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Bevezetés 
 

A globális felmelegedés és a Föld lakosságát fenyegető energiahiány okozta 
probléma egyik megoldása lehet a hidrogén alapú társadalomra történő áttérés. 
Ennek megvalósítására nagy erőket vonnak össze. A mobil alkalmazások 
szempontjából a hidrogén tárolása jelenti a legnagyobb kihívást. Itt a nagy 
tárolókapacitás és a nagyszámú feltöltés-kiürítés követelménye mellett a 
biztonságos üzemeltetés is alapvető fontosságú kritériumként jelenik meg. 
Egyes fémek és ötvözeteik ígéretes lehetőségeket kínálnak a tárolásra nagy 
térfogati és tömegegységre vetített hidrogénsűrűségükből adódóan. Ezért a H-
tárolók működésével kapcsolatos kutatás jelenleg is a tudományos élet egyik 
meghatározó területe. A fémes H-abszorbensek sajátos jellemzője az aktiválás 
szükségessége, amit kizárólag felületi folyamatokkal hoznak összefüggésbe. 
Ugyanakkor több független közlemény is beszámol az abszorbensek ciklikus 
feltöltés-kiürítés hatására végbemenő kimerüléséről, öregedéséről [1]. Az 
irodalom láthatóan nem foglalkozik azzal a lehetséges kapcsolattal, ami a 
hidrogén-diffúzió nagy sebessége és a H oldódásánál kialakuló szerkezeti 
átrendeződés irreverzibilis jelleg között húzódhat meg.  

A Budapesti Műszaki és Gazdaság Tudományi Egyetem Közlekedésmérnöki 
Kar Járműgyártás és -javítás Tanszékén több mint egy évtizedes múltja van az 
üvegfémek vizsgálatának [2, 3, 4, 5, 6]. Az értekezés endoterm és exoterm H-
oldódás összehasonlításával kíván összefüggést teremteni a fent nevezett – a 
hidrogénoldódás során végbemenő – folyamatok között. 

A dolgozat fő célkitűzése a H-oldódás során végbemenő aktiválási 
mechanizmusok megértése amorf modellötvözetekben, a felületi és a teljes 
térfogatban lejátszódó folymatok szétválasztása, és általános kijelentések 
megfogalmazása. 

 
Irodalmi áttekintés  
 
Klaszikus hidrogénabszorbens anyagok 
 

A gyakorlatban használatos kristályos abszorbensek többsége fémes 
intermetallikus vegyületek 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 (H/M~2) 
[7]. 
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A beoldódott hidrogén mennyiségével arányosan megnő az abszorbens 
rácsparamétere: kis koncentrációknál (H/M<0,1), tehát a szilárd oldat 
tartományban (α-fázis), 2-3 Å3-mel hidrogén atomonként [8]. Nagyobb H-
koncentrációknál (H/M>0,1) az egyes hidrogén atomok közötti kölcsönhatások 
jelentőssé válnak. Az oldat túltelítetté válik, így megjelenik a hidrid fázis (β-
fázis) csírája, majd megindul a hidrid kristályok növekedése. A hidrid fázisban 
a hidrogén koncentrációja H/M=1 (hidrogén/fém atom) körüli értéket ér el. 
Abban a koncentrációtartományban, ahol az α- és β-fázis egyidejűleg létezik, 
az expanzió mértéke 10-20 %. 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. 

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 használatba 
vétel előtt a hidrogén számára „hozzáférhetőbbé” kell tenni. A folyamatot 
aktiválásnak nevezi az irodalom. 

Az oldódás teljes mechanizmusa négy elemi folyamata különíthető el [9, 10, 
11, 12]: 
 
� Disszociáció/adszorpció: az első lépés a hidrogén molekula disszociatív 

adszorpciója a fémfelületen; 

� Felületi penetráció: az atomos hidrogén a felületről a felület alatti rétegbe 
hatol; 

� Diffúzió az abszorbens belsejében: a H-atomok a felület közeli helyekről 
vagy egy belső pontból az anyag belsejébe diffundálnak; 

� Hidridképződés: a hidrogén atomok hidrid nukleációs centrumokat 
képeznek, és további H-atomok hozzájárulásával hidrid szemcsék 
növekednek.  

