BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM
KÖZLEKEDÉSMÉRNÖKI ÉS JÁRMŰMÉRNÖKI KAR

Nedvesedési jelenségek vizsgálata Ag-alapú
olvadékok és kerámiák között a járműipari
kötéstechnológiák megalapozásához

Doktori értekezés a PhD fokozat megszerzésére

Készítette:
Weltsch Zoltán
Okleveles gépészmérnök

Témavezető:
Dr. Lovas Antal
c. egyetemi tanár

Budapest, 2013.

ELŐSZÓ
Dolgozatomat a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Közlekedésmérnöki és
Járműmérnöki Kar Gépjárművek és Járműgyártás Tanszéken (korábbi Járműgyártás és -javítás
Tanszék) végzett kutatómunkám eddigi eredményeiből állítottam össze. A kutatómunkát 20062008 között, egyetemi hallgatóként, Tudományos Diákköri munka keretében kezdtem el, majd
2008 és 2013 között, tanársegéd gyakornok beosztás mellett folytattam.
Témája a határfelületi jelenségek vizsgálata, amely mind tudományos, mind alkalmazási
oldalról fontos. Jelentősége kiemelkedő a járműipar területén is. Eredményeimet több
tudományos fórumon – hazai és nemzetközi folyóiratokban, konferenciákon – publikáltam
szerzőtársaimmal.
Kutatásom során jelentős szerepet szántam a megszerzett ismeretanyag továbbadására is. Erre
a graduális oktatások során valamint TDK- és diplomamunka témavezetői tevékenységem
folyamán került sor. A megtartott egyetemi előadásokon, gyakorlatokon, és
laborfoglalkozásokon kívül 6 db szakdolgozat, 2 db diploma dolgozat, 5 db TDK dolgozat, 2 db
OTDK dolgozat témavezetője voltam.
Kutatómunkám szervesen kapcsolódott, valamint támogatást kapott az OTKA T-46239,
T-48708, K-73690 számú pályázataiból, valamint az Új Magyarország Fejlesztési Terv
TÁMOP-4.2.1/B-09/1/KMR-2010-0002 számú projektjéből.
Ezúton is köszönöm kutatómunkám során nyújtott segítséget, szakmai támogatást Dr. Lovas
Antalnak, illetve minden további segítséget, melyeket dolgozatom végén részletesen felsorolok.

Weltsch Zoltán
okleveles gépészmérnök

—2—

TARTALOMJEGYZÉK
Előszó ......................................................................................................................................... 2
Tartalomjegyzék ......................................................................................................................... 3
A dolgozatban használt jelölések jegyzéke ................................................................................ 6
1. Bevezetés ............................................................................................................................ 8
2. Irodalmi Áttekintés ........................................................................................................... 12
2.1. Határfelületi alapjelenségek ....................................................................................... 12
2.1.1. Határfelületi energia termodinamikai és mechanikai értelmezése .................... 12
2.2. Nedvesedési jelenségek ............................................................................................. 13
2.3. Folyadékcsepp egyensúlyi alakjai más fázisokkal kontaktusban .............................. 15
2.4. Határfelületi energia gyakorlati értelmezése ............................................................. 17
2.5. Határfelületi energia megváltozása ............................................................................ 18
2.5.1. Marangoni-áramlás ........................................................................................... 18
2.5.2. Eötvös-szabály .................................................................................................. 20
2.5.3. Gázok adszorpciója szilárd és folyadék fázisok felületén ................................ 21
2.5.4. Felületi szegregáció .......................................................................................... 21
2.5.5. Adszorpció ........................................................................................................ 22
2.5.6. Butler-egyenlet .................................................................................................. 23
3. Szilárd oldatok metallurgiai háttere .................................................................................. 24
3.1. A szabad elektron közelítés ....................................................................................... 24
3.2. Szilárd oldatok ........................................................................................................... 24
3.2.1. A szilárd oldatok tulajdonságai ......................................................................... 26
3.2.2. Az oldott atomok által okozott rácstorzulás, a lokális feszültségtér és az okozott
keménység növekedés ....................................................................................... 27
3.2.3. A szilárd oldatok keménysége és az oldott atomok körüli feszültségtér
kapcsolata .......................................................................................................... 28
3.2.4. Oldott atomok által okozott szilárdság növekedés ............................................ 29
3.2.5. Oldott atomok hatása a vezetőképességre......................................................... 29
4. Az irodalmi eredmények összefoglalása, a kutatás célkitűzései ...................................... 32
5. Kísérleti anyagok, berendezések és eljárások leírása ....................................................... 34
5.1. Anyagminták előállítása ............................................................................................ 34
5.1.1. Ötvözetek .......................................................................................................... 34
5.1.2. Szubsztrátok (mintával kontaktusban lévő alap) anyagai és felületi minősége 36
5.2. Nedvesedési peremszög mérése ................................................................................. 37
5.3. Nagy hőmérsékleten működő nedvesedési peremszögmérő berendezés bemutatása 40
5.3.1. A berendezés főbb részei .................................................................................. 41
5.3.2. A nedvesedési peremszög-mérések menete ...................................................... 41
5.4. Nagy hőmérsékleten működő nedvesedést mérő eszköz kalibrálásához használt
berendezések .............................................................................................................. 42
5.4.1. Termokamera .................................................................................................... 42
5.4.2. Nagysebességű kamera ..................................................................................... 43
5.5. Anyagminták fizikai tulajdonságait meghatározó módszerek ................................... 43
—3—

