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Bevezetés
A hidrogén sok kutató szerint a jövő egyik legfontosabb energiahordozója
lehet egy megújuló energiaforrásokra támaszkodó, világméretekben
fenntartható, környezetbarát energia-körfolyamat részeként. Ahhoz, hogy
ez megvalósuljon, több – elméletben működő, a gyakorlatban azonban
gazdaságtalan – folyamat, technológia továbbfejlesztése szükséges:
- Gazdaságossági okokból a világ mai hidrogéntermelésének a fosszilis
energiahordozók képezik az alapját. A megújuló energiaforrásokat,
valamint az ezek segítségével történő hidrogén-előállítást olcsóbbá és
hatékonyabbá kell tenni.
- A hidrogén optimálisan tüzelőanyag-cellában használható fel, ezek
árát – megfelelő technológiai fejlesztésekkel –csökkenteni kell.
- A hidrogén biztonságos tárolására, szállítására megfelelő technológiát
kell kifejleszteni.
Ez utóbbi kérdéskörhöz kapcsolódik kutatómunkám, mellyel az abszorpciós
hidrogéntárolás technológiájának továbbfejlesztését céloztam meg.
Az abszorpciós tárolás lényege, hogy a hidrogént valamilyen
fémötvözetben nyeletjük el. A hidrogén atomok ekkor kötött állapotba
kerülnek, felszabadulásukhoz többlet-energiát kell biztosítani, például a
tároló fűtésével. Bár a tároláshoz így nagy mennyiségű tömbi anyagra is
szükség van, a tapasztalatok azt mutatják, hogy abszorpciós tárolással akár
a modern, nagy nyomású kompozit tárolók hidrogén-tömegaránya is
elérhető, térfogati sűrűség valamint biztonság tekintetében pedig
jelentősen jobbak lehetnek a tárolórendszer tulajdonságai.
Figyelembe véve az akkumulátor technológia jelenlegi állását és fejlődési
ütemét kijelenthetjük, hogy mind tömeg, mind térfogat tekintetében
jelentős lemaradásban van az akár már jelenleg is elérhető hidrogén-alapú
technológiákhoz képest (lásd 1. táblázat).
Az abszorpciós hidrogéntárolás terén nagy lépést jelentenek a könnyűfémalapú tárolók, melyekkel a mai kereskedelmi tárolókhoz képest akár ötször
nagyobb hidrogén-tömegarány érhető el. Ezek alkalmazásának azonban
korlátot szabnak az extrém működési körülmények (nagy hőmérséklet,
nyomás, nagytisztaságú hidrogén) és a lassú abszorpciós-deszorpciós
folyamatok.
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A tudományos kutatások célja ezen a területen tehát kettős: egyrészt a
normál körülmények között is jó kinetikus tulajdonságokkal rendelkező
anyagok hidrogéntartalmát növelni, másrészt a nagy hidrogéntartalmú,
könnyűfém-alapú abszorbensek alkalmazási körülményeit javítani.

1. táblázat: Hidrogén tároló anyagok és energiatárolók összehasonlítása
[1-10] alapján
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Irodalmi áttekintés
Az üvegállapot
Fémötvözeteknek egy speciális metastabil állapota az üvegállapot, melyet
az olvadék megfelelően gyors hűtésével lehet elérni (nem minden
fémötvözet vihető üvegállapotba). Ekkor nincs elég idő a kristályosodáshoz
szükséges diffúziós folyamatok lejátszódására, az anyag atomszerkezete
folyadék állapotban befagy – ezt hívjuk fémüvegnek.
A fémüvegek mikroszerkezetének leírására találták ki a DRPHS (Dense
Random Packing Hard Spheres) modellt, amely az atomokat
véletlenszerűen elhelyezkedő, tömör golyókként írja le [11]. Ezzel szemben
már korai vizsgálatok – és azóta számos bizonyíték – is alátámasztják, hogy
a valóságos üveg-szerkezetben is vannak alapvető szabályszerűségek,
amelyek befolyásolják az anyag tulajdonságait, viselkedését. Erre utal
például a fémüvegek anizotrópiája és klaszteres jelleget mutató
mikroszerkezete is [12].
A hidrogénoldódás leírására alkották meg J. H. Harris és szerzőtársai azt a
modellt [13], mely segítette a folyamat termodinamikájának jobb
megértését. Ez a modell az amorf szerkezet leírására is egy szemléletes,
későbbi vizsgálati eredmények által megerősített leírást ad. A HarrisCurtin-Tenhover modell szerint az amorf Ni-Zr rendszer felépíthető az
alkotó atomok négyes csoportjaiból, mint torzult, elemi tetraéderekből.
Ezek lehetnek: Zr4, Zr3Ni, Zr2Ni2, ZrNi3 illetve Ni4, melyek aránya a minta
összetételétől függ. A hidrogén ezen elemi tetraéderek belsejébe épül be,
az egyes tetraéder-típusoknak megfelelő elméleti érték körüli kötési
energia-eloszlással. Bár a modellt a Ni-Zr üvegfém rendszer leírására
találták ki, de analóg módon használható bármely amorf szerkezet esetén.
A fémüvegek szerkezetét metastabilnak szokás tekinteni, általában
azonban lejátszódnak benne többlet-szabadenergia által hajtott
folyamatok a kristályosodási hőmérséklet alatt is. Ezek összességét hívjuk
szerkezeti
relaxációnak.
Ezen
belül
beszélhetünk
topológiai
átrendeződésről (TSRO: Topological Short Range Ordering) és kémiai
átrendeződésről (CSRO: Chemical Short Range Ordering) [14]. A relaxáció
hajtóereje az atomok geometriai átrendeződésével járó energiafelszabadulás. Ez TSRO esetében a mikroszerkezetbe befagyott szabad
térfogatok csökkenéséből [15], míg CSRO esetében a kémiai kötések
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átrendeződéséből származik. Mivel az atomok átrendeződésével a
kötésállapot is megváltozik és viszont, a kétféle relaxáció egymástól nem
elválasztható, legfeljebb az egyik vagy a másik dominanciájáról
beszélhetünk.