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). 
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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 esetén a hőmérséklet növekedésével 
csökken a hidrogéntartalom. 

A hagyományos kristályos hidrogéntároló anyagokban kis 
hidrogéntartalmaknál a hidrogén kis mérete miatt a rácsot alkotó fém atomok 
közötti rácsközi helyeket foglalja el. 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 [13]. 

A hidrogén szobahőmérsékleten más interstíciósan oldott atomokhoz képest 
10-15 nagyságrenddel gyorsabban képes mozogni a fémekben (1. ábra). Ennek 
egyik oka a hidrogén diffúzió kis aktivációs energiája, így kicsi a hidrogén 
által betöltött egyensúlyi helyzetek közötti ugrást akadályozó ún. potenciálgát. 

 
1. ábra. A hidrogén és néhány könnyű elem diffúziója fémekben [14] 
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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. Ez arra utal, hogy a H 
nem egyszerűen kitölti a rendelkezésre álló teret, hanem ötvöző hatást is kifejt 
a fémes mátrixban. Ennek megfelelően az elektronszerkezetben bekövetkező 
változások megváltoztatják például az abszorbens fajlagos ellenállását, illetve 
villamos vezetőképességét. 

Hidrogén abszorpció során 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 a vezetési elektronok 
állapotát megváltoztatják, mobilitásukat csökkentik. Így oldódás során a 
kialakuló fázis fajlagos ellenállása nagyobb lesz az alapfém fajlagos 
ellenállásánál. 

 
Hidrogéntárolás amorf anyagokban 
 

Az üvegátalakulás nem egyensúlyi fázis képződését jelenti nagy kinetikai 
túlhűlés következményeként. Ekkor az egyensúlyi fázisok csíraképződési 
sebessége visszaszorul a gyors növekedés miatt. 

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 szerkezet fagy be, és kialakul a szilárd üvegfázis. Az amorf 
ötvözetek készítésénél tehát a csíraképződés elkerülése a cél [15]. 

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 2. ábra szemlélteti.  
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2. ábra. Az olvadáspont és az üvegátalakulás hőmérséklete. A Tg nem egy 

meghatározott hőmérséklet, hanem a körülményektől függő „tartomány”[16] 

 
A vízszintes tengelyen a hőmérséklet, a függőleges tengelyen az entalpia 

(H), az entrópia (S) valamint a fajtérfogat (V) 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 fajtérfogata. Ez tehát elsőrendű fázisátalakulás. Ez az átalakulás 
az összetételre jellemző, határozott hőmérsékleten megy végbe. Maga a 
kristályosodás egy határfelület mentén, annak előrehaladásával valósul meg. 
Ezzel szemben az üvegátalakulás során a túlhűtött olvadék egy, a hűtési 
körülményektől is függő hőmérséklet-tartományban az olvadékszerkezet 
globális befagyásával szilárdul meg. 

Az amorf rendszereket a hosszú távú kristályos rend 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 eloszlásaként értelmezhető. 

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 nm3). Ennek ellenére 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 endoterm Fe-B alapú amorf ötvözetekben kimutatták, hogy az egyensúlyi 
fázisok szimmetriájára (lkk, tkk, Fe3B) emlékeztető klaszterek alkotják az 
amorf rendszert. Az egyensúlyi Fe-B rendszer vegyületfázisai nagy Curie-
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hőmérséklettel rendelkeznek. Ez a tulajdonság az amorf rendszerben is 
öröklődik az ilyen fázisok lokális környezetére emlékeztető klaszterekben, 
amelyekben a Fe-atom térfogatának fluktuációjáról beszélhetünk, mivel a Fe-
atomok közötti mágneses csatolás, illetve annak erőssége a szomszédos Fe-
atomok közötti távolságtól érzékenyen függ. A Fe-atomok távolságának lokális 
fluktuációja a mágneses csatolás erősségének változása révén az amorf Curie-
hőmérsékletben is megjelenik. Egyes metalloidok, illetve gázok, így a 
hidrogén rácsexpanzió hatása szintén megfigyelhető az ilyen amorf 
rendszerekben. A beoldódó hidrogén már néhány száz ppm nagyságrendben 
érzékelhető változást idéz elő a Fe-alapú fémüvegek mágneses 
tulajdonságaiban. 
 