5.5.1. Elektromos ellenállás mérés ............................................................................. 43
5.5.2. Termofeszültségmérés ...................................................................................... 43
5.6. Nedvesedésmérésen átesett minták szerkezettani vizsgálati módszerei .................... 44
5.6.1. Röntgendiffrakció (XRD) ................................................................................. 44
5.6.2. Transzmissziós elektronmikroszkóp (TEM) ..................................................... 46
5.6.3. Pásztázó elektronmikroszkóp (SEM) ................................................................ 47
6. Nedvesedési peremszögmérő berendezés és eljárás fejlesztése ....................................... 48
6.1. Csőkemence szigetelés .............................................................................................. 48
6.2. Hőmérsékletkalibrálás ............................................................................................... 51
6.3. Peremszögmérés módszerének kidolgozása .............................................................. 53
6.3.1. Kézi peremszög-kiértékelés .............................................................................. 53
6.3.2. Automatikus peremszög-kiértékelés ................................................................. 54
6.4. A csepp kialakulás folyamatának elemzése (szilárd  olvadék) .............................. 57
6.5. A 6. fejezet összefoglalása, összevetése az irodalommal .......................................... 58
7. Nedvesedés vizsgálat EZÜST alapú ötvözeteken ............................................................ 60
7.1. A vizsgálatok szempontjából jelentősebb tömbi tulajdonságok ismertetése ............. 62
7.1.1. Elektromos ellenállás mérése az összetétel függvényében ............................... 63
7.1.2. Termofeszültség mérése az összetétel függvényében ....................................... 64
7.2. Elméleti modell megalkotása a felületi feszültség elektron járulékának számítására 66
7.3. Nedvesedési tulajdonságok vizsgálata peremszög-méréssel ..................................... 68
7.3.1. Nedvesedési peremszög-mérések csoportosítása .............................................. 68
7.3.2. Ag és periódusos rendszerben vele egy sorban lévő Cd, In, Sn, Sb-nal alkotott
ötvözetei grafit és Al2O3 szubsztráton .............................................................. 69
7.3.3. Ag-(Cu, Ga, Zn) ötvözeteken és grafit szubsztrát között mért nedvesedési
eredmények ....................................................................................................... 75
7.3.4. Ag-Au ötvözeteinek nedvesedése grafit szubsztráton ...................................... 77
7.3.5. Cu-Sn ötvözetek nedvesedésmérési eredményei grafit szubsztráton................ 80
7.4. A 7. fejezet összefoglalása, az eredmények összevetése az irodalommal ................. 81
8. Kristályszerkezet és textúráltság kapcsolata a nedvesedési peremszög eredményekkel
néhány ezüst alapú ötvözet esetén .................................................................................... 84
8.1. Textúra kialakulása a megszilárdult olvadék cseppben (textúra és a Θ(T) lehetséges
kapcsolata) ................................................................................................................. 84
8.1.1. Mérési eredmények tiszta ezüst mintákon ........................................................ 84
8.1.2. Textúráltság hőmérsékletfüggése...................................................................... 85
8.1.3. Ag, Ag95In5, Ag95Cd5, Ag95Sb5, Ag95Sn5 mintákon végzett XRD mérési
eredmények ....................................................................................................... 87
8.1.4. Ag, Ag90Cu10, Ag90Zn10, Ag90Ga10 mintákon végzett XRD mérési eredmények
........................................................................................................................... 92
8.2. A 8. fejezet összefoglalása, az eredmények összevetése az irodalommal ................. 96
9. Fázisátalakulások hatása a nedvesedési peremszögre ...................................................... 97
9.1. Peremszögmérési eredmények Ag-Sn ötvözeteken ................................................... 97
9.2. Szerkezetanalízis vizsgálatok mérési eredményei ................................................... 100
9.2.1. XRD mérési eredmények ................................................................................ 100
—4—

