelben dúsabb felületet eredményez, ami a feltöltési idő
lerövidülésében mutatkozik meg. Mivel a korábbi mérések előtt egy nagyságrenddel hosszabb
idejű maratás történt, így feltételezhetően a kialakult felület Ni-tartalma nem kisebb, mint az
én kísérleteim esetén, tehát a feltöltési időben ez nem jelenhet meg.
Az iménti okfejtésből az következik tehát, hogy az amorf szerkezetben, illetve annak
átrendeződésében kell keresni a több nagyságrenddel kisebb első feltöltési idő okát. Ennek a
lehetőségnek a létjogosultságát az a tény is megerősíti, hogy a két kísérletsorozat között több
mint tíz év telt el, ami relaxációs folyamatok lejátszódására nyújhatott lehetőséget.
A feltöltési idő további mérséklődését eredményezte a Ni részleges cseréje Pd-mal illetve
Pt-val, ami e két elem nikkelhez hasonló katalitikus hatásával magyarázható [107]. A telítési
ellenállás ugyanakkor elmarad a biner Ni67Zr33-nál mért értéktől.
A feltöltést követően vákumot hoztam létre a mérőtérben (10-3 mbar), a hőmérsékletet nem
változtattam. Az ellenállás lecsökkent, de nem állt vissza a kezdeti értékre a mintában
irreverzibilisen oldott hidrogén miatt. A Pt és Pd ötvözés a deszorpciós időt is lecsökkentette,
továbbá a mintában bentrekedő H mennyisége is mérséklődött.
A feltöltés-kiürítés ciklust megismételtem változatlan körülmények között (p=3 bar majd
vákuum, T=100oC). A harmadik feltöltés során a hidrogénnyomást 10 bar-ra emeltem, ami az
egyensúlyi hidrogéntartalmat megnövelte. A hőmérséklet csökkenése 20oC-ra változatlan
nyomás mellett tovább növelte az egyensúlyi hidrogéntartalmat.
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40. ábra. H-abszorpciós-deszorpciós görbék Ni67-xCuxZr33 minták esetén; pH2=3-10 bar, T=100-20oC

A feltöltés-kiürítés ciklusokat az előbb ismertetett módon végrehajtottam a Cu-tartalmú
mintákon is (40. ábra). A diagramból kitűnik, hogy a Ni61Cu6Zr33 minta feltöltési és kiürítés
sebessége meghaladja az alapötvözet és a 16 atom% réztartalmú mintáét. Amikor a felületi
oxidréteg a sebesség-meghatározó tényező a ciklizálásnál, akkor annak az első néhány
feltöltés alatt bekövetkező feltöredezése után az abszorpciós-deszorpciós sebesség közel
állandó értékre áll be [45]. Ebben az esetben nem erről van szó, hiszen ez a különbség minden
feltöltésnél és kiürítésnél megmarad. Az is megfigyelhető továbbá, hogy az azonos Zrtartalom ellenére az egyensúlyi R/R0 valamint a remanens ellenállás-növekmény különbözik
az egyes minták esetén.
A Zr-tartalom növelésével 33 atom%-ról 50 ill. 75%-ra az abszorpció telítési időszükséglete
nagymértékben megnő, továbbá a visszanyerhető hidrogén mennyiségének jelentős
csökkenése figyelhető meg (41. ábra), ami – a Harris-Curtin modell szellemében –
egyértelműen a hidrogén számára erősen kötött helyek arányának növekedését jelzi [68]. Az
50 atom% Zr-tartalmú ötvözetnél szembetűnő az első feltöltés kis sebessége, ugyanakkor a
további feltöltéseknél már nem tapasztalható lényegi eltérés a többi mintához képest. Ennek
oka lehet a már korábban is tárgyalt nem kellő alaposságú oxidmentesítés. A Pd24,5Zr75,5
anyagmintánál észrevehető a nagy telítési ellenállás (R/R0~1,53), valamint a gyakorlatilag
teljesen irreverzibilis hidrogénoldékonyság. Ez a komponensek erős hidridképző hajlama
miatt van (∆HZrH2=-163 KJ/mol H, ∆HPdH=-38 KJ/mol H). A Pd Ni-hez hasonló katalitikus
szerepe miatt az abszorpciós görbe meredeksége gyakorlatilag megegyezik a Ni-tartalmú
mintáknál tapasztaltakkal.
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41. ábra. H-abszorpciós-deszorpciós görbék különböző Zr-tartalmú minták esetén; pH2=3-10 bar, T=10020oC

A mérések során a mintatartóba korábban feszesen befogott szalagok megnyúltak (42. ábra).
Feltételezhető az, hogy az relatív alakváltozás a tér minden irányában azonos mértékű, bár a
hosszváltozáson kívül – a szalag méreteiből adódóan (vastagság: 0,02mm, szélesség: 2mm) –
a további két irányban e változás szemrevételezéssel nem állapítható meg.
A kialakult méretváltozás a hidrogén távozása után is megmaradt, vagyis szerkezeti
átrendeződés játszódott le az amorf rendszerben.

42. ábra. H-abszorpciós-deszorpciós mérések során a szalag alakú minta jelentősen megnyúlt
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Az első, tájékozódó mérések tapasztalatai a következő módon foglalhatók össze:
A méréseim megerősítik azt az általános gyakorlati megfigyelést, hogy az abszorbens
felülete (a mintát borító oxidréteg) meghatározó tényező az abszorpció alaplépéseinek
lejátszódásakor a H2 disszociációjában és a keletkező H felületi adszorpciójában játszott
szerepe révén. Ennélfogva a reprodukálható felület-előkészítésnek méréstechnikai és
technológia szempontból is döntő szerepe van.

Megállapításaim a következők:
•

A mintába beoldódó hidrogén megnöveli annak elektromos ellenállását, a
hidrogéntartalom és az ellenállás közti kapcsolat jellege nem ismert, és
összetételenként eltérő. Ez utóbbi feltevés annak alapján képzelhető el, hogy
feltehetőleg a Pd25,5Zr75,5 H-tartalma a legnagyobb, azonban a mért telítési
ellenállás elmarad a Ni47Pd3Zr33 mintáétól;

•

Már 3 atom% Pd vagy Pt elősegíti a felületi H2(felület) → 2H(oldott) reakció
lejátszódását, ha a Zr-tartalom nem haladja meg a 33%-ot;

•

A hidridképző komponens növekvő aránya – esetemben Zr – nagymértékben növeli
az abszorpciós időt, hiszen egységnyi térfogatban nagyobb mennyiségű hidrid fázis
kiépülésére van lehetőség;

•

Gyakorlati szempontból azokat az ötvözeteket lehet felhasználni, amelyek
tartalmaznak egy vagy több olyan katalitikus komponenst, amely endoterm módon
oldja a hidrogént;

•

A H jelenlétére a Ni-Zr alapú fémüveg szalagok fajlagos térfogata irreverzibilis
módon megváltozik;

•

A H-deszorpciót követő remanens fajlagos ellenállás-növekmény oka nem
egyértelműen csak a nagy kötési energiájú helyeken megrekedt hidrogén hatásából
adódik, hanem feltehetően a szerkezeti átrendeződés is hozzájárulhat ehhez. Itt
azonban meg kell jegyezni, hogy amíg a már egyszer feltöltött minta maradó
hidrogéntartalma nem ismert, addig nem jelenthető ki az sem teljes bizonyossággal,
hogy a szerkezeti átrendeződés megmarad a bentrekedt H távozása után is.

A megfigyelt jelenségek és a nyitott kérdésként megfogalmazott feltételezések ismeretében
az alábbi részterületekre osztottam a további kísérleteimet:
• A fajlagos ellenállás és a minta hidrogéntartalma között fennálló kapcsolat (R/R0 –
H/M) pontos, közvetlen meghatározása a vizsgált összetételek esetén;
•

A szerkezetváltozás jellegének és mértékének feltérképezése szerkezetvizsgálati
(TEM, SEM, XRD) és termikus stabilitási (DSC) mérési módszerekkel;

•

A szerkezetváltozás, mint a „térfogati aktiválás” megnyilvánulási formájának
vizsgálata és a klasszikus értelemben közismert (felületi) aktiválástól történő
elkülönítése;
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6.2.3

A hidrogéntartalom és az ellenállás-változás kapcsolata Ni-Zr-alapú fémüvegekben

A vizsgált ötvözetek hidrogéntartalma és a relatív ellenállás-változás közti összefüggés
meghatározásához az első mérésekhez használt berendezést átalakítottam az 5.2 fejezetben
leírtak szerint. Így olyan mérőrendszert építettem fel, ahol egy Sieverts berendezésben egy
négypontos ellenállásmérő is helyet kapott (43. ábra).

43. ábra. A négypontos ellenállásmérővel kiegészített Sieverts berendezés mintaoldali tartálya

Az R/R0-H/M karakterisztikák felvételét a Ni64Pt3Zr33 összetételű a mintával kezdtem (4447. ábra). Referencia nyomásmérést végeztem a minta nélkül, aminek eredményéből látszik,
hogy az abszorpciós mérés ideje alatt a nyomás állandónak tekinthető, így a várható
nyomásesés az abszorpció következménye.

minta nélkül

Nyomás (bar)

50°C, 1. feltöltés

mintával

Idő (perc)
44. ábra. A mintatartályban uralkodó H-nyomás a minta nélküli referenciamérés (zöld vonal) és az
abszorpció során (piros vonal)

63

A 44. ábra szemlélteti az első feltöltés során rögzített nyomás-idő görbét (piros vonal),
valamint a referenciamérés eredményét (zöld vonal). A minta által abszorbeált H mennyisége
a két görbe különbségével arányos. Mivel a mérőtér térfogata ismert (V=29,95cm3) és a
hőmérsékletet a rendszer méri, így a mintába jutó H mennyisége számítható.
A nyomásméréssel egyidejűleg történik az ellenállásmérés is, aminek eredményét a 45. ábra
szemlélteti.