Következtetések 
 

Az irodalom tanulmányozása alapján kijelenthető, hogy a hidrogén-
abszorpció mechanizmusa, termodinamikai sajátosságai és az egyes H-tárolók 
alaptulajdonságai ismertek. Ezen abszorbensek közös jellemzője az aktiválás 
szükségessége, amelyet az irodalom kizárólag felületi folyamatok alapján 
értelmez. A hidrogén nagy diffúziósebességének és az oldódást kísérő 
szimmetria-átrendeződéseknek az ismeretében a dolgozat a hidrogén keltette 
reverzibilis és irreverzibilis szerkezetváltozások mikromechanizmusának 
vizsgálatát tűzte ki céljául.  

 
 

Célkitűzések 
 

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 típusú 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, feszültségi állapot változása, stb.) megismerése 
és ezek okainak megértése endoterm és exoterm H-oldó 
rendszerekben; 
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4. Az aktiválás során a felületi és a teljes térfogatban lejátszódó 
jelenségek viszonyának mélyebb megértése, fizikai hátterük 
megvilágítása. 

 
 
 
Kísérleti módszerek, vizsgált anyagok 
 
Termomágneses mérések 
 

A termomágneses görbék alakjából olyan szerkezetváltozásokra 
következtetnek, amelyek a minta mágneses állapotának megváltozását jelzik a 
hőmérséklet függvényében. A ferromágneses amorf rendszereknél ez 
leginkább akkor hordoz infomációt, ha az amorf állapot Curie-hőmérséklete 
kellően kicsi, vagyis az amorf állapot bomlásával járó mágnesezettség változás 
nem mosódik össze az amorf állapot mágnesezettségének változásával. Az 
azonos körülmények között előállított minták vegyi összetételének változása a 
termomágneses görbék alakját megváltoztathatja. Így például változhat a minta 
Curie-hőmérséklete. Fe86-xCrxB14 (x=0; 0,8; 2,4; 4,5; 6,6) ötvözet esetében a 
növekvő Cr tartalom csökkenti a TC-t [17, 18]. Ugyanakkor a ferromágneses 
anyagminta Curie-hőmérséklete érzékeny a metalloidtartalom változására és a 
hidrogén jelenlétére is. [19, 20]. 

 
3. ábra. A Curie-hőmérséklet meghatározásának elvét bemutató termomágneses 

görbe, RT – szobahőmérséklet, TC(1), TC(2) – Curie-hőmérsékletek [21] 
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Négypontos ellenállásmérés 

Az egyenáramú ellenállás mérésére a négypontos ellenállásmérés módszerét 
alkalmaztam (4. ábra). 

 
4. 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: 

I
U

R = , 

ahol 
 R a szalag alakú minta ellenállása, 
 U a mért feszültségesés, 
 I a mintán átfolyó áram. 

A minta kezdeti ellenállására normálva a relatív ellenállásváltozás 
számítható. 
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Nyomás-koncentráció-hőmérséklet (PCI) és fajlagos ellenállás-
hidrogéntartalom (R/R0-H/M) együttes 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. Ennek a követelménynek a szellemében az 
ellenállásmérő berendezést átalakítottam (5. ábra). 

 
5. ábra. A módosított berendezés felépítése 

 

Kalorikus mérések (DSC) 

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. Ilyen például az átalakulási hőmérséklet, az 
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átalakuláshoz szükséges hő, az átalakulással kapcsolatos energiaváltozás, stb. 
[22]. A referencia és a mérendő minta között mérhető hőmérséklet-különbség 
– ami arányos a mérendő minta fajhőjével és a felfűtés sebességével – az 
alábbi módon számítható: 

q
K

cm
T p

⋅
⋅

=∆ , 

ahol 

 ∆T a mért hőmérséklet-különbség, 
 m a minta tömege, 
 cp a minta fajhője, 
 q a felfűtési sebesség, 
 K 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: 

∫ ∆=∆
2

1

t

t
TdtKH . 