9.2.2. Pásztázó elektronmikroszkópos vizsgálatok ................................................... 104
9.2.3. Transzmissziós elektronmikroszkópos (TEM) vizsgálatok ............................ 106
9.3. Peremszögmérés kísérleti eredményeinek összevetése egy peremszög-számító
modellel ................................................................................................................... 107
9.4. A 9. fejezet összefoglalása, az eredmények összevetése az irodalommal ............... 109
10. Összefoglalás ............................................................................................................... 110
11. Tézisek ......................................................................................................................... 111
12. Köszönetnyilvánítás .................................................................................................... 113
13. A doktori kutatáshoz kapcsolódó publkikációk........................................................... 115
13.1.
Folyóiratban megjelent cikkek ............................................................................. 115
13.2.
Konferencia kiadványban megjelent cikkek ........................................................ 116
13.3.
Egyetemi tankönyvben írt fejezetek ..................................................................... 117
13.4.
Konferencia előadások ......................................................................................... 118
13.5.
Konferencia poszterek .......................................................................................... 119
14. Felhasznált irodalom ................................................................................................... 120

—5—

A DOLGOZATBAN HASZNÁLT JELÖLÉSEK JEGYZÉKE
Θ, nedvesedési peremszög, peremszög, kontaktszög (˚)
G, Gibbs energia (J/mol)
ΔsG, felületi többlet Gibbs energia (J/mol)
S, fajlagos felület (m2)
Vm, moláris térfogat (m3/mol)
γ, felületi feszültség (J/m2)
 sg , szilárd/gőz felület felületi energia (J/m2)

 sv , szilárd/vákuum felület felületi energia (J/m2)
 sf , szilárd/folyadék felület felületi energia (J/m2)
 lg , folyadék/gőz felület felületi feszültség (J/m2)