A fém-hidrogén rendszer termodinamikája
A fém-hidrogén rendszer fázisviszonyait a négy állapothatározó (nyomás
(P), hőmérséklet (T), térfogat (V), összetétel (koncentráció, C)) határozza
meg, melyek közül három független. Az irodalomban a rendszert általában
a nyomás, hőmérséklet és összetétel függvényében vizsgálják, fázisviszonyainak leírására ennek megfelelően az ún. PCT diagramot szokás
használni (lásd 1. ábra).

1. ábra: A palládium PCT diagramja [16]

A PCT diagram alapján könnyen nyomonkövethetők a fém-hidrogén
rendszer fázisviszonyai: a diagram rendelkezik egy fordított parabola alakú
területtel, ahol az izotermák vízszintesek (ezt hívják platónak). Ez a terület
felel meg a fémhidrid fázisnak, az ezen kívüli rész pedig a szilárd oldatnak.
A platóhoz tartozó nyomás adott hőmérsékleten az ún. egyensúlyi nyomás,
amely alatt a hidrid elbomlik, fölötte stabil. A plató állandó nyomása azt
mutatja, hogy itt a fémhidrid fázis kiépülése – mely egy elsőrendű
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fázisátalakulás – állandó energiaszinten történik a koncentrációtól
függetlenül egészen a telítődésig. Az izotermák egyensúlyi nyomás alatti
területe az alapfémben oldott, míg az a fölötti része a fémhidridben oldott
hidrogéntartalomnak felel meg. Nemegyensúlyi folyamatok esetén a plató
kettéválik: a hidrid fázis kiépülése magasabb, míg bomlása alacsonyabb
nyomáson játszódik le.
A hidrogén tehát alapvetően kétféle módon lehet jelen a fémben: szilárd
oldatként és fémhidrid formájában. Előbbire jellemző, hogy a hidrogén
atomok kevésbé kötöttek, azonban az oldékonyság korlátozott, általában
csekély. A hidrid fázisra a nagyobb hidrogéntartalom és az erősebb
(elsőrendű) fém-hidrogén kötések jellemzők.
A hőmérséklet hatása
A hőmérséklet emelésével az egyensúlyi oldott hidrogéntartalom – az
oldódás jellegének függvényében (exoterm vagy endoterm) csökken vagy
növekszik, míg a maximálisan oldható hidrogénmennyiség mindig
növekszik.
A hidrid fázis stabilitása a hőmérséklet emelésével csökken, a hidrogén
felszabadulásához egyre kisebb aktivációs energia szükséges.
A nyomás hatása
Az egyensúlyi oldott hidrogéntartalmat az ún. Sieverts-törvény írja le, mely
szerint a hidrogénkoncentráció a nyomás négyzetgyökével arányos, a
nyomás növelésével tehát növekszik az egyensúlyi oldott
hidrogéntartalom. Ha a nyomás eléri a plató- (egyensúlyi) nyomást, a
további hidrogénfelvétel már hidrid fázis formájában következik be.
A mikroszerkezet hatása
Termodinamikai szempontból az amorf mikroszerkezetnek (fémüveg)
fontos hatása van: mivel ekkor az ötvözet nem rendelkezik
kristályszerkezettel, a hidrid fázis képződése nem tud lejátszódni, így az
egyensúlyi hidrogéntartalom teljes egésze oldott állapotban van az
anyagban. Ennek következménye a fémüvegek speciális PCT diagramja,
melynél az izotermáknak nincs vízszintes szakasza (lásd 2. ábra). A hidrogén
amorf mikroszerkezetbe való beépülését írja le a 3. oldalon ismertetett
Harris-Curtin-Tenhover modell.
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2. ábra: Kristályos és amorf ZrNi ötvözet P-C diagramja

A hidrogénabszorpció kinetikája
A hidrogénelnyelés folyamatát az irodalom általában négy részfolyamatra
bontja [1]:
1.
2.
3.
4.