50°C, 1. feltöltés

Idő (perc)

45. ábra. A minta relatív ellenállása az idő függvényében az első feltöltés alatt

A nyomásmérés és az ellenállásmérés eredményeinek összegzése mutatja be a vizsgált
összetételű minta hidrogéntartalmának ellenállásnövelő hatását (46. ábra).

46. ábra. A minta relatív ellenállásának változása a hidrogéntartalom függvényében
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A mérési adatokból számolt eredményt a 46. ábrán a fekete pontok jelölik. A szórás oka az,
hogy a számolásokat zajjal terhelt nyomásértékekből végeztem. A kapott pontokra regressziós
görbét illesztve az irodalmi eredményekkel egyező, exponenciális ellenállásfüggést mutat a
Ni64Pt3Zr33 anyagminta a benne lévő H hatására.
A 6.2.2 fejezet – az irodalommal egyezésben – beszámol a bentrekedt H hatására kialakuló
maradó ellenállásváltozásról, valamint a maradó szerkezeti átalakulásról (megnyúlás). Ezért
az ellenállás hidrogénfüggését mindenképpen szükséges az elsőt követő további feltöltések
során is kimérni. Enek megfelelően a 47. ábra a Ni64Pt3Zr33 első két H-telítésénél számított
görbéit mutatja be.

47. ábra. A minta relatív ellenállásának változása a hidrogéntartalom függvényében: az első feltöltés során
tapasztalt függés gyakorlatilag megegyezik a második feltöltés alatt mérttel

Korábbi méréseink azt mutatták, hogy a vizsgált amorf Ni-Zr-alapú anyagminták telítési
R/R0 értéke nem változik a többszöri feltöltés-kiürítés ciklus során. Ennek alapján a második
feltöltés kezdeti hidrogéntartalma egyszerűen leolvasható (-es pont az ábrán). A második
telítés görbéjét extrapolálva a zérus H-tartalomig azt az eredményt kapjuk, hogy a minta
fajlagos ellenállása megnőtt az első ciklus hatására (-as pont az ábrán), ami egy mintán
belüli átalakulás – például szerkezeti átrendeződés, amely megnyilvánul a geometriai
méretekben is, feszültségállapot megváltozásában stb – lehetőségét feltételezi. A görbék
alakjából látható továbbá az is, hogy nincs lényegi különbség az egymást követő feltöltések
ellenállás-változásra gyakorolt hatásában, tehát az ellenállásmérés hiteles képet ad a mintában
lévő H mennyiségéről.
Vizsgáltam az R/R0-H/M kapcsolat hőmérsékletfüggését is, így az iménti mérést elvégeztem
szobahőmérsékleten és 100oC-on is. Az eredményeket a 48-49. ábrák foglalják össze.
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48. ábra. A Ni64Pt3Zr33 minta relatív ellenállásának változása a hidrogéntartalom függvényében az első két
feltöltés során

A 20oC-on elvégzett két abszorpció-deszorpció ciklus szintén azt bizonyítja, hogy a minta
második feltöltésére jellemző fajlagos ellenállás-hidrogéntartalom összefüggés némileg eltérő
az első feltöltéskor mérttől. Az eltérés iránya és nagyságrendje megegyezik az 50oC-nál
tapasztalt változással, vagyis a fajlagos ellenállás H/M=0 esetén mintegy nagyobb 3%-kal.
Ezek a mérések azonban nem adnak egyértelmű képet arról, hogy ez a növekmény csak az
első és az azt követő abszorpciók során figyelhető meg, vagyis hogy a második feltöltés az
elsőtől eltérő R/R0-H/M viszonya mennyire tekinthető egy állandósult változás
eredményének. E kérdés megválaszolására a 100oC-on elvégzett mérés során öt abszorpciódeszorpció ciklust hajtottam végre, ennek eredményét a 49. ábra szemlélteti.
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49. ábra. A Ni64Pt3Zr33 minta relatív ellenállásának változása a hidrogéntartalom függvényében 100oC-on;
a kék regressziós görbe a 2-5. független mérésekre illesztett görbe

Az ábrából kitűnik, hogy a korábbiakban tapasztalt ellenállás-növekedés itt is megjelenik. A
második, harmadik, negyedik és ötödik abszorpciós lépések mért pontjai jó közelítéssel egy
görbére illeszkednek. Ez csak annak jeleként képzelhető el, hogy az elsőt követő feltöltések
során a mintába jutó H már nem idéz elő olyan lokális atomi átrendeződéseket, amelyek az
amorf rendszer fajlagos ellenállására irreverzibilis hatást gyakorolnának. Vagyis hidrogén
hatására irreverzibilis módon megnő az amorf Ni34Pt3Zr33 szalag fajlagos ellenállása az első
H-abszorpció során.
Megvizsgáltam e kijelentés érvényességét a biner Ni67Zr33 és a Ni64Pd3Zr33 minták esetén is.
A mérések eredményét a 50-55. ábrák mutatják be. Az eredmények közös jellemzője az, hogy
minden esetben a második abszorpció mérési pontjaira illesztett görbe az első feltöltés
regressziós görbéje felett helyezkedik el, tehát ezen esetekben is tetten érhető a H hatására
kialakuló irreverzibilis ellenállás növekedés.
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50. ábra. A biner Ni67Zr33 minta relatív ellenállásának változása a hidrogéntartalom függvényében az első
két feltöltés során 20oC-on

51. ábra. A biner Ni67Zr33 minta relatív ellenállásának változása a hidrogéntartalom függvényében az első
két feltöltés során 50oC-on
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52. ábra. A biner Ni67Zr33 minta relatív ellenállásának változása a hidrogéntartalom függvényében az első
két feltöltés során 100oC-on

53. ábra. A Ni64Pd3Zr33 minta relatív ellenállásának változása a hidrogéntartalom függvényében az első két
feltöltés során 20oC-on
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54. ábra. A Ni64Pd3Zr33 minta relatív ellenállásának változása a hidrogéntartalom függvényében az első két
feltöltés során 50oC-on

55. ábra. A Ni64Pd3Zr33 minta relatív ellenállásának változása a hidrogéntartalom függvényében az első két
feltöltés során 100oC-on
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A diagramokon látható, hogy a hőmérséklet emelése – a Sieverts törvény értelmében – az
egyensúlyi hidrogéntartalom csökkenésében nyilvánul meg. Ez a tendencia az egyensúlyi
H/M-hez tartozó fajlagos ellenállás változásában is kirajzolódik, ugyanakkor e két mennyiség
változása nem azonos mértékű, vagyis a görbék meredeksége változik a vizsgálat
hőmérsékletétől függően (56. ábra). A legkisebb meredekség a legnagyobb egyensúlyi H/Mhez, vagyis a 20oC-on elvégzett méréshez tartozik mindhárom összetétel esetén, míg a
legnagyobb meredekség a 100oC-on felvett görbéknél látható.

56. ábra. A Ni64Pd3Zr33 minta R/R0-H/M görbéje 20, 50 és 100oC-on; a hőmérséklet emelése a görbe
meredekségét növeli

Az első feltöltés hatására kialakuló ellenállás növekményt, amely hátterében a H
szerkezetmódosító hatását tételezzük fel, a második feltöltés görbéjének zérus H-tartalomra
történő extrapolálásával becsültem meg. A feltételezés igazolására mágneses magrezonancia
méréssel határoztam meg a Ni64Pd3Zr33 összetételű szalag hidrogéntartalmát egy teljes
abszorpció-deszorpció ciklus után (57. ábra). Ez a mérés kimutatta, hogy a szalagban maradt
hidrogén mennyisége ∼0,04 – 0,07 H/M, amely főként erősen kötött H-atomokból áll. Ez a
mért érték ugyan elmarad az aktivált állapotra érvényes R/R0-H/M viszonytól, azonban az
aktiválatlan mintára jellemző, a H jelenlétére kialakuló ellenállás értéket meghaladja. A
deszorpciót követő fajlagos ellenállás érték ugyanakkor nagyobb, mint a szalag aktiválásakor
a 0,04 – 0,07 H/M-hez tartozó ellenállás. Ez azt bizonyítja, hogy a vizsgált összetétel esetén
az ellenállás nem csupán a minta H-tartalmának függvénye, hanem megjelenik egy
irreverzibilis növekmény is az aktivált állapotban.
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57. ábra. Az NMR mérések eredménye; Az ellenállás a deszorpciót követően nagyobb, mint az aktiválás
során azonos H/M esetén
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6.2.4

Irreverzibilis szerkezetváltozás Ni-Zr-alapú fémüvegekben

Röntgenvizsgálatok
Az ellenállásmérés eredményei alapján tehát kijelenthető, hogy a hidrogén abszorpciódeszorpció ciklus során irreverzibilis módon megnő a vizsgált fémüveg szalagok fajlagos
ellenállása a mérés hőmérsékletétől függetlenül. Ez azt jelenti, hogy a H-telítés hatására olyan
folyamatok mennek végbe az amorf szerkezetben, amelyek a megfigyelés időtartamában
irreverzibilis módon hatnak annak fajlagos ellenállására. Ezeknek a hatásoknak a
megismerésére szerkezetvizsgálati eljárásoknak vetettem alá a mintákat. Elsőként
röntgendiffrakcióval (XRD) vizsgáltam az egyes szalagokat gyorshűtött, hőkezelt (100oC,
120h, Ar-atmoszféra) és egy teljes H-telítés-kiürítési ciklust (100oC, 10bar H2) követő
állapotban (58. ábra). Látható, hogy az egyes szalagok a kiindulási állapotban
röntgenamorfak, és sem a relaxáló hőkezelés, sem pedig a H-abszorpció-deszorpció nem
változtatja meg ezt az állapotot. Az azonban szembetűnő, hogy a Ni64Pd3Zr33 minta esetén a
hőkezelt esetben megfigyelhető kristályos csúcs eltűnik a H-telítés hatására, ugyanakkor a
Ni64Pt3Zr33 összetétel esetén ellenkező módon hat a mintába jutó hidrogén: az amorf állapotra
hatástalan hőkezeléssel ellentétben kristályos csúcs jelenik meg a H-abszorpció nyomán.