sg , adszorbeált gőz „kétdimenziós” felületi nyomása (J/m2)
ω, moláris felületet (m2/mol)
Sslg, szétterülési együttható (J/m2)
W, adhéziós energia (J/m2)
Tslg, nedvesedési feszültség (J/m2)
ΔMG, Marangoni-áramlás energiája, (kJ/mol)
T, hőmérséklet (˚C, K)
Tcr, kritikus hőmérséklet (K)
Tobs, a valóságos mérési hőmérséklet (˚C)
Tliq, likvidusz adott koncentrációhoz tartozó hőmérséklet (˚C)
kE, Eötvös állandó (J/(Kmol−2/3))
ΔaG adszorpció energiája (kJ/mol)
Γ, felületi többletkoncentráció (mol/m2)
R, görbületi sugár (m)
p, nyomás (Pa)
ρ, sűrűség (kg/m3)
g, gravitációs állandó (m3kg-1s-2)
m, tömeg (kg)
M, atomtömeg (kg)
x, százalékos arány (-)
Ra, átlagos érdesség (μm)
λ, vízszintes fő érdességi hullámhossz (μm)
r, felületi érdességi arányszám (-)
e, elektronszám (db)
a, atomszám (db)
ρ0, fajlagos ellenállás (Ωm)
S, termofeszültség (μV)
ΔT, hőmérsékletkülönbség (˚C, K)
E, szabadelektron gáz energiája (J)
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, redukált Planck állandó (Js)
λ, hullámhossz (m)
k, hullámszám (db)
A, felület (m2)
L, periodicitás (-)
2Θ, Röntgendiffrakciós vizsgálat elhajlási szöge (˚)
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1. BEVEZETÉS
Kondenzált anyagok – szilárd testek és folyadékok – belsejében minden atomot egyensúlyi
koordinációs környezet jellemez. Ennek lényege, hogy rövidtávon – tehát az első koordinációs,
kb. rácsállandónyi távolságban – az erők egyensúlyáról beszélünk, így az alkotó atomok méretei
és töltésük jellege által meghatározott koordinációs szám alakul ki. Ezzel ellentétben a tömbi
környezet a felület közelében nem mondható egyensúlyinak (koordinációs szám, helyi
összetétel). Ezek alapján a felületi réteg termodinamikai értelemben metastabilnak tekinthető,
vagyis a tömbi tulajdonságoktól eltérő jellemzők alakulnak ki.
Az említett kötőerők a felület környezetére hatnak, a kiegyenlítetlenség megnyilvánulása az un.
felületi feszültség megjelenése folyadékokban, ami csepp alak kialakulására készteti azt.
Számos, a természetből ismert jelenség is utal a határfelületi feszültség létezésére, például a
szappanbuborékok gömb alakja, vagy a molnárpoloska vízen járása. A felületi feszültséghez
szorosan kapcsolódik a nedvesedés fogalma, amely a határfelületi energiaviszonyok
megváltozását jellemzi, ha valamely folyadék szilárd testtel érintkezik. A nedvesedés fogalma
a régi mindennapi megfigyelésből ered, hogy a víz nem minden anyagon terül el. A tiszta
üvegen például jobban, a szennyezett, mint például zsíros üvegen nem folyik szét, hanem
cseppekben áll össze. A nedvesedőképességet elsősorban a folyadékoknak a szilárd felületeken
való szétterülésével jellemezhetjük. Ennek közvetlen mérőszáma a peremszög (Θ), azaz a két
fázis érintkezése mentén kialakuló illeszkedési szög.
A nedvesedési jelenségeket minden bizonnyal már az ősi kultúrákban is megfigyelték, amikor
a felszínre került érctartalmú ásványokból a réz és ón kiolvasztásával, majd ötvözésével
állították elő a bronzot. Ekkor még csak a különböző anyagok elegyedésének próbálgatásával
jöttek rá az emberek, hogy az anyagok közül melyek reagálnak egymással. Számos hasonló
példát lehetne még felsorolni a múltból, de a nedvesedési jelenségek tudatos kísérleti, vizsgálata
és matematikai leírása csak a 17. században kezdődött el. 1787-ben Gaspard Monge, francia
matematikus írta le először a kapilláris jelenséget. 1804-ben Thomas Young, „An Essay on the
Cohesion of Fluids” című tanulmányában foglalkozott részletesen a folyadékok nedvesedési
viszonyaival [1]. A Young által leírt összefüggések mind a mai napig az alapját képezik a
nedvesedési jelenségek leírásának, az általa megalkotott összefüggés teremt kapcsolatot a
nedvesedési peremszög és a felületi feszültség között. Mindenképpen említést igényel még a
magyar fizikus Eötvös Loránd munkássága, aki az 1870-es évek elejétől két évtizeden át a
kapillaritás jelenségével foglalkozott [2]. A felületi feszültség mérésére új módszert dolgozott
ki, az Eötvös-féle reflexiós módszert [3]. Elméleti úton felismerte a folyadékok különböző
hőmérsékleten mért felületi feszültsége és molekulasúlya közötti összefüggést, ami az Eötvösféle törvényként vált ismeretessé az egész világon [4].
Az elmúlt években új irány jelent meg a kutatásokban a bionikának köszönhetően. A
biomimetikus kutatás lényege, hogy a természet által évmilliók alatt kialakult megoldásokat
használjuk fel, abból merítünk ötleteket különböző műszaki problémák megoldásaira. A
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természetben megtalálható megoldások mindig a célszerűség és szépség törvényei szerint
alakulnak ki. A természetben a gyenge egyedek kiesnek és az erősek maradnak fenn, ezért a
fennmaradáshoz mindig a legtökéletesebb megoldások szükségesek. Sokszor csak utólag
sokéves kísérletezés és számolás után vesszük észre, hogy egy a természetben rég megtalálható
jelenség a megoldás. Adott problémakörbe tartozó megoldások természetbeni megtalálása a
legbonyolultabb folyamat, hiszen nem tudjuk, hogy hol keressük a megoldást. Ha a megoldást
meg is találtuk, külön problémát jelent annak a műszaki gyakorlatba történő átültetése. Ez
sokszor technológiai akadályokba ütközik, hiába tudjuk, hogyan kellene megoldani. A
nanotechnológia fejlődésével az említett problémák megoldása reménykeltő lett. Az elmúlt
években számos publikáció foglalkozik ilyen kérdésekkel [5-8].
Az egyik első és legnagyobb ilyen biomimetikus felfedezést a lótuszvirág levelétől
származtatták. Már 1964-ben felfedezték a növény különleges tulajdonságait, de majd 50 év
kellett ahhoz, hogy ezeket a tulajdonságokat az iparban felhasználhassák. A lótuszleveleken
lévő mikroszkopikus méretű kiemelkedések szabályos mintázata (1. ábra) teszi lehetővé, hogy
nagymértékben víztaszító legyen. A kiemelkedések olyan távolságra vannak egymástól, hogy
a por- és piszokszemcsék megakadnak rajtuk, de nem érnek a levél felületéhez. Amikor víz (eső
vagy harmatcsepp) éri a levelet, az film helyett cseppeket alkot, könnyen lepereg, s eközben
magával ragadja a port és a szennyeződéseket, ezzel egy öntisztulási folyamat játszódik le. A
„lótusz-effektus” oka egy különleges felületi struktúra, amelynél olyan kicsi az adhéziós erő,
hogy már kis felületi feszültségű folyadékoknál sem jön létre a nedvesedés annak ellenére, hogy
a folyadék belső kohéziós ereje kicsi.