A H2 megkötése a felületen (adszorpció)
A H2 disszociációja H-atomokra
A H-atomok diffúziója a felületről az anyag belsejébe
A H-atomok diffúziója a tömbi anyagon belül

Az abszorpció tényleges sebességét a leglassabb részfolyamat határozza
meg. Az irodalomban gyakran felvetett, és különböző helyeken különböző
módon megválaszolt kérdés, hogy az abszorpció szempontjából a
felülethez köthető (1-3) vagy a diffúziós folyamat (4) a szűk keresztmetszet.
Felületi kinetikai kérdések
A hidrogén molekulák megkötését és disszociációját katalitikus ötvözőkkel
(Ni, Pd stb.), a felület méretének és aktivitásának növelésével lehet
elősegíteni. Az atomok átjutását a felületi rétegen sokszor zárt oxidréteg
akadályozza (meg), melyet a hidrogén számára átjárhatóvá kell tenni.
Ezeket a folyamatokat együttesen nevezik felületi aktiválásnak, melyet
mechanikusan, maratással vagy termikusan is el lehet végezni.
A hidrogén diffúziója
A hidrogén diffúziója a különböző reálszerkezetekben az irodalom
állandóan visszatérő kérdése: különböző anyagokon végzett különböző
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vizsgálatok sokszor eltérő eredménnyel szolgálnak a hidrogén diffúziós
mechanizmusára és diffúziósebességére vonatkozóan. A meghatározott
diffúziós együttható értékében gyakori az akár 5-6 nagyságrendű eltérés.
A diffúzió mechanizmusát alapvetően kétféleképpen közelíthetjük meg: a
hidrogéntelítés frontszerű előrehaladásával (3.ábra/1.), és a Fick-törvények
által leírt tökéletesen homogén diffúzióval (3.ábra/2.). A gyakorlatban a
hidrid fázis kiépülését inkább az első, míg a hidrénoldódást a második
modellel írhatjuk le.

3. ábra: A diffúzió lehetséges mechanizmusai

Abszorpciós tárolási technikák
A legelterjedtebb hidrogénezési mód a gáz közegből történő hidrogénezés.
Ekkor a közeg hőmérsékletével és nyomásával lehet szabályozni az
abszorpció/deszorpció folyamatát. További lehetőség az elektrolitikus
hidrogénezés, mely során vízbontás és abszorpció együtt játszódik le.
A tárolóanyag tekintetében a lehető legjobb kinetika érdekében törekedni
kell a minél nagyobb fajlagos felületre, gyors diffúziót lehetővé tevő
mikroszerkezetre és a diffúziós utak lerövidítésére. Ezen céloknak
leginkább az amorf vagy nanokristályos porok felelnek meg.
Általánosan elmondható, hogy a hőmérséklet és a nyomás emelésével az
abszorpció és deszorpció kinetikája javul, a gyakorlati alkalmazáshoz
azonban törekedni kell a hétköznapi működési körülményekre.
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Abszorbens ötvözetek
Az ötvözetek tekintetében viszonylag jól elkülöníthetők a kis
hidrogéntartalommal (max. 3 tömeg%) de jó kinetikával rendelkező
hagyományos ötvözetek (ZrNi, FeTi, LaNi stb.), és a magas hidrogén
tömegarány (akár 10% fölött) mellett gyenge kinetikát mutató,
könnyűfém-alapú ötvözetek (Mg, Li, Na, Al stb.). Az e téren folytatott
tudományos kutatások döntő többsége az utóbbi ötvözetcsoport
kinetikáját igyekszik javítani, alkalmazási hőmérsékletüket csökkenteni.

Irodalmi eredményeinek összefoglalása
Az irodalomkutatás alapján kijelenthető, hogy az abszorpciós tárolás
termodinamikáját viszonylag pontosan ismerjük. A kinetikai kérdések terén
ugyanakkor még számos megválaszolatlan vagy csak részben megválaszolt
kérdés van, többek között:
Milyen esetekben korlátozzák a kinetikát a felületi folyamatok és hogyan
lehet a felületaktivitást növelni?
Az ötvözőknek mi a pontos szerepe a felületi-térfogati folyamatokban?
Milyen a hidrogén-diffúzió pontos mechanizmusa a valós ötvözetekben?
Hogyan hat a mikroszerkezet a diffúzióra, és az elnyelt hidrogén hogyan
hat vissza a mikroszerkezetre?