58. ábra. A Ni67Zr33, Ni64Pd3Zr33 és Ni64Pt3Zr33 anyagminták röntgendiffrakciós képe gyorshűtött, hőkezelt
és H-telítést-kiüítést követő állapotban; valamennyi esetben a minták röntgenamorfak, helyenként
kristályos csúcs megjelenése figyelhető meg

Az egyes összetételek regisztrátumaira regressziós görbét illesztettem (Philips Profile Fit)
(59-61. ábra). A Ni67Zr33 összetétel esetén kijelenthető, hogy a H-telítés nem változtatja meg
röntgenvizsgálattal kimutatható mértékben az amorf szerkezetet, vagyis az amorf „csúcs”
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helye (2Θ=42,0085, illetve 41,6555 fok), szélessége (7,963, illetve 7,957 fok) és félérték
szélessége (6,2138, illetve 6,2093 fok) is gyakorlatilag azonos a két eltérő előéletű minta
esetén (4. táblázat).

59. ábra. A Ni67Zr33 minta röntgendiffrakciós spektruma hőkezelés és hidrogéntelítés után: látható, hogy a
mintába jutó H hatására nem történik röntgenvizsgálattal kimutatható változás

4. táblázat. A Ni67Zr33 anyagminta amorf „csúcsának” jellemző adatai
Minta

2Θ
Θ
(fok)

Szélesség
(fok)

Intenzitás
(önk. m.e.)

Félérték
szélesség

hőkezelt

42,0085

7,963

495

6,2138

hidrogénezett

41,6555

7,957

610

6,2093

A Ni64Pd3Zr33 összetételű minta röntgendiffrakciós képe azonban jelentős változásokra
enged következtetni. A relaxáló hőkezelés (100oC, 120h) utáni állapotban kristályos csúcs
figyelhető meg az amorf profilon, ami lapközepes kockarácsú Ni(Zr) jelenlétére utal [109]. Ez
a csúcs a H-telítés-kiürítés során szinte teljesen eltűnik, ami a kristályos hányad elbomlását és egyúttal az amorf fázis növekvő stabilitását feltételezi. Ez annak – a már korábban is
említett ténynek – a bizonyítéka, hogy a H jelenléte nem pusztán az üvegállapotra jellemző
nagy szabad térfogatban történő passzív elhelyezkedést jelent, hanem hozzájárul az amorf
állapot stabilitásához.
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60. ábra. A Ni67Pd3Zr33 minta röntgendiffrakciós spektruma hőkezelés és hidrogéntelítés után: látható,
hogy a mintába jutó H hatására a lkk Ni(Zr)-re jellemző csúcs eltűnik

A röntgendiffrakciós kép részletes vizsgálatának főbb eredményeit az 5. táblázat foglalja
össze. Az amorf „csúcs” helye, szélessége és félérték szélessége mind a hőkezelést követően,
mint pedig a hidrogénes kezelés után gyakorlatilag azonos (2Θ=41,8454, illetve 43,1790 fok,
szélesség: 7,931, illetve 7,917 fok, félérték szélesség: 6,1889, illetve 6,1784 fok). A kristályos
csúcs helye szintén változatlanul 2Θ≈43,2-nél jelenik meg, azonban az intenzitás jelentős
mértékben csökken a H-oldódás során. A Scherrer-formula alapján [110] a szemcsenagyság
∼50-60nm-re becsülhető.
5. táblázat. A Ni64Pd3Zr33 anyagminta röntgendiffrakciós képének jellemző adatai

hőkezelt

hidrogénezett

Szélesség Intenzitás Félérték
(fok)
(önk. m.e.) szélesség

2Θ
Θ
(fok)

Minta
amorf
csúcs
krist.
csúcs
amorf
csúcs
krist.
csúcs

41,8454

7,931

682

6,1889

43,1790

0,389

649

0,3037

41,9126

7,917

764

6,1784

43,2045

0,238

66

0,1856

A Ni64Pt3Zr33 összetételű minta esetén az imént vázolt folyamatokkal ellentétes jelenség
figyelhető meg, vagyis a relaxáló hőkezeléskor a szalag teljesen röntgenamorf, míg egy Habszorpció-deszorpció ciklust követően kristályos csúcs szuperponálódik az amorf állapotra
jellemző röntgenképre (61. ábra).
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61. ábra. Ni67Pt3Zr33 minta röntgendiffrakciós spektruma hőkezelés és hidrogéntelítés után: látható, hogy a
mintába jutó H hatására a lkk Ni(Zr)-re jellemző csúcs jelenik meg

6. táblázat. A Ni64Pt3Zr33 anyagminta röntgendiffrakciós képének jellemző adatai
Szélesség Intenzitás Félérték
2Θ
Θ
Minta
(fok)
(önk. m.e.) szélesség
(fok)
hőkezelt

amorf
csúcs

hidrogénezett

krist.
csúcs
amorf
csúcs

41,5632

7,642

365

5,9637

42,2458

6,817

123

5,3201

43,1659

0,308

53

0,2404

A 6. táblázat foglalja össze az 61. ábrán látható regisztrátumok profilanalízisének
eredményét. A reflexió szögéből (2Θ) kitűnik, hogy a hidrogénezés hatására kompaktabb,
tömörebb atomi konfiguráció épül ki. Ez makroszkopikus mértékben a fajlagos térfogat
csökkenését tételezi fel, ami azonban ellentmond a megfigyeléseknek [68]. A három atom%
Pd-tartalmú anyagmintánál is megfigyelhető egy kismértékű eltolódás a „csúcs” helyében a
nagyobb reflexiós szögek irányába, azonban ennek mértéke csupán ∼0,15%. A biner Ni-Zr
szalag esetén a H-telítés-kiürítés ciklust követően a „csúcs” helye a kisebb szögek irányába
tolódik, tehát ebben az esetben röntgenvizsgálattal nyomon követhető a gyakorlatban
tapasztalt térfogatnövekedés.
A mintákat TEM vizsgálatoknak vetettem alá, amely a Ni67Zr33 összetételű mina esetén a
röntgendiffrakció eredményével egyezésben nem mutatott ki kristályosodásra utaló nyomokat
(62. ábra), míg a határolt területű elektrondiffrakciós felvételek csak az amorf gyűrűt
mutatják (63. ábra).
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62. ábra. A Ni67Zr33 anyagminta transzmissziós elektronmikroszkópi (TEM) képei: balra – alapállapotban;
jobbra – egyszeri H-abszorpció-deszorpció után

63. ábra. A Ni67Zr33 anyagminta határolt területű elektrondiffrakciós felvételei: balra – alapállapotban;
jobbra – egyszeri H-abszorpció-deszorpció után

A 3 atom% Pd, illetve Pt tartalmú szalagokban a TEM már a 100oC-os relaxáló hőkezelést
követően is kristályos fázis jelenlétét mutatta ki (64-65. ábra). Az átlagos szemcseméret
∼56,7nm. A hidrogénezést követően az átlagos szemcseméret kismértékben csökken, értéke
51,5nm.
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64. ábra. A Ni64Pd3Zr33 anyagminta transzmissziós elektronmikroszkópi (TEM) képei: balra –
alapállapotban; jobbra – egyszeri H-abszorpció-deszorpció után

65. ábra. A Ni64Pt3Zr33 anyagminta transzmissziós elektronmikroszkópi (TEM) képei: balra –
alapállapotban; jobbra – egyszeri H-abszorpció-deszorpció után

A határolt területű elektrondiffrakciós felvételek alátámasztják a TEM eredményeket: a
Ni64Pt3Zr33 és Ni64Pd3Zr33 összetétel esetén hőkezelt és hidrogénezett állapotban is felszakad
az amorf gyűrű, és a lkk Ni(Zr) fázisra jellemző gyűrűk [68] jelennek meg (66-67. ábrák).
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66. ábra. A Ni64Pd3Zr33 anyagminta határolt területű elektrondiffrakciós felvételei: balra – alapállapotban;
jobbra – egyszeri H-abszorpció-deszorpció után

67. ábra. A Ni64Pt3Zr33 anyagminta határolt területű elektrondiffrakciós felvételei: balra – alapállapotban;
jobbra – egyszeri H-abszorpció-deszorpció után

Összegzésként elmondható, hogy a biner Ni-Zr minta esetén a H egyszeri jelenléte a fajlagos
térfogat növekedését idézi elő, míg a három atom% Pd-, illetve Pt-ötvözés hatására kristályos
fázis jelenik meg. Az amorf alapmátrix szerkezete kompaktabb, tömörebb a H egyszeri
jelenlétének következtében, a fajlagos térfogat kismértékben csökken. Ez azt jelenti, hogy a
fajlagos térfogat makroszkópos nagyságrendben tapasztalt növekedéséhez a kristályos hányad
jelentős mértékben hozzájárul. Mivel kristályos fázis megjelenése – és egyúttal az egyre
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kompaktabb amorf szerkezet kialakulása – a háromalkotós Ni-(Pd,Pt)-Zr rendszerekben
figyelhető csak meg, így feltételezhető a Pd, illetve Pt katalitikus szerepe a lapközepes
kockarácsú Ni(Zr) kristályos fázis csíraképződésében. Ez utóbbi feltevés igazolása további
kísérletek elvégzését teszi szükségessé.