1. ábra: Lótusz felületi topográfiája [124]

A lótusznövény felületi rétegén kb. 5-10 mikrométer nagy és egymástól 10-15 mikrométer
távolságra lévő apró kiemelkedések találhatók, amelyek egy redős védőréteget alkotnak. A
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jelenség felfedezéséig úgy vélték a kutatók, hogy minél simább egy felület annál kevésbé
tapadnak meg rajta a különböző szennyeződések.
A lótusz-effektust azóta számtalan helyen alkalmazzák a műszaki gyakorlatban (például
öntisztuló festékek gyártásánál, amelynek használata után nem szükséges a tisztítás).
Repülőgépek lakkozásánál a lótuszeffektus felhasználásával nem szükséges a költséges, és
környezetkárosító jégtelenítés. Napelemek bevonatozásánál, ahol kiemelten fontos a jó
hatásfok érdekében a tiszta felület. Szuper vízhatlan anyagot is fejlesztettek ki a jelenség
felhasználásával, amellyel akár két hónap vízben tartás után is száraz marad a szövet.
Különleges edénybevonatok tervezésekor is hasznosították a lótusznövény szerkezetéből
levezethető tulajdonságokat, amin nem tapad meg semmi, de ugyanezt a jelenséget használja ki
az a felfedezés is, amivel a közegellenállási tényező (mind vízben mind levegőben) jelentős
mértékben csökkenthető. Az imént említett jelenségek mindegyike kapcsolódik a határfelületi
tulajdonságokhoz.
A nedvesedési jelenségekkel kapcsolatos kutatások döntő többsége a folyadékokkal
foglalkozik, csak egy kis része foglalkozik a nagy hőmérsékletű fémolvadékokkal, pedig azok
ipari jelentősége kiemelkedő. Az ipari alkalmazásokban kétféleképpen használhatjuk ki a
nedvesedési jelenségeket: rosszul vagy jól nedvesítő eseteket különböztetünk meg. Rosszul
nedvesítő körülmények akkor szükségesek, amikor két anyagot egymástól el szeretnénk
különíteni, vagy nem szeretnénk, hogy szoros kapcsolatot létesítsenek egymással. Például, ha
olyan bevonatot hozunk létre, amelynek környezetében vannak olyan részek, amelyek a bevonó
anyaggal nem érintkezhetnek.
A műszaki gyakorlatban többnyire valamilyen módon javítani szeretnénk a nedvesítési
körülményeket, amivel az a célunk, hogy nagyobb határfelületen stabilabb kapcsolat alakuljon
ki az atomok között. Ilyen ipari alkalmazásokra számtalan példát említhetünk.
Öntéskor fontos, hogy az öntőformát megfelelően kitöltse az öntött anyag, főleg precíziós
öntéskor van ennek nagy jelentősége ahol bonyolult formájú, akár tízed milliméteres nyílásokba
is el kell jutnia az anyagnak. Forrasztási folyamatoknál az adhéziós kötésnek megfelelőnek kell
lennie, hogy biztos kapcsolat alakuljon ki a forrasztott anyagok között, a hozaganyag
összetételének a legmegfelelőbbnek kell lennie. Keményforrasztáskor a helyesen megválasztott
anyagokkal, és azokra kidolgozott technológiákkal nagy mennyiségű, a forrasztási hőmérséklet
elérésre fordított energia takarítható meg. Hegesztésnél fontos, hogy az anyagok a megfelelő
mértékben olvadjanak egymásba, ezzel tökéletes hegesztési kötést létrehozva. Különböző
fémszórási eljárásoknál (például plazmaszórásnál) a felszórt anyagnak meg kell tapadnia az
alapanyagon, ezzel tartós megbízható felületet hozva létre. Szinterezési eljárásoknál a
különböző tulajdonságú szinterporoknak megfelelő kapcsolatot kell alkotniuk az egymásra vont
rétegekben. Kompozit anyagok gyártásánál a különböző tulajdonságokkal rendelkező anyagok