Célkitűzések
Az irodalmi eredmények alapján világos, hogy a felülethez és diffúzióhoz
kapcsolódó valós folyamatok terén még sok nyitott kérdés van. Célul
tűztem ki ezek egy részének megválaszolását. Ehhez vizsgálok egy
„klasszikus”, jó abszorpciós tulajdonságokkal rendelkező ötvözetcsaládot
(Zr-alapú amorf szalagok), mely segítségével az ötvözők hatásával, a
diffúzió mechanizmusával és a hidrogén okozta szerkezetváltozással
kapcsolatos kérdésekre keresek választ. Vizsgálok továbbá egy magam által
tervezett és legyártott könnyűfém-alapú (Mg) ötvözetsort, aminek
segítségével a nagy hidrogéntartalmú abszorbensek tipikus problémáira
(felületaktiválás, diffúzió szempontjából optimális mikroszerkezet, ötvözők
hatása) próbálok válaszokat, megoldást adni. A magnézium ötvözőit a
Zr-alapú mintákkal szerzett tapasztalatok, valamint irodalmi eredmények
alapján választom meg.
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Vizsgálati eszközök, módszerek
A hidrogénezési vizsgálatokat egy kollégámmal közösen, egyedileg
tervezett és megépített hidrogénező berendezésen végeztem. A
berendezés segítségével Sieverts-elvű (volumetrikus) méréssel tudom
meghatározni az elnyelt hidrogénmennyiséget.

4. ábra: A hidrogénező berendezés felépítése és a befogott minta (fotómontázs)

A hidrogénelnyelés hatásának vizsgálatára számos direkt és indirekt mérési
elvet használtam, többek között:
Ellenállásmérést – ez hidrogénezés közben, in-situ végezhető az épített
berendezéssel. Az ellenállás nagyon pontos képet ad a minta
elektronszerkezeti változásairól (pl. hidrogénelnyelés, kristályosodás stb.).
XRD (Röntgen-diffrakciós) méréssel vizsgáltam a minták mikroszerkezetét.
DSC (kalorimetriás) méréssel a kristályosodás jellemzőit határoztam meg.
Optikai mikroszkóp segítségével vizuálisan vizsgáltam
tulajdonságait felületaktiválás és hidrogénezés után.

a

felület

Egyéb alkalmazott vizsgálatok: optikai geometriamérés, mikrokeménységmérés, termofeszültség-mérés, EDAX összetételvizsgálat, tömegmérés…
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Vizsgálati eredmények
Zr-alapú minták vizsgálata
A vizsgált Zr-alapú gyorshűtött ötvözetsort körülbelül 10 éve készítették
egy doktori kutatáshoz [1]. A minták alapösszetétele Ni67-xZr33Mex volt, ahol
Me = Pd, Pt, Cr, Cu; x pedig 0, 3, 6 és 16. Volt továbbá két nagyobb
Zr-tartalmú minta (50 és 75 at%) valamint egy Fe92Zr8 összetételű szalag is.
A szalagokat az [1] irodalomban ismertetett módon HF-ban marattam
hidrogénezés előtt.
Ötvözők hatása
3 at% Ni helyettesítése Cu, Cr, Pt vagy Pd-mal minden esetben a kinetika
javulását eredményezte. A Cu tartalom 16%-ra növelése ugyanakkor
további javulást már nem okozott. Az egyes ötvözőkkel elért feltöltési
sebességek alapján a Cu bizonyult a leggyengébb, a Pd pedig a legjobb
katalitikus hatású ötvözőnek.
A hidrogénelnyelés hatása a fizikai tulajdonságokra
Elnyelt hidrogén hatására a minták legtöbb fizikai jellemzője kisebbnagyobb mértékben megváltozik: ellenállásuk reverzibilisen megnő (ez az
alapja az ellenállásmérésen alapuló hidrogéntartalom-meghatározásnak),
térfogatuk irreverzibilisen növekszik. Két olyan tulajdonságot is vizsgáltam,
melyekről az irodalomban ezen anyagcsaládra nem találtam említést:
A minták mikrokeménységére az atomok – elnyelt hidrogén hatására
megváltozó – kötési állapota (az atomi távolságok növekedésével a
kovalens jelleg gyengül), valamint a mikroszerkezeti feszültségi állapot is
hatással van. Méréseim szerint egy Fe-tartalmú szalag kivételével
valamennyi minta keménysége növekedett elnyelt hidrogén hatására.
A termofeszültséget közel 200 évvel ezelőtt Seebeck fedezte fel, azóta
elterjedten használják hőmérséklet mérésre (termopár), manapság
azonban egyre inkább előtérbe kerül, mint roncsolásmentes
anyagvizsgálati eljárás [17]. A hidrogéntartalomnak méréseim szerint
reverzibilis hatása van a termofeszültség értékére.
Az elnyelt hidrogén hatása a kristályosodásra
Az elnyelt hidrogén hatását a mikroszerkezetre Fe92Zr8 összetételű amorf
szalagok szobahőmérsékletű, és 200°C-on történt hidrogénezése valamint
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hőkezelése során vizsgáltam kalorimetriás
lorimetriás (DSC) és Röntgen
Röntgen-diffrakciós
(XRD) mérésekkel. Az eredményeim alapján kijelenthető, hogy az elnyelt
hidrogén – akár szobahőmérsékleten, akár 200°C
200°C-on – elősegíti a
kristályosodás folyamatát: a DSC mérések szerint a kristályosodás
alacsonyabb hőmérsékleten
hőmérsékleten indul meg a hidrogénben kezelt minták
esetében az argonban kezelt mintákhoz képest. Röntgenméréssel
kimutattam, hogy az elnyelt hidrogén akár már szobahőmérsékleten is
kismértékű kristályosodást (<0,3 térf%) okoz. A 200°C
200°C-on
on kezelt minták
esetében
esetében hidrogén hatására nagyobb mennyiségű (2%) de kisebb átlagos
krisztallitméretű (~10nm) kristályos fázis (Fe2Zr) keletkezik, mint inert
atmoszférában végzett hőkezelés során (0,5% illetve 40
40-50
50 nm).
A röntgenmérés további eredménye, miszerint az amorf domb elnyelt
hidrogén hatására – akár 20, akár 200°C
200°C-on – a nagyobb átlagos atomi
távolságokat jelentő kisebb diffrakciós szög felé tolódik, míg a hőkezelt
minta esetében a szög növekszik, tehát az atomi távolságok csökkennek.