Mágneses rezonancia mérés (NMR) [23] 

A fémüveg minták hidrogéntartalmának meghatározása – több más 
módszerrel párhuzamosan – NMR mérések révén is lehetséges. Az elméleti 
háttér részletes ismertetése nélkül vázlatosan ismertetem a Tompa és 
munkatársai által alkalmazott vizsgálati módszert [24]. 

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 mérhető megfelelő 
eszközökkel. 

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 
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Laboratóriumában, olvadékból forgó rézhengerre öntéssel (Single Roller Melt 
Spinning) 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. 
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Kísérleti eredmények 
 
Endoterm rendszerek válasza az oldott hidrogén jelenlétére 
 
 

 
6. ábra. A közvetlenül 

gyorshűtés után vizsgált („as 

quenched”) Fe83,4Cr1,6B15 fémüveg 

Curie-hőmérsékletének összeha-

sonlítása alapállapotban, H-telítés 

után, folyékony nitrogénes hőkezelés 

után, valamint az utóbbi kettő 

kombinációját követően három, 

egymást követő felfűtés során 

7. ábra. Az előzetesen hőkezelt 

(250oC, 2h) Fe83,4Cr1,6B15 fémüveg 

Curie-hőmér-sékletének összeha-

sonlítása alapállapotban, H-telítés 

után, folyékony nitrogénes hőkezelés 

után, valamint az utóbbi kettő 

kombinációját követően három, 

egymást követő felfűtés során 

Az endoterm H-oldó minták egy részének termomágneses tulajdonságait 
közvetlenül a gyorshűtés után mértem, míg egyes mintákat 250oC-os 
hőkezelés, folyékony nitrogénes hőkezelés, hidrogénes telítés, vagy ezek 
kombinációja után vizsgáltam. A hőkezeléseket a szerkezeti relaxáció során 
kialakuló eltérő szerkezetek elérése érdekében végeztem. 

A 6-7. ábrákból kitűnik, hogy a hidrogénes telítés után minden esetben 
nagyobb TC

am-et kaptunk, mint a telítést megelőző állapotban. Ugyanakkor az 
is leolvasható a fenti diagramokról, hogy az előzetes hőkezelések hatásától is 
nagymértékben függ a TC

am. Az oldott hidrogén hatása, függetlenül a minta 
termikus előéletétől, egyértelműen kirajzolódik, és maradandó növekedést 
jelez az egymást követő mérési ciklusokban a hidrogénezetlen 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 TC

am, ami a „mérési relaxáció” következménye. Ezen 
azt értjük, hogy a mintában a mérés ideje alatt – a felfűtés következtében – 
szerkezeti relaxáció játszódik le, aminek hatása szintén a TC

am növekedésében 
nyilvánul meg. 
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Exoterm rendszerek válasza az oldott hidrogén jelenlétére 
 
 
A hidrogéntartalom és az ellenállás-változás kapcsolata Ni-Zr-alapú 
fémüvegekben 
 

A vizsgált ötvözetek hidrogéntartalma és a relatív ellenállás-változás közötti 
összefüggés meghatározásához olyan mérőrendszert építettem fel, ahol egy 
Sieverts-berendezésben egy négypontos ellenállásmérő is helyet kapott (8. 

ábra). 
 

 
8. ábra. A négypontos ellenállásmérővel kiegészített Sieverts-berendezés 
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9. ábra. A Ni64Pt3Zr33 minta relatív ellenállásának változása a hidrogéntartalom 

függvényében az első két feltöltés során 

A 20, 50 és 100oC-on elvégzett két abszorpció-deszorpció ciklus azt 
bizonyítja, hogy a minta második feltöltésre jellemző fajlagos ellenállás-
hidrogéntartalom összefüggés különbözik az első feltöltéskor mérttől. Az 
eltérés iránya és nagysága minden esetben megegyezik, vagyis a fajlagos 
ellenállás H/M=0 esetén mintegy 3%-kal nagyobb. 