közös felületet alkotnak, hogy egy új anyagot hozzanak létre, mely ötvözi a két vagy több fázis
előnyös tulajdonságait. Sok esetben viszont a különböző anyagi tulajdonságokból adódóan
atomi szinten nem lesz megfelelő a kapcsolat, így nedvesedési problémák jelentkeznek. Az
imént felsorolt eljárások mindegyikénél alapvető fontosságúak a megfelelő nedvesedési
viszonyok.
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A járműipar a legdinamikusabban fejlődő iparág, ezért a hozzá kapcsolódó technológiák
kutatása-fejlesztése kiemelt jelentőségű. Az imént említett technológiák mindegyikét a
járműiparban is alkalmazzák. Magyarországon a járműipar a GDP jelentős részét képezi.
Ahhoz, hogy meghatározó helyünk legyen, a közép-európai régióban vezető szerepet töltsünk
be, és növeljük a beszállító cégeknél szerepünket, alapvető jelentőségűek, hogy a kutatásfejlesztés területén is lépést tartsunk a nagyhatalmakkal.
Dolgozatom alapkutatás szintjén kapcsolódik be a járműiparban alkalmazott nedvesedési
folyamatokat használó technológiák kutatási folyamataiba. Kutatásom során egy szűk területet
vizsgáltam: néhány tömbi fizikai tulajdonság és a nedvesedési jelenségek kapcsolatára
fordítottam figyelmemet, keresve a közöttük lévő összefüggéseket.
A leírtakat szem előtt tartva értekezésem fő célkitűzései:
 Egy mérési eljárás kidolgozása, mellyel a befolyásoló tényezők kizárásával egy
változtatott paraméter nedvesedési tulajdonságokra gyakorolt hatása kimérhető.
 Az ötvöző tartalom szisztematikus mennyiségi és minőségi változtatásával felületi
feszültségre gyakorolt hatásának meghatározása.
 A tömbi fémes anyagtulajdonságok és a nedvesedési jelenségek közötti kapcsolat
megteremtése.
 A fázisdiagram alakja és a nedvesedési tulajdonságok közötti kapcsolat feltárása.
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2. IRODALMI ÁTTEKINTÉS
2.1. Határfelületi alapjelenségek
2.1.1. Határfelületi energia termodinamikai és mechanikai értelmezése
A fejezetben található definíciókhoz, kifejezésekhez, képletekhez alapvető irodalmak
voltak: [12-14].
Már a mindennapi megfigyelésekből is kiderült, de a nanotechnológia fejlődésével vált
bizonyítottá, hogy az anyagok határfelületén található mintegy 100 nm vastagságú réteg eltérő
tulajdonságokkal rendelkezik a tömbi anyagokhoz viszonyítva [9]. Számítással bizonyítható,
hogy e rétegben az atomok nem elhanyagolható számmal vannak jelen, ezeket hívjuk
határfelületi atomoknak. A három külső atomi rétegben az atomok még nem a térfogati
tulajdonságokkal rendelkeznek, hanem mérhetően a határfelület hatása alatt állnak.
E jelenség miatt a kondenzált fázisok belsejében lévő atomokra szimmetrikus erőtér hat, azokat
a szimmetrikus erőterek összegéből adódó kohéziós energia tartja össze (a térfogati Gibbsenergia jele Gb (b = bulk), mértékegysége J/mol) [10]. Ezzel szemben a határfelületeken lévő
atomokra aszimmetrikus erőtér hat. Egy kondenzált fázis/gáz határfelületen lévő atom ugyanis
a gázfázis oldaláról elveszítette a szomszédjait, ezért a felületen lévő atomok átlagos Gibbsenergiája különbözni fog Gb-től: a felületi moláris Gibbs-energia általános jele: Gs (s = surface),
mértékegysége (J/mol). Tehát a térfogatból a felületre való kikerülést kísérő Gibbsenergiaváltozás (= a felületi többlet Gibbs-energia) definíció szerint:
ΔsG ≡ Gs – Gb.