5. ábra: 200°C-on
on kezelt és alapállapotú minták XRD mérési eredménye

Hidrogén-diffúzió
Hidrogén
A hidrogén diffúziójának
jának mechanizmusát részlegesen maratott Ni64Zr33Pd3
mintán vizsgáltam: a mért szalag közepét aktiváltam,, míg a két szélén
meghagytam a hidrogén számára áátjárhatatlan
tjárhatatlan oxidréteget. A
hidrogénfelvétel időbeni változása alapján meghatároztam a telítés
mechanizmusát, melyet a 6. ábra szemléltet. Eredményeim szerint a minta
vastagság irányban jó közelítéssel homogén diffúzióval telítődik, ez a
telítési szakasz alapján
lapján a hidrogén diffúziós együtthatója:
D = 1,356·10
1,356 -13m2/s. Körülbelül 50 óra elteltével a telítési sebesség
állandósul, a telített térfogat ezután egy körülbelül 2,5 mm
mm-es diffúz
frontként halad előre vd ≈ 0,05 mm/óra egyenletes sebességgel.
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6.. ábra: A középen maratott minta telítésének folyamata

Telítési sebesség
A Ni64Zr33Pd3 minta 20 és 145°C közötti hőmérsékleteken végzett telítése
alapján megállapítottam, hogy mind a telítési idő, mind a telítési
hidrogéntartalom a hőmérséklettel Arrhenius
Arrhenius-ii összefüggést mutat
(logaritmusa arányos 1/T-vel,
1/T
7. ábra).
). Előbbiből a diffúzió ált
által korlátozott
feltöltési időre, míg
íg utóbbiból az amorf minta magas hidrogéntartalom
mellett is szilárd oldatként való viselkedésére következtettem.

7.. ábra: A telítési idő (bal o.) és a telítési hidrogéntartalom (jobb o.) hőmér
hőmérsékletfüggése

Mg-alapú
alapú minták vizsgálata
Az ötvözetsort melt-spinning
melt spinning eljárással készítettem. A minták összetétele
Mg87Ni10Me3, ahol Me = Pd, La, Cr, Cu, Fe, V, Co
Co,, valamint mischmetal*.
További vizsgált ötvözetek voltak a Mg77Ni17Pd3V3 valamint (AZ91*)90Ni10.
A minták elkészítése után meghatároztam azok alapvető fizikai, termikus és
szobahőmérsékleten mért hidrogén elnyelési tulajdonságait. Vizsgáltam
továbbá a Zr-alapú
alapú mintáknál alkalmazott HF
HF-os
os maratás hatását, valamint
a szobahőmérsékleten legjobb abszorpciós tulajdonságokat mutató Pd és
V-tartalmú
tartalmú minták magas hőmérsékletű hidrogénabszorpcióját
hidrogénabszorpcióját, és az
ennek során lejátszódó mikroszerkezeti változásokat.
* technológiai „hulladékötvözetek”, a mischmetal ritkaföldfém
ritkaföldfém-keverék,
keverék, az AZ91 Mg-Al
Mg ötvözet.
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A minták fajlagos ellenállása,
ellenállása, sűrűsége
A kívánt mérésekhez meg kellett mérnem a minták pontos geometriáját.
Ezt keresztmetszeti csiszolatokon, optikai mérőgép segítségével végeztem.
Ez alapján meghatároztam az egyes minták fajlagos ellenállását. Míg a
nanokristályos
nanokristályos szalagok a tiszta magnéziumhoz képest legfeljebb kétszeres,
addig az amorf szalagok 5-15-szörös
5
szörös fajlagos ellenállással rendelkeztek. A
jelenség az irodalomból is ismert [18].
A minták sűrűségét
sűrűségét a geometriai adatok és tömegmérés alapján
határoztam meg. A kapott eredményeket a 8. ábra mutatja. Itt
feltüntettem az adott minták komponenseinek fajtérfogataiból számított
„elméleti” sűrűségértékeket is. Jól látszik, hogy csak a La és Pd
Pd-tartalmú
(amorf) minták sűrűsége haladja meg számottevően (>5%) az elméleti
értéket. Annak ismeretében, hogy egyensúlyi körülmények között csak
ezek az ötvözők alkotnak a magnéziummal nagy Mg
Mg-tartalmú
vegyületfázist (Mg6Pd ill. Mg12La) kijelenthető, hogy ezek az amorf
ötvözetek elsőrendű atomi környezetekben tartalmazzák aaz egyensúlyi
fázisok elemi celláit – a Harris-Curtin-Tenhover
Tenhover-modellhez
modellhez igazodva. Az
eredmény ugyanakkor igazolja, hogy az ötvözetek mikroszerkezete nem a
DRPHS modell (lásd 3. oldal) illetve a Vegard
Vegard-szabály
szabály szerint alakul.