Termikus vizsgálatok (DSC)
A DSC méréseket (β=20o/min, N-atmoszféra) a röntgenvizsgálatok során a hidrogén
hatására legjelentősebb változást mutató Ni64Pd3Zr33 szalagokon gyorshűtött, hőkezelt
(100oC, 120h, Ar-atmoszféra) állapotban és egy H-telítés-kiürítés ciklust (100oC, 10bar H2,
majd vákuum) követően végeztem. Az alapállapotú és a hidrogénnel kezelt anyagmintából
három, míg a relaxált mintából kettő, egymástól független mérést sikerült végrehajtani. A
méréseket megelőzően a berendezést indium próbatest olvasztásánál felvett DSC-görbe
segítségével kalibráltam. A mérési eredményeket az 68. ábra szemlélteti.

68. ábra. A Ni64Pd3Zr33 minta DSC görbéi: fekete vonal – gyorshűtés utáni alapállapot; kék vonal – 120
órás, 100oC-on, Ar védőgázban elvégzett relaxáló hőkezelés utáni állapot; piros vonal – 10bar H2atmoszférában elvégzett H-abszorpció, majd elővákuumban végrehajtott deszorpciót követő
„hidrogénezett” állapot

A fenti ábrán a fekete szín jelöli a gyorshűtés utáni alapállapotot, a kék szín a hőkezelt, a
piros a hidrogénezett állapothoz tartozik. Valamennyi minta közös jellemzője az, hogy 400oC
körül egy endoterm reakcióra utaló lépcső jelenik meg a görbéken, továbbá az amorfkristályos átalakulás 600oC alatt bekövetkezik. Azonban mind az endoterm szakasz további
alakulása, mind pedig a kristályosodás alaptulajdonságai élesen elkülönítik egymástól a
különböző termikus előéletű mintákat. Elsőként a kristályosodás jellemzőit vizsgáltam.
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69. ábra. A Ni64Pd3Zr33 minta kristályosodásának DSC-görbéje gyorshűtést követő alapállapotban,
relaxáló hőkezelés és hidrogéntelítés-kiürítés után

Az 69. ábra részleteiben mutatja a kristályos átalakulást a három különböző állapotban. A
kristályosodást leíró széles csúcs több lépésből álló folyamatról árulkodik. Ennek legfőbb
bizonyítéka a mindhárom állapot egy-egy regisztrátumán jól megfigyelhető lépcsős csúcs. Az
ábrából kitűnik, hogy az alapállapotú mintákra jellemző a legnagyobb eltérés az exoterm
csúcs helyét és alakját illetően. A relaxáló hőkezelésen átesett minták kistályosodási
hőmérséklete kisebb szórást mutat, azonban a görbék alakja itt is jelentősen eltérő. A
hidrogénezett mintáknál felvett görbék – az átalakulás hőmérsékletét és jellegét tekintve is –
az alapállapot és a relaxált állapot közé illeszkednek.
Az irodalom az amorf-kristályos átalakulást annak kezdeti és véghőmérsékletével (Tkezdeti,
Tvég), a kristályosodási hőmérséklettel (Tkrist) és az átalakuláshoz szükséges hőmennyiséggel –
a kristályosodási entalpiával (∆Hkristályosodási) – írja le [111]. A kristályosodás entalpiája
arányos az átalakulást leíró csúcs alatti terület nagyságával. A jellemző hőmérsékletek
értelmezését az 70. ábra szemlélteti.
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70. ábra. Az amorf-kristályos átalakulást jellemző hőmérsékletek;

A vizsgált minták mindegyikéről leolvastam a korábban említett jellemző hőmérsékleteket,
és a görbe alatti terület integrálásával – az egyes minták tömegének ismeretében – a
kristályosodási entalpiát kiszámítottam (28. egyenlet alapján). Mindezeket a 7. táblázat
foglalja össze.
7. táblázat. A Ni64Pd3Zr33 anyagminta kristályosodását jellemző hőmérsékletek és az átalakulás entalpiája a
három eltérő állapotban
Tkezdeti
(oC)

Tvég
(oC)

alapállapot_1

582

597

15

590,7

9,01

alapállapot_2

578,7

593

14,3

587,7

9,69

alapállapot_3
átlag

575,6
578,7

586,4
592,1

10,8
13,3

580,3
586,2

9,68
9,46

hőkezelt_1

568,5

581,62

13,12

575

13,7

hőkezelt_2
átlag

569
568,7

581
581,3

12
12,5

575,7
575,3

13,96
13,8

hidrogénezett_1

579,8

590,3

10,5

585,7

12,01

hidrogénezett_2

576,5

585,3

8,8

580,75

10,1

hidrogénezett_3
átlag

575,7
577,3

587
587,5

11,3
10,2

583,25
583,2

9,7
10,6

minta

∆T

Tcsúcs
(oC)

∆Ηkristályosodás
(J/g)

A 7. táblázat adataiból kiolvasható, hogy az alapállapotú minták kristályosodásának átlagos
kezdeti hőmérséklete ∼578,77oC. A relaxáló hőkezelésen átesett szalag azonos adata mintegy
10oC-kal kisebb, azaz ∼568,75oC. Ez a tendencia nyomon követhető mind az üvegátalakulási,
mind a kristályosodási csúcshoz tartozó hőmérsékletekben. A kristályosodás végét jelző
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hőmérsékletekben azonban nagyobb eltérés figyelhető meg. Így az átalakulás hőmérséklettartománya a relaxált minta esetén szűkebb. Ez arra utal, hogy a hőkezelés által kiváltott
relaxáció olyan atomi átrendeződésekből áll, amelyek során homogénebb atomi konfiguráció
alakul ki.
A hidrogén egyszeri jelenléte majd távozása utáni állapotra jellemző valamennyi
hőmérséklet az alapállapotra, illetve a relaxált állapotra jellemző érték között helyezkedik el,
azonban az eltérés a relaxált állapottól az átalakulás kezdetén és végén nem azonos mértékű.
Ennek következménye a hidrogénes kezelésen átesett mintára jellemző legszűkebb
kristályosodási hőmérséklet-tartomány, ami a leghomogénebb amorf struktúra bizonyítéka.
Mivel a relaxáló hőkezelés és a hidrogén-abszorpció-deszorpció ciklus közötti egyetlen
különbség a hidrogén hiánya, illetve jelenléte, így kijelenthető, hogy a hidrogén
szerkezetmódosító hatása a minta homogenitásának fokozódásában is tetten érhető.
Az alapállapotú mintára jellemző a legkisebb kristályosodáshő (∆H=9,46 J/g), vagyis a
gyorshűtés hatására kialakuló üvegállapot kristályosodásakor felszabaduló – a rendezetlenség
fenntartásához szükséges – többletenergia ebben az esetben a legkisebb. Ha feltételezzük,
hogy a három, eltérő termikus előéletű minta átkristályosodása azonos szabadentalpiájú, zérus
hidrogéntartalmú stabil, kristályos fázist eredményez, akkor kijelenthető, hogy az
alapállapotú minta stabilitása a legkisebb. A relaxáló hőkezelést követő átkristályosodáskor
szabadul fel a legtöbb látens hő (13,83 J/g), vagyis a relaxált állapot megszűnése jelenti a
legnagyobb szabadentalpia-csökkenést. Amikor hidrogén oldódik az amorf mátrixban, majd
távozik abból, akkor a kristályosodást kísérő entalpiaváltozás ∆H=10,6 J/g, ami tehát a
gyorshűtött és a relaxált állapotra jellemző érték között helyezkedik el. Araki és társai
kimutatták, hogy amorf Ni-Zr mintákban hevítés hatására a hidrogéntartalom lecsökken, és a
kristályosodást megelőző hőmérséklet tartományban gyakorlatilag zérus H-tartalomról lehet
beszélni [78]. Ez azt jelenti, hogy a beoldódó hidrogén olyan változást idéz elő a minta
szerkezetében, amely a relaxált állapotnál nagyobb szabadentalpiájú – tehát kisebb stabilitású
– állapotot eredményez (71. ábra). Ez azzal magyarázható, hogy a H számára a Zr a preferált
partner kémiai kötés létesítésekor. Vagyis amikor az amorf mátrixban a hidrogén a számára
megfelelő – tehát legkisebb szabadentalpiájú, vagyis legstabilabb kötési állapotú – torzult
tetraéderekbe ül, akkor rendre azon atomi környezetek geometriája és feszültségi állapota
módosul, ahol a rendszer Zr-tartalma nagyobb. Ennek következményeként lehet elképzelni
azt, hogy – bár a hidrogén-abszorpció-deszorpció folyamatát relaxáló hatású hőkezelés kíséri
– a hidrogénoldódás mikroszintű, lokális instabilitása átöröklődik az amorf állapot egészére,
aminek következtében a H-kezelésen átesett minta kristályosodáshője kisebb a relaxált
mintáénál. Azaz a H jelenléte és távozása egy kisebb stabilitású kezdeti állapotot teremt az
önmagában csak relaxációt kiváltó hőkezelésnél, és az azt kísérő hőkezelés hatását elmossa.
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71. ábra. A vizsgált Ni-Zr minták szabadentalpiájának sematikus ábrája a három eltérő állapotban

A DSC-görbék – a kristályosodáson kívül – az addig lejátszódó folyamatokról is
tanúskodnak. Az 72. ábrából kitűnik, hogy 400oC körül egy rövid, endoterm reakció játszódik
le mindhárom mintában, amelyet egy exoterm szakasz követ.