(1)

A felületi többlet Gibbs energia (ΔsG) értéke mindig pozitív, ellenkező esetben minden atom a
felületen lenne, emiatt az anyag nem lenne stabil, azaz megszűnne a két fázis közötti
határfelület.
Az átlagos energia képlete:

G  G b  S  Vm  

,

(2)

ahol S = fajlagos felület, Vm = moláris térfogat. A 2. tag pozitív előjelű mennyiségek szorzata.
A határfelületek jelenléte tehát minden fázis átlagos Gibbs energiáját megnöveli egy olyan
taggal, ami arányos a fázis fajlagos felületének, moláris térfogatának és határfelületi
energiájának szorzatával.
A határfelületi energia jele γ, aminek két alsó indexével azt jelöljük, hogy melyik két fázis
határolja az adott határfelületet (γlg például a l = liquid = folyadék és g = gas = gáz fázisok
közötti határfelületi energia, más nevén felületi feszültség).
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A határfelületi energia egységnyi felületre (m2) vonatkoztatott többlet energia (J), tehát
mértékegysége J/m2. A többlet energia a fent definiált ΔsG-vel azonos, mértékegysége J/mol.
Ezért amikor ΔsG segítségével akarjuk γ-t definiálni, akkor a m2/mol mértékegységű moláris
felületet (ω) használjuk. Tehát a határfelületi energia általános definíciója Gibbs után:


s G
 .

(3)

Mivel mind ΔsG, mind ω pozitív mennyiségek, ezért a γ mindig pozitív. Ha γ értéke 0-ra,
speciális esetben negatív értékűre csökken (lásd később), akkor a határfelület instabillá válik,
azaz a két szomszédos fázis összeolvad egymással.
Gibbs átfogó termodinamikai művének (1875) megjelenése előtt a tudományos világot a
newtoni mechanikai világkép uralta. Ezért amikor a XVIII. században a határfelületi energia
fogalma kialakult, akkor annak a felületi feszültség (= erő) nevet adták, ami N/m
mértékegységgel olyan feszültséget jelentett, ami 1 m hosszú vonalra a felület érintő síkjában
merőlegesen támad és összehúzza a kondenzált fázisokat (Young).
A két megközelítés (Young és Gibbs) ekvivalens, mint ahogy a természet különböző jelenségei
ekvivalens módon értelmezhetőek az erő és az energia fogalmain keresztül.

2.2. Nedvesedési jelenségek
A nedvesedőképességet elsősorban a folyadékoknak a szilárd felületeken történő
szétterülésével jellemezhetjük. Ennek közvetlen mérőszáma a peremszög (Θ), azaz a két fázis
érintkezése mentén kialakuló illeszkedési szög.
A szétterülés mértékét a szilárd test és a folyadék molekuláinak a határfelületein végbemenő
kölcsönhatások szabják meg. A határfelületek tulajdonságait – így a szilárd felületek
nedvesítő-képességét is – a legkülső, néhány atomnyi távolságra terjedő réteg, annak is főként
a folyadékfázissal közvetlenül érintkező atomjai vagy atomcsoportjai határozzák meg. Ezt a
független felületi hatások elvének nevezzük [11]. Ebből az elvből következik, hogy a
nedvesítő-képességet a megfelelő szerkezetű és irányítottságú adszorpciós rétegek
kialakulásával tudatosan befolyásolhatjuk.
A szilárd/folyadék határfelületi kölcsönhatásoknak az egymással érintkező felületek geometriai
és méretviszonyai szerint három altípusa van:
- Érintkezés (adhéziós v. kontakt) nedvesedés;
- Szétterüléses (film) nedvesedés;
- Bemerüléses (immerziós) nedvesedés.
A nedvesedési peremszög tartományai
A nedvesedési peremszöget a 2. ábra szerint 4 tartományra tudjuk felosztani.
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2. ábra: A nedvesedési peremszög alakulása szilárd fázisra helyezett folyadékcsepp esetén