8.. ábra: A gyorshűtött minták sűrűsége

A maratás hatása
A magnézium-alapú
magnézium alapú amorf minták esetében a HF
HF-ban
ban történő maratás
irodalomból ismert hatásai [1] nem adnak kielégítő magyarázatot a
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tapasztalt mértékű ellenállás-növekedésre. A maratás vizsgálata során
annak egy új hatásmechanizmusát fedeztem fel. Ennek lényege, hogy a
maratás során a felületről leoldott anyagmennyiség hatására a minta
befagyott feszültség-egyensúlya felborul, aminek következtében térfogatváltozással is járó, intenzív relaxáció indul meg. Ennek eredményeképp a
szalag felülete felrepedezik, diffúziós utakat biztosítva a hidrogénnek a
felületi zárt oxidrétegen keresztül. A hipotézist precíziós optikai
hosszméréssel és mikroszkópi vizsgálatokkal is bizonyítottam.

9. ábra: MgNiPd minta felülete alapállapotban (bal o.) és maratás utáni relaxáció
során felrepedezve (jobb o.)

Hidrogénabszorpció szobahőmérsékleten
Az ellenállásméréssel végzett vizsgálat alapján katalitikus hatásuk szerint
rendszereztem az ötvözőket. A Ni-nél gyengébb hatású ötvözők sorra: Al,
mischmetal, Cu, Co; illetve aktívabb katalizátorok sorra: Cr, Fe, V, La és Pd.
Hidrogénabszorpció nagyobb hőmérsékleten
A MgNiPdV minta 100, 200 illetve 300°C-on végzett telítése alapján
meghatároztam, hogy 200°C-on a leggyorsabb a hidrogénfelvétel: ekkor a
diffúzió már kellően gyors, a minta kristályosodása azonban még nem
akadályozza jelentősen a hidrogén szabad mozgását.
Elnyelt hidrogéntartalom hatása a kristályosodásra
MgNiPd és MgNiPdV minták hidrogén és argon közegben, 100, 200 és
300°C-on végzett kezelése és XRD valamint ellenállásmérések alapján
megállapítottam, hogy a hidrogén valamennyi hőmérsékleten elősegíti a
csíraképződést, ezáltal a hidrogénen kezelt minták kristályossága nagyobb
fokú lesz, kisebb átlagos krisztallitméretek mellett (ld. 10. ábra).
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10. ábra: Mg87Ni10Pd3 minta átlagos krisztallitméret-eloszlása különböző kezelések után
(HT = hőkezelés, H = hidrogénezés, utána a kezelés hőmérséklete °C-ban)

Mikroszkópi vizsgálat
Optikai mikroszkópi vizsgálattal azonosítottam több felülethez köthető
folyamatot hidrogén abszorpció után: A maratás során keletkezett
mikrorepedések kitágulását, felnyílását, a felület lokális aktivitásából eredő
pontszerű felnyílását és a magas hőmérsékleten lejátszódó kristályosodást.