72. ábra. A Ni64Pd3Zr33 minták hevítésekor az átkristályosodásig lejátszódó folyamatok DSC-képe; látható,
hogy a nagyjából 400oC-nál elinduló exoterm szakasz hossza a hidrogénezett minta esetén jelentős
mértékben eltér a másik két mintánál mérttől
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Valamennyi minta DSC-görbéjének ∼400-560oC szakaszát kiértékeltem az exoterm
folyamat jellegzetes hőmérsékletei és hőárama alapján. Az eredményeket a 8. táblázat foglalja
össze.
8. táblázat. A ∼400-560oC-on lejátszódó exoterm folyamat jellegzetes adatai
T (oC)
állapot

alapállapot

P (W/g)

minta száma

min

max

∆T

min

max

∆P

1

412

561

149

-0,069

0,038

0,107

2

417

554

137

0,039

0,158

0,119

3

417

540

123

0,051

0,122

0,071

415,3

551,6

136,3

0,01

0,11

0,10

1

417

548

131

-0,098

-0,013

0,085

2

417

539

122

-0,151

-0,072

0,079

417,0

543,5

126,5

-0,12

-0,04

0,08

1

407

463

56

-0,247

-0,169

0,078

2

407

470

63

-0,141

-0,052

0,089

3

400

469

69

-0,212

-0,106

0,106

404,6

467,3

62,6

-0,20

-0,11

0,09

átlag

hőkezelt
átlag

hidrogénnel
kezelt

átlag

Amint az a fenti táblázatból látható, az alapállapotú minta esetén ez az átalakulás 415oC-on
kezdődik, majd 551oC-on fejeződik be. A relaxált minta esetén ugyanez a változás mintha egy
kis késéssel indulna meg, ugyanakkor lényegesen előbb befejeződik. Ez alapján azt kell
gondolnunk, hogy a megfigyelt jelenség termikus gerjesztésű mérési relaxáció. Ez
magyarázza a korábban hőkezelt mintánál mért szűkebb hőmérséklet-intervallumot, valamint
azt is, hogy ez a folyamat ebben az esetben csak kis késéssel indul meg, hiszen az adott
hőmérsékletnek megfelelő, legkisebb szabadentalpiájú metastabil állapot már a 100oC-on
elvégzett hosszú idejű tárolás hatására létrejött. A hidrogénnel kezelt minták esetén indul el a
relaxációs lépés a leghamarabb, továbbá itt fejeződik be a leggyorsabban. Ez azt feltételezné,
hogy a hidrogénnel kezelt minta állapota hasonlít leginkább az átkristályosodást megelőző,
termikusan relaxált állapothoz, tehát ez a leghomogénebb. Azonban itt nem csak erről van
szó. Az NMR mérések alapján – ahogy az a 6.2.3 fejezetben látható – kijelenthető, hogy a
szalagok a deszorpciót követően tartalmaznak még kötött hidrogént. Vagyis a 400oC-nál
jelentkező exoterm folyamatban valószínűsíthető a bentrekedt hidrogén távozásának és a
termikus relaxációnak az összemosódása. Ennek indirekt bizonyítéka az, hogy ezen exoterm
szakaszt követően hőáramról gyakorlatilag nem lehet beszélni a kristályosodás
megindulásáig. Az azonban kijelenthető, hogy a bentrekedt H távozása és az egyidejűleg
lejátszódó relaxáció együttes eredménye közelíti meg a vizsgált mérési relaxációs folyamatok
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közül a legkisebb hőmérsékleten a kristályosodás megindulásához szükséges termodinamikai
állapotot.
A vizsgált exoterm lépés során mérhető hőáram nagysága nem mutat jelentős különbséget az
eltérő állapotú szalagok esetén. Ennek oka lehet a mért jellemző nagy szórása, aminek
hátterében a szalagok inhomogenitása húzódhat meg.
A DSC vizsgálat eredményeinek összegzéseként elmondható, hogy alapvető különbségek
fedezhetők fel a három, eltérő termikus előéletű amorf szalag tulajdonságaiban. Az
átkristályosodás jellemzőit vizsgálva megállapítható, hogy a legnagyobb inhomogenitás, és
egyúttal a legkisebb stabilitás az alapállapothoz társul, míg a legnagyobb stabilitást a relaxáló
hőkezelés eredményezi. A legnagyobb homogenitás az átkristályosodást megelőző állapotban
a hidrogénnel kezelt mintára jellemző, amit az átkristályosodáshoz tartozó csúcs kis
szélessége bizonyít. A kisebb hőmérsékleteken (∼400oC - 560oC) lejátszódó mérési relaxációs
folyamatokról megállapítható, hogy a korábban relaxált minta előélete nyomot hagy az amorf
szerkezeten, ami kimutatható DSC-mérésekkel. A hidrogénnel kezelt minták relaxációja megy
végbe a legkisebb hőmérséklet-intervallumban. Mindezzel együtt ha figyelembe vesszük azt a
tényt, hogy a három különböző állapotú szalag közül a hidrogénes kezelésen átesett minta
mutatkozott az átkristályosodás során a leghomogénebbnek, akkor feltételezhető, hogy a
hidrogén jelenlétére kialakult „rendezettség” megmarad annak távozása után is, vagyis
egyfajta szerkezeti lenyomatról lehet beszélni.
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6.2.5

Az anyag felületén és teljes térfogatában lejátszódó folyamatok az aktiválás
során

Már az R/R0-H/M görbék felvételekor szembetűnő volt, hogy az első hidrogéntelítés-kiürítés
ciklust követően az amorf szalag fajlagos ellenállásának van egy, a hidrogén távozása után is
mérhető növekménye. Ennek a remanens fajlagos ellenállásnövekménynek a kiváltó oka nem
egyértelmű, ugyanis: az extrapolált ellenállásgörbék nem bizonyítják, hogy ha az
irreverzibilisen kötött hidrogén – ami mágneses magrezonancia mérésekkel kimutatható –
valóban távozik az amorf mátrixból, akkor annak ellenállás növelő hatása ténylegesen
megmarad. Ugyanakkor az a tény, hogy az amorf mátrixot felépítő elemek alig
egyharmadával létesít kötést az elnyelt hidrogén – ami szükségszerűen az általuk felépített
atomi szimmetriáknak a módosulását váltja ki – megteremtheti egy irreverzibilis átalakulás
lehetőségét, hiszen – mint ismert – a hidrogén diffúziósebessége 10-15 nagyságrenddel
nagyobb más elemek öndiffúziós sebességénél. Így egy – a hidrogén hatására kialakuló –
átrendeződés nem rendeződik vissza a kezdeti állapotba a megfigyelés időtávlatában. Ez
utóbbi feltételezést látszik igazolni a DSC mérések során tapasztalt „emlékezés”, amely a
hidrogénnel kezelt minta mérési relaxációja és az átkristályosodás között figyelhető meg.
A hidrogén egyszeri jelenléte és a lehetséges irreverzibilis átalakulások között fennálló
kapcsolat megismerésére kísérletsorozatot terveztem, amelynek lényege a következő:



Ha a mintába jutó hidrogén valóban irreverzibilis módon átrendezi az amorf szalag
szerkezetét, és ez az átrendeződés a diffúziósebességek nagy különbségéből
fakadóan nem áll vissza az abszorpcióval azonos nagyságrendű időtartam alatt, akkor
az elsőt követő további feltöltések időigénye jelentősen lerövidül, hiszen a hidrogén
„szerkezetformáló” hatásának már nem kell érvényesülnie;



Amennyiben ez a szerkezetformáló lépés az első feltöltéskor valóban lejátszódik,
akkor a vizsgált amorf H-abszorbens esetén a minta aktiválásának lényeges részét
képviseli ez a folyamat, és a hagyományosan felületi aktiválástól szétválasztható.

A kísérletekhez a DSC méréseknél használt Ni64Pd3Zr33 összetételű fémüveg szalagok egyik
oldalán a hidrogén számára átjárható „ablakokat” marattam, míg a másik oldalon és az éleken
az oxidréteget nem távolítottam el (73. ábra). Az H számára átjárhatatlan felületeket a szalag
maratás alatti maszkolásával alakítottam ki. Három eltérő osztású (1mm, 5mm, 10mm)
maszkkal készítettem elő mintákat a későbbi H-telítéshez. A maratással oxidmentesített –
tehát a H számára átjárható – felület nagysága mindhárom maszk esetében azonos nagyságú.

73. ábra. A maszk alatt maratott szalag elvi ábrája, a szalag másik oldalán van oxidréteg
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A vizsgálatokat megelőzően egy nem maratott szalagot helyeztem a mérőtérbe, és a
feltöltési kísérleteknek megfelelő beállítással (100oC, pH2=10bar) 48 órán keresztül mértem a
szalag ellenállását. A mérés kimutatta, hogy a megfigyelés időtartamában a minta ellenállása
nem változott, vagyis a szalagba hidrogén nem oldódott be. Ez bizonyítja, hogy a minta
felületén kialakult oxidréteg megakadályozza a H-abszorpciót.
A mérések megkezdése előtt – referencia mérésként – egy teljes felületén maratott szalag
háromszori H-abszorpció-deszorpció görbéjét rögzítettem (74. ábra).

74. ábra. A teljesen maratott Ni64Pd3Zr33 szalag referencia mérésének eredménye

Az első feltöltési szakasz görbéjére illesztettem a további két feltöltés regisztrátumát oly
módon, hogy azok kezdő R/R0 értéke az első feltöltési görbén megfelelt a tényleges kezdeti
fajlagos ellenállásaiknak, vagyis a második és harmadik abszorpciós görbét az időtengelyen
„balra” toltam el (75. ábra).
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75. ábra. A teljes felületén maratott Ni64Pd3Zr33 minta R/R0-H/M görbéje

A 75. ábrán látható, hogy az első feltöltéshez tartozó görbe meredeksége kisebb, mint a
további feltöltéseké, vagyis az elsőt követő további abszorpciós lépések időigénye kisebb az
elsőnél. Az is kitűnik ebből az ábrából, hogy a második és harmadik feltöltés karakterisztikája
gyakorlatilag azonos, ami az első feltöltéskor végbemenő aktiválódás bizonyítékának
tekinthető. A teljes felületükön maratott minták regisztrátuma azonban nem árulkodik különkülön a felületen és a teljes térfogatban lejátszódó folyamatokról. A maszk alatt maratott
mintáknál ez a szétválasztás megtörténik, hiszen a H számára szabadon átjárható felület
nagysága valamennyi esetben állandó, míg az oxidréteggel borított térfogatokban a diffúziós
úthossz eltérő, rendre ∼0,5mm, 2,5mm és 5mm. A feltöltődés két fő lépését a 76. ábra
szemlélteti a 10mm-es osztású maszk alatt maratott mintán.