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. A feltételezés 
igazolására mágneses magrezonancia méréssel meghatároztam a Ni64Pd3Zr33 
összetételű szalag hidrogéntartalmát egy teljes abszorpció-deszorpció ciklus 
után (10. 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 jellemző R/R0-H/M 
viszonytól, azonban az aktiválatlan mintán mérhető, 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 

benne egy irreverzibilis növekmény is, ami az aktivált állapot következménye. 
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10. ábra. Az NMR mérések eredménye; Az ellenállás a deszorpciót követően 

nagyobb, mint az aktiválás során azonos H/M esetén 
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Irreverzibilis szerkezetváltozás Ni-Zr-alapú fémüvegekben 

Röntgendiffrakcióval vizsgáltam az egyes szalagokat gyorshűtött, hőkezelt 
(100oC, 120h, Ar-atmoszféra) és egy teljes H-telítés-kiürítési ciklust (100oC, 
10bar H2) követő állapotban. 

 
11. ábra. A Ni67Pd3Zr33 minta röntgeneredményeinek vonaprofil analízise 

hőkezelt és hidrogéntelítés után: látható, hogy a mintába jutó H hatására a 

lkk Ni(Zr)-re jellemző csúcs eltűnik 

A vizsgálatokból kirajzolódik, hogy a biner Ni-Zr minta esetén a H egyszeri 
jelenléte a fajtérfogat 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 
megjelenése 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 katalítikus szerepe a lapközepes kockarácsú Ni(Zr) kristályos 
fázis csíraképződésében. 

 

Termikus vizsgálatok (DSC) 

A DSC méréseket (β=20o/min, N-atmoszféra) a röntgenvizsgálatok során a 
hidrogén hatására legjelentősebb változást mutató Ni64Pd3Zr33 szalagokon 
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gyorshűtött, hőkezelt (100oC, 120h, Ar-atmoszféra) állapotban és egy H-
telítés-kiürítés ciklust (100oC, 10bar H2, majd vákuum) követően végeztem. 
 

 
12. 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 mintáétól 

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 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 rövidtávú atomi 
átrendeződés megmarad annak távozása után is, vagyis egyfajta szerkezeti 
lenyomatról lehet beszélni. 
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Az aktiválás felületi és tréfogati jelenségei 

 
Az első abszorpció-deszorpciós ciklus és a lehetséges irreverzibilis 

átalakulások között fennálló kapcsolat megismerésére kísérletsorozatot 
terveztem. 

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 (13. 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. 

 

 
13. ábra. A maszk alatt maratott szalag elvi ábrája 

 
A feltöltődés két fő lépését a 14. ábra szemlélteti a 10mm-es osztású maszk 

alatt maratott mintán. 

 
14. 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 feltöltődés, itt a diffúzió a sebesség-

meghatározó 

 
A 15. ábrán az 5mm-es maszk alatt maratott szalag mérési eredményei 

láthatók: az első feltöltés során a szalagba a H közel állandó sebességgel 



 20 

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. 

 
15. ábra. Az 5mm-es osztású maszkkal maratott Ni64Pd3Zr33 minta első három 

feltöltésének fajlagos ellenállásgörbéje 

A maszkolva maratott minták eredményeiből kirajzolódik, hogy az első 
feltöltés regisztrátuma jelzi az aktiválás folyamatát. Megfigyelhető mindhárom 
esetben a görbék hármas tagolódása. Az egyes görbék „törésénél” számított 
fajlagos ellenállás gyakorlatilag azonosnak tekinthető, ugyanakkor a második 
görbeszakasz kezdetére fektetett érintő egyenes és az első görbeszakasz 
érintője által bezárt szög a maszk osztásával skálázódik. 
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Hosszú idejű, oxigén atmoszférában végzett hevertetés hatása az 
abszorpció kinetikájára 
 

 
16. ábra. Az 5mm-es osztású maszkkal maratott Ni64Pd3Zr33 minta első három 

feltöltésének fajlagos ellenállásgörbéje 21 hónap hevertetés után 

Az 5mm-es osztású minta újbóli visszafogásakor mért karakterisztika a 16. 