11. ábra: MgNiPd minta egyenletesen repedezett és pontszerűen felnyíló felülete
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Összefoglalás
A hidrogén alapú energiaipar ígéretes megoldást kínál a fosszilis
energiahordozókkal kapcsolatos problémákra – különösen a járműipar
számára, ám több kritikus ponton még nem érett meg a világméretű,
gazdaságos elterjedésre. Munkám ehhez a témakörhöz kapcsolódik: az
abszorpciós hidrogéntárolás területén sikerült több olyan eredményt
elérnem, melyek alkalmasak lehetnek ennek a tárolási módnak a
hatékonyabbá tételére.
A méréseket gyorshűtött szalagokon, egy erre a célra épített, Sieverts-elvű
(volumetrikus) berendezéssel végeztem, mely alkalmas a minták in-situ
ellenállásmérésére. Számos kiegészítő vizsgálatot (XRD, DSC, EDAX, optikai
mérés, mikroszkópi vizsgálat, precíziós tömeg-, termofeszültség- és
mikrokeménység mérés stb.) is alkalmaztam a minták jellemzőinek
meghatározására és a hidrogénezés mikro- és makroszerkezeti hatásainak
feltérképezésére.
A Zr-alapú minták klasszikus hidrogéntároló anyagok, melyek vizsgálata
során a hidrogéntárolás alapjelenségeivel foglalkoztam: FeZr minták
esetében az elnyelt hidrogén hatását a kristályosodás mechanizmusára,
NiZr szalagoknál pedig a katalitikus ötvözők szerepét, a mikrokeménység és
termofeszültség változását vizsgáltam hidrogénabszorpció során.
A Mg-alapú anyagok ígéretes abszorbensek, melyek alkalmazása azonban
számos nehézségbe ütközik. Munkám során ezek egy részére kerestem
megoldást. A kitűzött célok és az objektív, összehasonlítható eredmények
érdekében magam terveztem és készítettem el a Mg-alapú mintáimat.
A Mg-alapú ötvözeteknél eddig nem alkalmazott maratási eljárás új
hatásmechanizmusát azonosítottam amorf mintáknál, mely egy hatékony
módszert kínál az ötvözet felületaktivitásának növelésére. Az irodalomban
előforduló, különböző módszerekkel és eredményekkel vizsgált ötvözőket
azonos
körülmények
között
vizsgálva
meghatároztam
azok
hidrogénabszorpciót elősegítő, katalitikus hatásának egy objektív
sorrendjét. A minták mikroszerkezetének kiemelt hatása van az –
abszorpció sebességét legtöbbször korlátozó – hidrogéndiffúzió
sebességére. A kérdéskörhöz kapcsolódva meghatároztam az egyes amorf
minták termikus stabilitási határát, továbbá részletesen vizsgáltam és
meghatároztam két kiválasztott minta kristályosodásának mechanizmusát
inert atmoszférában és hidrogén jelenlétében különböző hőmérsékleteken.
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Az új tudományos eredmények összegzése tézisekben
1. Szelektíven maratott minták hidrogénezése alapján meghatároztam a
Ni64Zr33Pd3 gyorshűtött fémüveg szalagban a hidrogéndiffúzió
mechanizmusát valamint a hidrogén diffúziós együtthatóját. [s5]
2. Melt-spinning eljárással gyorshűtött, HF-ban maratott Mg-alapú
ötvözetek gázközegből történő hidrogénezésének ellenállásméréssel
történő vizsgálata alapján megállapítottam, hogy
a) a tiszta Mg szobahőmérsékleten 300 óra alatt sem vesz fel
kimutatható mennyiségű hidrogént, míg 10 atom% nikkel és 3 atom%
átmenetifém ötvözésével a hidrogénfelvétel szobahőmérsékleten –
ötvözőtől függően – 2-30 perc után kimutatható. [s6]
b) Azonos körülmények között összehasonlítottam az irodalomban
található leggyakoribb ötvözők (Fe, Cu, La, Pd, Cr, V, Co) hatását a
gyorshűtött MgNi alapötvözet mikroszerkezeti stabilitására, valamint
szobahőmérsékleten történő hidrogénabszorpció-sebességére. [s6]
c) Két technológiai hulladék-ötvözet (AZ91 – Mg-Al-alapú ötvözet és
mischmetal – Ce-La-alapú ötvözet) vizsgálata alapján megállapítottam,
hogy azok Mg-alapú gyorshűtött szalagok alapanyagaként (AZ91) illetve
adalékanyagaként (mischmetal) közvetlenül nem használhatók fel
gázközegből való hidrogénezés mellett jó hidrogénabszorpciós
tulajdonságokkal rendelkező ötvözetek gyártására. [s6]
3. Kimutattam az elnyelt hidrogén hatását Fe és Mg-alapú gyorshűtött,
amorf ötvözetek termikus stabilitására és kristályosodásának
mechanizmusára: a hidrogénben hőkezelt minták kristályosodása kisebb
hőmérsékleten megindul, mint az Ar-védőgázban kezelt szalagoké:
a) Fe92Zr8 minta esetében a kristályosodás hidrogén hatására már
szobahőmérsékleten megindul. 200°C-on hőkezelt és hidrogénezett
minták kristályosodásának vizsgálata alapján bizonyítottam, hogy a
hidrogén elősegíti a csíraképződés folyamatát, így csökkenti a