76. ábra. A H-abszorpció fő lépései maszk alatt maratott minta esetén; a telítődés két részre tagolódik:
I: az oxidmentesített szakaszok gyors telítődése, a felületi folyamatok a dominánsak,
II: az oxidréteg alatti szakaszok feltöltődése, itt a diffúzió a sebesség-meghatározó
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A maszk alatt maratott szalag pásztázó elektronmikroszkópi képén a maratott és a takart
felületek (sötét illetve világos területek) jól elkülöníthetők (77. ábra). A HF a maratás során
kioldja a szalag Zr-tartalmát, ezáltal az abszorpciós felület megnő és Ni-ben feldúsul [67].

maratott

maszkolt

77. ábra. A maszk alatt maratott minták felületének jellegzetes pásztázó elektronmikroszkópi képe

A maratott-maszkolt határfelületen a HF hatására kialakuló felületi átalakulások a nagyított
SEM képen is megfigyelhetők (78. ábra), egyezésben az irodalomban is fellelhető
eredményekkel [67].

maratott

maszkolt

78. ábra. A maszk alatt maratott minták maratott/maszkolt határfelületének nagyított SEM képe
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Elsőként az 1mm-es maszk alatt maratott mintán hajtottam végre három abszorpciósdeszorpciós ciklust a korábbi feltöltésekkel azonos beállítással (t=100oC, pH2=10bar). A
mérési eredmények közös kezdőpontba illesztett diagramját a 79. ábra szemlélteti.

79. ábra. Az 1mm-es osztású maszkkal maratott Ni64Pd3Zr33 minta első három feltöltésének fajlagos
ellenállásgörbéje

A 79. ábrán az látható, hogy az első feltöltés során a szalagba a H közel állandó sebességgel
oldódik be egészen R/R0≈1,2-ig, majd a feltöltődés sebessége fokozatosan – de csak kis
mértékben – lecsökken. Ez a szakasz R/R0≈1,3-ig tart, majd a görbe aszimptotikusan közelíti
az R/R0=1,35-ös értéket. Ennek a „hármas tagolódásnak” a magyarázata a következő: a
hidrogén eleinte könnyen bejut az oxidmentes, szabad felületeken át a szalagba, így a
feltöltődés gyorsan megindul. A maratott részek egyensúlyi hidrogéntartalmának elérésekor
azonban a folyamat sebességét meghatározó tényező a H-atomoknak a minta oxidréteggel
borított részei alá történő diffundálásának sebessége lesz. A mérés első szakaszában
természetesen szintén történik diffúzió ezekbe a térrészekbe, azonban a gyors beoldódás miatt
ennek a folyamatnak a nagy időigénye nem látható, és a gáztérből az eldiffundált H-atomok
pótlása gyorsan megtörténik. Az egyensúlyi H-koncentráció elérése után azonban kizárólag a
szalag már feltöltött részeiből a távozó H diffúziójának időigénye jelenik meg a mérési
eredményekben. A hidrogén – más elemek öndiffúziójához viszonyított, 10-15
nagyságrenddel nagyobb – diffúziósebességének ténye azonban felveti azt a kérdést, hogy
ebben az esetben valóban csak a H-atomok diffúziójáról van-e szó, vagy meghúzódhat a
háttérben más olyan folyamat is, ami a H egyszeri jelenlétének hatására az amorf rendszerben
megy végbe. A görbe harmadik szakasza a szalag teljes telítődését megelőző, a legnagyobb
szabadentalpiájú helyek betöltését írja le.
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A második és harmadik feltöltés időigénye az első abszorpció idejének csak mintegy ¼-ét
teszi ki. Tehát az első feltöltés során végbemenő folyamatok itt már nem ismétlődnek meg,
azaz a szalag ekkor már aktivált állapotban van.

80. ábra. Az 5mm-es osztású maszkkal maratott Ni64Pd3Zr33 minta első három feltöltésének fajlagos
ellenállásgörbéje

Az 5mm-es maszk alatt maratott szalag esetén is háromszori H-feltöltés-kiürítést hajtottam
végre (80. ábra). Az első feltöltés regisztrátumának „hármas tagolódása” itt is megfigyelhető:
az első – közel lineáris – szakasz R/R0≈1,2-ig tart, a második R/R0≈1,3-ig, majd a szintén
aszimptotikus közelítést leíró harmadik szakasz következik. A második és harmadik feltöltés
időszükséglete ennél a mintánál is lényegesen kisebb, mint az első abszorpcióé, tehát itt is
kijelenthető, hogy az első feltöltés után a mintában már nem megy végbe olyan változás,
amely az aktivált állapot kialakulásához vezet.
A harmadik szalagnál a maszk osztása 10mm volt. A maratást követő három feltöltés
eredményét a 81. ábra mutatja be.
A diagram alakjából kitűnik, hogy – hasonlóan az eddigi eredményekhez – az első feltöltés
görbéje itt is három szakaszra tagolható: az első törés nagyjából R/R0≈1,2-nél figyelhető meg,
a második R/R0≈1,3-nál mérhető. A további feltöltések regisztrátumai időben megelőzik az
első abszorpciós görbét, tehát ezeknél sem lehet már további aktiválódásról beszélni.
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81. ábra. Az 10mm-es osztású maszkkal maratott Ni64Pd3Zr33 minta első három feltöltésének fajlagos
ellenállásgörbéje, (az eltérő telítési fajlagos ellenállásértékek a mérés hőmérsékletének instabilitásából
adódnak)

A maszkolva maratott minták eredményeiből tehát kirajzolódik az, hogy az első feltöltés
regisztrátuma árulkodik az aktiválás folyamatáról. Megfigyelhető mindhárom esetben a
görbék „hármas tagolódása”, ugyanakkor a regisztrátum folytonos. Az egyes görbeszakaszok
végénél számított fajlagos ellenállás gyakorlatilag azonosnak tekinthető. Mivel a felület, és
így a mintába időegység alatt jutó hidrogén mennyisége állandó, így az ehhez az egyensúlyi
H-tartalomhoz – vagyis az első „szakasz” végéhez – tartozó fajlagos ellenállásértéket a görbe
gyorsan eléri. Ehhez a lépéshez tartozó görbeszakasz tehát közel lineáris. A második
görbeszakasz végét jelző második pont is gyakorlatilag megegyezik mindhárom esetben. A
további feltöltések során a „hármas tagolódás” nem figyelhető meg, holott a hidrogén számára
a csak diffúzióval elérhető amorf térfogat nagysága nem változik. Mindez arra utal, hogy az
első feltöltés alkalmával olyan irreverzibilis átalakulás megy végbe az amorf rendszerben,
amely a H-atomok első megjelenésekor játszódik le, és hatása a hidrogén távozása után sem
szűnik meg. Ez a megfigyelés azt is kimondja egyúttal, hogy az első feltöltési görbék második
szakaszának meredeksége – a H-atomok diffúziója mellett – az irreverzibilis szerkezetváltozás
időszükségletével is kapcsolatban áll.
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6.2.6

Hosszú idejű, oxigén atmoszférában végzett tárolás hatása az abszorpció
kinetikájára

A maszk alatt maratott szalagok első három feltöltésének karakterisztikája tehát bizonyítja,
hogy az első H-abszorpció során az amorf rendszer aktiválódik, és ez az állapot a további
feltöltések időszükségletét lecsökkenti. Az aktivált állapot stabilitásának vizsgálatára a maszk
alatt maratott mintákat 21 hónapig szabad levegőn hevertettem, majd a háromszori feltöltéskiürítés ciklust ismételten elvégeztem a korábbi méréseknél is alkalmazott beállításokkal
(pH2=10bar, T=100oC). Referencia mérésként az 1mm-es maszk alatt maratott, de fel nem
töltött szalag abszorpció kinetikáját vizsgáltam 21 hónappal a maratást követően. Az
eredményeket a 82. ábra szemlélteti.

82. ábra. Az 1mm-es osztású maszkkal maratott Ni64Pd3Zr33 minta első három feltöltésének fajlagos
ellenállásgörbéje 21 hónappal a maratást követően

A fenti ábrából – a várakozásoknak megfelelően – kitűnik, hogy az első feltöltődést
követően a telítési hidrogéntartalom elérése már kevesebb időt igényel, vagyis a szalag
aktiválódik. A 79. ábrával egyezésben itt is megfigyelhető az első abszorpció során a
feltöltési görbe hármas tagolódása, tehát a szabad felületek alatti térrészek és a diffúzióval
elérhető szalagdarabok feltöltődésének időbeli elkülönülése. Az egyes feltöltések teljes
időszükséglete nem vagy csak kismértékben tér el a maratás után közvetlenül feltöltött
szalagok ugyanezen időigényétől, vagyis a 21 hónapos tárolás nem fejt ki érdemi hatást az
abszorpció kinetikájára. Ennek hátterében a maratott, és ezáltal Ni-ben feldúsult felületek
oxidációval szembeni ellenálló képessége feltételezhető.
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Az egyes feltöltések különböző telítési R/R0 értékei a beállított hőmérséklettől való
kismértékű eltérés (±3o) következményei.
A referenciamérésből tehát adódik, hogy a maratás után eltelt 21 hónap az amorf szalag Habszorpciós alaptulajdonságait nem változtatja meg. Ha tehát a hidrogénnel egyszer már
feltöltött – tehát aktivált – szalagok mérési eredményeiben eltérés jelenik meg a tárolás után,
akkor az csak a H-abszorpció következménye lehet.
Elsőként az 1mm-es osztású szalag háromszori feltöltését és kiürítését végeztem el. Ennek
eredménye látható a 83. ábrán.