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. 
 
Összefoglalás 
 
� A kísérleteim során hidrogént endoterm módon oldó Fe(Cr,B) amorf 

rendszerekben vizsgáltam az oldott H amorf Curie-hőmérsékletre gyakorolt 
hatását. A megnövekedett TC

am 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 
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abszorpciót kísérő ellenállás-növekedés és a volumetriás H-tartalom 
változás egy mérési folyamatban összeköthető. A berendezés segítségével 
meghatároztam az amorf Ni67Zr33, Ni64Pd3Zr33 és Ni64Pt3Zr33 összetételű 
szalagok R/R0-H/M függvényét 20, 50 és 100oC-on. A mérési 
eredményekből kitűnik, hogy a fajlagos ellenállás a fémüveg szalag 
hidrogéntartalmának nem lineáris függvénye; növekvő H-tartalom 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 fajtérfogat 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 fajtérfogat mindkét esetben kismértékben csökken. Ez akkor teljesülhet, 
ha a fajtérfogat 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-abszorpció-
deszorpció ciklus közötti egyetlen különbség a hidrogén hiánya, illetve 
jelenléte, így a hidrogén szerkezetmódosító hatása a minta átmeneti 
homogenitásának növekedését is eredményezheti. Az átkristályosodást 
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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. 
Miként a mintában irreverzibilis módon oldott hidrogén a kristályosodást 
megelőző exoterm 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, 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 
kezdetére 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 
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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 hevertetés után 
megismételt háromszori H-abszorpció-deszorpció kimutatta, hogy a hosszú 

idejű hevertetést követően az amorf Ni-Pd-Zr szalag további H-telítéseinél 

a kezdeti hármas tagolódás már nem jelenik meg. A hevertetés 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 H-abszorpciója 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. 
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Új tudományos eredmények összefoglalása tézisekben 
 
1) Amorf Fe83,4Cr1,6B15 rendszerben értelmeztem az oldott hidrogén hatására 

kialakuló szerkezetváltozást amorf Curie-hőmérséklet mérések 
segítségével: 

a) Kimutattam az oldott hidrogén reverzibilis Curie-hőmérséklet növelő 
hatását. 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 Bethe-Slater összefüggés értelmében a 
mágneses csatolás erősségét eredményezi, így a H-atomok 
jelenlétében a TCam növekszik. [S6] 

 
2) Létrehoztam szalag alakú H-abszorbensek hidogéntartalmának és az oldott 

H által előidézett elektromos ellenállás növekedés egyidejű mérésének 
műszaki hátterét és mérési módszerét a T≈20-500oC és pH2≈10-3mbar-
16bar tartományban. Ennek keretében egy olyan Sieverts-típusú 
berendezést építettem, amely mintaterében egy négypontos ellenállásmérő 
egység kapott helyet, ezáltal a hidrogén-abszorpció-deszorpció során 
lejátszódó ellenállás-változás in-situ nyomon követhető. A mérést 
számítógépes rendszer felügyeli, az eredményeket egy adatgyűjtő modul 
rendszerezi és tárolja. [S7, S8, S10] 

 
3) 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. [S7, 
S8, S10, S11] 

 
4) Röntgendiffrakció segítségével kimutattam, hogy a kétalkotós Ni67Zr33 

rendszerben a H-abszorpció fajtérfogat-növelő hatású, ugyanakkor a 
háromalkotós rendszerekben az amorf szerkezet kompaktabbá, tömörebbé 
válik, ezzel egyidőben kristályos fázis jelenik meg. [S11] 
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5) 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. [S11] 

 
6) 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. [S11] 

 
7) A maszk alatt maratott, majd aktivált Ni64Pd3Zr33 fémüveg szalagok 21 

hónap szabad levegőn történő tárolása után megismételt feltöltésével 
kimutattam, hogy: 

a) Az aktivált állapot első sorban 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. [S11] 
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