kristályosodás aktiválási energiáját, megindulásának hőmérsékletét.
[s7]
b) Mg87Ni10Pd3 amorf ötvözet esetében a kristályosodás már 100°C-on
megindul elnyelt hidrogén hatására, míg az azonos hőmérsékleten és
ideig hőkezelt minta amorf szerkezetű marad. Mg87Ni10Pd3 és
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Mg77Ni17Pd3V3 amorf minták 200 és 300°C-on végzett hidrogénezése és
hőkezelése alapján igazoltam, hogy az elnyelt hidrogén elősegíti a
kristálycsírák képződését (növeli a magképzési gyakoriságot), egyben
csökkenti a csíranövekedés sebességét. Ezen hatások eredményeképp a
kristályosodás mértéke nagyobb, az átlagos krisztallitméretek kisebbek
lesznek. [s8]
4. Megfelelően pontos térfogat- és tömegméréssel kimutattam, hogy
különböző Mg-alapú amorf ötvözetek sűrűsége függ a megfelelő
összetételű egyensúlyi ötvözet fázisviszonyaitól: amennyiben az amorf
ötvözet összetétele közelíthető egyensúlyi vegyületfázisokkal, úgy a minta
sűrűsége egyértelműen nagyobb lesz (a vizsgált minták esetében legalább
5%-kal), mint a komponensek sűrűségeinek súlyozott átlaga; ellenkező
esetben azzal azonos, vagy kisebb. A megfigyelés alátámasztja a vizsgált
Mg-alapú amorf ötvözetekben a klaszterképződés jelenségét illetve a
Harris-Curtin-Tenhover-modellel jellemezhető mikroszerkezetet a DRPHS
modellel szemben, egyben igazolja, hogy ezen ötvözetek esetében nem
érvényesül a Vegard-szabály. [s6]
5. Optikai
mikroszkópi
vizsgálattal
azonosítottam
több,
hidrogénelnyeléshez kapcsolódó, felülethez köthető folyamatot Mg-alapú
amorf gyorshűtött szalagoknál:
a) Amorf minták HF-ban történő maratása következtében tapasztalható
felületaktivitás-növekedésének egy új hatásmechanizmusát mutattam
ki: a felületi réteg eltávolításával felbomlik a mintába gyorshűtésekor
belefagyott feszültségegyensúly, így a szalag relaxációja felgyorsul. Ez
mérhető hossz- és keresztirányú alakváltozást okoz, aminek hatására a
megmaradt, illetve maratás után újból kiépülő felületi oxidréteg
fokozatosan felrepedezik, így a felület aktivitása – hidrogénfelvétel
szempontjából – jelentősen növekszik. [s6][s8]
b) Az elnyelt hidrogén hatására a maratás után keletkezett
mikrorepedések kitágulnak, további aktív felületet biztosítva a
hidrogén-transzport számára. Nagy mennyiségű elnyelt hidrogén
hatására hidrid fázis keletkezik, amely a felületet – az addig keletkezett
repedések mentén, illetve lokálisan, pontszerűen – felnyitja új, szabad
felületeket létrehozva. Optikai mikroszkópi vizsgálattal azonosítottam a
nagy hőmérsékleten történő hidrogénezés hatására bekövetkező
kristályosodást. [s6]
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c) A megfigyelt jelenségek a vizsgált minták abszorpciós tulajdonságait
jelentős mértékben befolyásolják, így megállapítottam, hogy az
irodalomban
elterjedt
vizsgálati
módszerek
mellett
(elektronmikroszkópos-, XRD-, DSC mérések stb.) az optikai mikroszkópi
vizsgálat is eredményesen használható módszer a Mg-alapú
hidrogénabszorbens ötvözetek kvalitatív vizsgálatára. [s6]
6. Meghatároztam a hidrogénezés közbeni (in-situ) ellenállásmérés
alkalmazásának lehetőségeit és korlátait Mg-alapú gyorshűtött szalagok
vizsgálata során:
a) A mérési eljárással az irodalomban található méréseknél jelentősen
érzékenyebb kvalitatív méréseket végeztem a hidrogénfelvétel kezdeti
szakaszában, szobahőmérsékleten. [s6]
b) Ellenállásmérés segítségével kimutattam a Mg87Ni10Pd3 amorf minta
szobahőmérsékletű
hidrogénezése
során
meginduló
szerkezetváltozását. [s8]
c) A Mg87Ni10Pd3 amorf minta 100-300°C-on végzett hidrogénezése
során lejátszódó kristályosodásának folyamatait ellenállásmérés
segítségével pontosabban meghatároztam: 100°C-on az XRD méréssel
kimutatott kismértékű kristályosodás ellenére a minta ellenállása amorf
jelleget mutatott, vagyis a valencia-elektronsáv érdemben nem
módosult. 200°C-on a nagyfokú kristályosság (85%) ellenére az
ellenállás minimális mértékben változott, ami a krisztallithatárok nagy
számára, valamint nem összefüggő kristályos fázisra utal. 300°C-on a
csak hőkezelt és a hidrogénezett minta közel azonos mennyiségű
kristályos fázisának ellenére a hidrogénezett minta ellenállásának
csökkenése 3,5-szöröse a hőkezelt mintáénak, ami a krisztallitok
összefüggőbb szerkezetét mutatja. [8]
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