83. ábra. Az 1mm-es osztású maszkkal maratott Ni64Pd3Zr33 minta második három feltöltésének fajlagos
ellenállásgörbéje 21 hónapos tárolás után

A mérési regisztrátumok főbb jellemzői az alábbi pontokban foglalhatók össze:



nem jelenik meg az első feltöltési szakasz „hármas tagolódása”, ami a maszkolásból
adódóan a takart és nem takart szalagrészekben lejátszódó H-diffúziót és az azt
kísérő átrendeződés kinetikáját szemléltetné,



a telítési fajlagos ellenállás (R/R0) több mint 10%-kal (∆R/R0≈0,15) elmarad a
korábban mért értékektől (lásd 79-81. ábrák),



a deszorpciós szakaszok vég-, illetve a második és harmadik abszorpció
kezdőpontjának a fajlagos ellenállása R/R0<1.
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Ezek a megfigyelések csak abban az esetben lehetségesek, ha a hosszú idejű tárolás után
visszafogott szalag kezdeti H-tartalma nem zérus. Vagyis a tárolás előtt végrehajtott feltöltéskiürítési ciklusokból maradt hidrogén a mintában. Mivel az első feltöltési görbén nem
mutathatók ki az aktiválódás jelei, így azt kell feltételeznünk, hogy – első közelítésben – a
mintában lévő, erősen kötött hidrogén jelenlétéhez kapcsolódik az aktiválódás jelensége.
Az 5mm-es osztású minta a tárolást követően mért karakterisztikája a 84. ábrán látható. Az
ábra alapján kijelenthető, hogy az első feltöltés hármas tagolódása itt is elmarad, tehát a minta
aktivált állapotból kezdi meg a H-abszorpciót. A deszorpciós szakaszok során a fajlagos
ellenállás R/R0=1 alá ugyan nem csökken a vizsgálat időtartamában, de aszimptotikusan
közelíti azt. Mivel hosszú idejű vákuumozás hatására sem sikerült a szalag teljes H-tartalmát
kivonni (lásd 57. ábra), így itt is feltételeznünk kell, hogy a szalag kezdeti hidrogén tartalma
nem zérus.

84. ábra. Az 5mm-es osztású maszkkal maratott Ni64Pd3Zr33 minta első három feltöltésének fajlagos
ellenállásgörbéje 21 hónap tárolás után
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A 10mm-es maszkkal maratott szalagok mérési eredményei – egyezésben az 1 és 5mm-es
osztású mintáknál tett megállapításokkal – az első feltöltésnél az aktiválódás hiányát jelzik, és
a deszorpció közel R/R0=1 értéke a kezdeti H-tartalom létezését feltételezi.

85. ábra. Az 10mm-es osztású maszkkal maratott Ni64Pd3Zr33 minta első három feltöltésének fajlagos
ellenállásgörbéje 21 hónap tárolás után

A tárolás utáni megismételt H-telítés-kiürítés tehát kimutatta, hogy a hidrogén egyszeri
jelenlétét követően az amorf Ni-Pd-Zr szalag további H-telítéseinél a kezdeti hármas
tagolódás – ami a H diffúziós időszükségletét jellemzi – eltűnik, vagyis a H egyszeri jelenléte
a szalag teljes aktiválódását idézi elő. A tárolás utáni telítési R/R0 értékek, valamint a
deszorpció során elérhető R/R0<1 állapot alapján kijelenthető, hogy a második mérési
sorozatban az egyes minták kezdeti H-tartalma nem zérus. Mindebből az következik, hogy az
aktivált állapot alapvető feltétele a legnagyobb kötési energiájú torzult tetraéderek
betöltődésének teljesülése.
Mégis nem szabad azt gondolnunk, hogy az amorf szerkezet teljes aktiválódása pusztán a
bentrekedt hidrogén atomok által kialakított szimmetriákat jelent, hiszen a hidrogénes
kezelésen átesett minta átkristályosodását megelőző események, valamint maga az
átkristályosodás szűk hőmérséklet tartománya a H okozta szerkezeti átrendeződés
átöröklődéséről árulkodik.
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7. fejezet
Összefoglalás, következtetések
A globális felmelegedés és a Föld lakosságát fenyegető energiahiány okozta probléma egyik
megoldása lehet a hidrogén alapú társadalomra történő áttérés. Ennek megvalósítására nagy
hangsúlyt fektetnek. A járműipari alkalmazások szempontjából a hidrogén tárolása jelenti a
legnagyobb kihívást. Itt a nagy tárolókapacitás és a nagyszámú feltöltés-kiürítés lehetősége
mellett a biztonságos üzemeltetés is alapvető fontosságú kritériumként jelenik meg. Egyes
fémek és ötvözeteik ígéretes lehetőségeket kínálnak a nagy térfogati és tömegegységre vetített
hidrogénsűrűségükből adódóan. Éppen ezért a H-tárolók utáni kutatás jelenleg is a
tudományos élet egyik meghatározó területe. A fémes H-abszorbensek sajátos jellemzője az
aktiválás szükségessége, amit kizárólag felületi folyamatokkal hoznak összefüggésbe. Az
irodalom nem foglalkozik azzal a lehetséges kapcsolattal, ami a H – más atomok öndiffúziós
sebességénél több nagyságrenddel nagyobb – diffúziós sebessége és a hidrogén
szerkezetmódosító hatása között feltételezhető. Éppen ezért a dolgozat legfőbb célja a
hidrogén lehetséges szerkezetformáló hatása és az aktiválódás jelensége között meghúzódó
kapcsolat feltárását az alábbi lépésekben:

-

Az irodalmi eredmények alapján a klasszikus H-abszorbensek – elsősorban fémek és
ötvözeteik – főbb típusainak és azok alaptulajdonságainak megismerése, aktiválásuk
hátterének megvilágítása,

-

a fémes közeg sajátságainak feltárása
mechanizmusában és termodinamikájában,

-

a hidrogéndiffúzió, mint a hidrogén és a fémes mátrix szerkezete, valamint a
hidrogén és az abszorbens elektronszerkezete között kialakuló kölcsönhatások
megértése,

-

amorf modellötvözetek hidrogéntárolási jellemzőinek
üvegátalakulás mibenlétének megismerése révén.

az

abszorpció-deszorpció

rendszerezése

atomi

az

 A kísérleteim során hidrogént endoterm módon oldó Fe(Cr,B) amorf rendszerekben
vizsgáltam az oldott H amorf Curie-hőmérsékletre gyakorolt hatását. A megnövekedett
TCam a H spontán távozása után is megfigyelhető. Ez a hidrogén okozta olyan rövidtávú
szimmetria-átrendeződésről tanúskodik, amely nem áll vissza azon az időskálán, amelyen
belül a H-atomok spontán távozása megfigyelhető, vagyis a mérési folyamat alatt.
 Exoterm H oldó Ni-(Pt,Pd)-Zr szalagok H-tárolási jellemzőit in-situ ellenállásméréssel
vizsgáltam. A mintába beoldódó hidrogén és az ennek hatására megváltozó fajlagos
ellenállás változás közötti kapcsolat feltárásához olyan Sieverts-típusú berendezést
építettem, amelyben az abszorpciót kísérő ellenállás-növekedés és a volumetriás H98

tartalom változás egy mérési folyamatban összeköthető. A berendezés segítségével
meghatároztam az amorf Ni67Zr33, Ni64Pd3Zr33 és Ni64Pt3Zr33 összetételű szalagok R/R0H/M függvényét 20, 50 és 100oC-on. A mérési eredményekből kitűnik, hogy a fajlagos
ellenállás a fémüveg szalag hidrogéntartalmának nem lineáris függvénye; növekvő Htartalom telítési görbe jellegű ellenállás növekedést idéz elő. A minták másodszori
feltöltéséből nyert adatokra illesztett regressziós görbe zérus H-tartalomra történő
extrapolálása a kezdeti fajlagos ellenállás remanens növekedését jelzi. Ez a megfigyelés az
endoterm H-oldó rendszerekben tapasztalt, maradó szerkezeti átrendeződéshez köthető
folyamatok indirekt megnyilvánulásaként értelmezhető.

 Röntgenvizsgálattal kimutattam a hidrogén okozta rövidtávú szerkezeti átrendeződés jeleit
a fent nevezett Ni-Zr-alapú rendszerekben. A mérések eredményeiből kirajzolódik, hogy az
első feltöltés és kiürítés a biner Ni-Zr mintában a fajlagos térfogat növekedését idézi elő, a
Pd-, illetve Pt-tartalmú mintákban kristályos fázisnyomok jelennek meg. Az amorf
alapmátrix szerkezete kompaktabb, tömörebb a H egyszeri jelenlétének következtében, a
fajlagos térfogat mindkét esetben kismértékben csökken. Ez akkor teljesülhet, ha a fajlagos
térfogat makroszkópos nagyságrendben tapasztalt növekedéséhez a kristályos hányad
jelentős mértékben hozzájárul. Mivel kristályos fázis megjelenése – és egyúttal az egyre
kompaktabb amorf szerkezet kialakulása – csak a háromalkotós Ni-(Pd,Pt)-Zr
rendszerekben figyelhető meg, így feltételezhető a Pd, illetve Pt katalitikus szerepe a
lapközepes kockarácsú Ni(Zr) kristályos fázis csíraképződésében.
 DSC méréseket végeztem a Ni64Pd3Zr33 összetételű fémüvegeken gyorshűtést követő
alapállapotban, hőkezelést követően, valamint H-telítés-kiürítés után. A különböző
termikus előéletű minták kristályosodását vizsgálva kijelenthető, hogy a hidrogénes
kezelésen átesett szalag kristályosodása megy végbe a legszűkebb hőmérséklet
tartományban, ami a kristályosodási lépések összemosódását, és ezek aktiválási
energiájának átlapolódását jelenti. Mivel a relaxáló hőkezelés és a hidrogén-abszorpciódeszorpció ciklus közötti egyetlen különbség a hidrogén hiánya, illetve jelenléte, így a
hidrogén szerkezetmódosító hatása a minta átmeneti homogenitásának növekedését is
eredményezheti. Az átkristályosodást megelőzően egy endoterm lépés játszódik le
mindhárom vizsgált állapotban, amely lépés a hidrogénnel kezelt szalagok esetén az
alapállapotban és a relaxált állapotban mérhető időszükséglet kevesebb, mint 50%-a alatt
végbe megy. A hidrogénezett mintában az endoterm „csúcs” a H deszorpció termikus
megnyilvánulására utal. Az endoterm szakaszt követően a kristályosodásig további
hőáramről már nem lehet beszélni. Ezek alapján kijelenthető, hogy a bentrekedt H távozása
és az egyidejűleg lejátszódó relaxáció együttes eredménye közelíti meg a vizsgált mérési
relaxációs folyamatok közül a legkisebb hőmérsékleten a kristályosodás megindulásához
szükséges termodinamikai állapotot. Mivel a mintában irreverzibilis módon oldott
hidrogén a kristályosodást megelőző endoterm lépés során távozik, így a hidrogénes
kezelésen átesett minta átkristályosodásához tartozó legszűkebb hőmérséklet tartomány –
vagyis feltételezhetően a leghomogénebb amorf szerkezet – nem lehet a mintában lévő H
közvetlen hatása, sokkal inkább annak a szerkezeti átrendeződésnek a következménye,

99

amely átrendeződés nem áll vissza a hidrogén távozását követően a megfigyelés
időablakában.

 A hidrogén hatására az amorf rendszerben lejátszódó szerkezeti átrendeződések, mint
„térfogati aktiválás”, és a felületi aktiválási folyamatok szétválasztására olyan független
mintákat állítottam elő maszk alatt történő maratással, ahol az egyes szalagok felszínén a H
számára szabaddá tett és számukra átjárhatatlan felületek követik egymást a minta teljes
hosszában, 1, 5 és 10mm-es osztással. Az így előkészített minták feltöltési eredményeiből
kirajzolódik, hogy az első feltöltés regisztrátuma hordozza a térfogati aktiválás létezésére
utaló bizonyítékokat. Megfigyelhető valamennyi osztás esetén az első feltöltéshez tartozó
görbék hármas tagolódása. Az egyes görbék törésénél számított fajlagos ellenállás
gyakorlatilag azonosnak tekinthető, ugyanakkor a második görbeszakasz kezdeti
szakaszára fektetett érintő egyenes és az első görbeszakasz érintője által bezárt szög a
maszk osztásával skálázódik. Ennek magyarázata abban áll, hogy az egyre nagyobb
hosszúságú, oxidréteggel borított szakaszok a H számára egyre nagyobb diffúziós
úthosszot jelentenek, tehát a feltöltődés folymatának sebesség-meghatározó tényezője a H
diffúziója. A további feltöltések során a hármas tagolódás eltűnik, holott a hidrogén
számára a csak diffúzióval elérhető amorf térfogat nagysága nem változik. Mindez arra
utal, hogy az első feltöltés alkalmával olyan irreverzibilis átalakulás megy végbe az amorf
rendszerben, amely a H-atomok első megjelenésekor játszódik le, és hatása a hidrogén
távozása után sem szűnik meg.
 A hidrogén első megjelenését kísérő irreverzibilis szerkezetváltozás – vagyis a térfogati
aktiválódás – stabilitásának vizsgálatára a maszk alatt maratott minták első három
feltöltését követő 21 hónapos tárolás után megismételt háromszori H-abszorpciódeszorpció kimutatta, hogy a hosszú idejű tárolást követően az amorf Ni-Pd-Zr szalag
további H-telítéseinél a kezdeti hármas tagolódás már nem jelenik meg. A tárolás utáni
telítési R/R0 értékek, valamint a deszorpció során elérhető R/R0<1 állapot alapján
kijelenthető, hogy a második mérési sorozatban az egyes minták kezdeti H-tartalma nem
zérus.
 A kísérleti eredmények alapján az feltételezhető, hogy a Ni-Zr-alapú fémüvegek Habszorpciója esetén az aktivált állapot a legnagyobb kötési energiájú torzult tetraéderek
H-betöltődését jelenti, ugyanakkor a H okozta szerkezeti lenyomat nem tűnik el a H
távozása után, a kristályosodási hőmérsékletig megfigyelhető nyomot hagy.

100

8. fejezet

Új tudományos eredmények megfogalmazása tézisekben

1. [S6]
Amorf Fe83,4Cr1,6B15 rendszerben értelmeztem az oldott hidrogén hatására kialakuló
szerkezetváltozást amorf Curie-hőmérséklet mérések segítségével:
a) Kimutattam az oldott hidrogén reverzibilis Curie-pont növelő hatását, és ezt a hatást a
fázisemlékezések elve alapján értelmeztem. Ennek lényege: a kevés metalloidot
tartalmazó, szilárd oldat jellegű klasztereket is tartalmazó (térközepes köbös, illetve
lapközepes köbös), kevert szimmetriaviszonyú környezetek a H-atomok beépülésével
lokálisan kitágulnak, a Fe-atomok átlagos távolsága ezzel növekszik, ami a BetheSlater összefüggés értelmében a mágneses csatolás erősségét eredményezi, így a Hatomok jelenlétében a TCam növekszik.
2. [S7, S8, S10]
Létrehoztam szalag alakú H-abszorbensek hidrogéntartalmának és az oldott H által
előidézett elektromos ellenállás növekedés egyidejű mérésének műszaki hátterét a T≈20500oC és pH2≈10-3mbar-16bar tartományban és kidolgoztam az R/R0-H/M kapcsolat mérési
metódusát. Ennek keretében egy olyan Sieverts-típusú berendezést építettem, amely
mintaterében egy négypontos ellenállásmérő egység kapott helyet, ezáltal a hidrogénabszorpció-deszorpció során lejátszódó ellenállás-változás in-situ nyomon követhető. A
mérést számítógépes rendszer felügyeli, az eredményeket egy adatgyűjtő modul rendszerezi
és tárolja.
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3. [S7, S8, S10, S11]
Hidrogén abszorpció és egyidejű villamos ellenállásmérés révén meghatároztam a fajlagos
ellenállás növekedés H-koncentráció függését Ni67Zr33, Ni64Pt3Zr33 és Ni64Pd3Zr33 fémüveg
szalagokban T=20, 50 és 100oC-on, pH2=10bar nyomáson.
a) A fent nevezett amorf rendszerek a hidrogénoldódás hatására kialakuló irreverzibilis
szerkezeti átrendeződését mutattam ki a minták másodszori feltöltésének R/R0-H/M
eredményére fektetett regressziós görbe zérus H-tartalomra történő extrapolációjával.
4. [S11]
Röntgendiffrakció segítségével kimutattam, hogy a kétalkotós Ni67Zr33 rendszerben a Habszorpció fajlagos térfogatnövelő hatású, ugyanakkor a háromalkotós rendszerekben az
amorf szerkezet kompaktabbá, tömörebbé válik, ezzel egyidőben a kristályos fázis átlagos
szemcsemérete csökken.
5. [S11]
DSC mérések segítségével bizonyítottam a hidrogén keltette szerkezeti átrendeződés
létezését Ni64Pd3Zr33 fémüveg szalagokban.
a) Kimutattam, hogy a hidrogénes kezelésen átesett Ni64Pd3Zr33 fémüveg szalag
kristályosodása a gyorshűtött alapállapotú, illetve a relaxáló hőkezelésen átesett
mintánál szűkebb hőmérséklet tartományban megy végbe, ami a vizsgált állapotok
közötti leghomogénebb amorf szerkezet bizonyítéka.
b) A mérések alapján megállapítottam, hogy a hidrogén egyszeri jelenléte a
kristályosodást megelőző termodinamikai állapot irányába módosítja a vizsgált amorf
rendszer szerkezetét.
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6. [S11]
Elkülöníthetővé tettem az első hidrogénabszorpció során lejátszódó felületi és térfogati
aktiválási folyamatokat szalag alakú H-abszorbenseknél a felületi oxidréteg eltávolításakor
alkalmazott maszkok segítségével.
a) A maszkok használatával kimutattam, hogy a vizsgált fémüveg szalag aktiválódásakor
az oxidmentesített és oxidréteggel borított térfogatok feltöltődése eltérő sebességű,
aminek hátterében a hidrogén diffúziós úthosszainak 2 nagyságrendnyi különbsége áll.
b) Értelmeztem az aktiválódás során tapasztalt hármas tagolódás megszűnésének okait a
további feltöltések esetén. Kimutattam, hogy az aktiválódás alapvető lépése az
abszorbens teljes térfogatában végbemenő szerkezeti átrendeződés. A jelenséget a
dolgozat térfogati aktiválódásként említi.
7. [S11]
A maszk alatt maratott, majd aktivált Ni64Pd3Zr33 fémüveg szalagok 21 hónap szabad
levegőn történő tárolása után megismételt feltöltésével kimutattam, hogy:
a) Az aktivált állapot elsősorban az átrendeződött fémüveg szerkezet következménye,
míg a felületen feldúsult Ni főként a felületi aktivált állapot fenntartásában játszik
jelentős szerepet.
b) Az aktivált állapot kiépülésének és fenntartásának alapvető eleme a nagy kötési
energiájú helyek betöltöttsége.
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