a) A peremszög értéke 0° (az olvadék tökéletesen nedvesíti a szilárd fázist) akkor, ha az
adhéziós energia legalább kétszerese az olvadék felületi feszültségének, azaz az adhézió
olyan erős, hogy monoatomos rétegekben a szilárd fázis felületére kényszeríti az
olvadékot. Ez az eset csak akkor lehetséges, ha a szilárd fázis felületi feszültsége
nagyobb, mint az olvadék felületi feszültsége (a fémek többségére ez nem teljesül, de
teljesül a karbidokra, boridokra, nitridekre stb.). Ebben az esetben azonban lehetséges
az is, hogy az adhéziós energia több mint kétszerese az olvadék felületi feszültségének.
Ekkor azonban a peremszög már nem ad valós információt a határfelületi energetikai
viszonyokról, hiszen attól függetlenül, hogy az adhéziós energia mennyivel nagyobb az
olvadék felületi feszültségének duplájánál, a peremszög 0°-os, geometriailag lehetséges
határértékét mutatja (2/a. ábra).
b) A peremszög 0° és 90° között van (az olvadék nedvesíti a szilárd fázist) akkor, ha az
adhéziós energia nagyobb (de kevesebb, mint kétszerese) az olvadék felületi
feszültségénél, azaz az adhézió elég erős ahhoz, hogy az olvadékot egyre inkább a
szilárd fázishoz kényszerítse (2/b. ábra).
c) A peremszög 90° és 180° között van (az olvadék nem nedvesíti a szilárd fázist) akkor,
ha az adhéziós energia kisebb az olvadék felületi feszültségénél, azaz ha az adhézió
annyira gyenge, hogy az olvadék inkább a gőzzel képez nagy közös felületet (2/c. ábra).
d) A peremszög értéke 180° (az olvadék egy ponton érintkezik a szilárd fázissal) akkor, ha
az adhézió nulla a két felület között, és nedvesítés nem jön létre. Ilyen eset akkor
fordulhat elő, ha az olvadék megszilárdul, és szilárd/szilárd fázisokat
vizsgálunk (2/d. ábra).
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2.3. Folyadékcsepp egyensúlyi alakjai más fázisokkal kontaktusban
A fejezetben található definíciókhoz, kifejezésekhez, képletekhez alapvető irodalmak
voltak: [12-14].
A szilárd/folyadék/gőz háromfázisú rendszer két formában jelenhet meg aszerint, hogy a három
fázis termodinamikai (és mechanikai) egyensúlya során kontakt-helyzet alakul ki, vagy pedig a
folyadék teljesen szétterül a szilárd felületen, és összefüggő nedvesítő réteget alkot rajta (filmhelyzet), lásd 3. ábra [11].

3. ábra: A szilárd (S) - folyadék (F) - gőz (G) háromfázisú rendszer egyensúlyi konfigurációi

A kontakt-helyzet egyensúlyi feltételét a Young-egyenlet rögzíti:
cos  

(  sv  sg )   sl
 lg



 sg   sl
 lg

,

(4)

ahol:
 : peremszög (nedvesítési szög),
 sg : szilárd/gőz határfelületi energia,

 sv : szilárd/vákuum határfelületi energia,
 sf : szilárd/folyadék határfelületi energia,
 lg : folyadék/gőz határfelületi feszültség,
sg   sv   sg : az adszorbeált gőz „kétdimenziós” felületi nyomása.

A film helyzetet a szétterülési együttható (Sslg) definícióegyenlete határozza meg:

Sslg  sg  ( sl   lg )  0

.

(5)

A (5) definícióegyenletből következik, hogy a szétterülés szükséges és elégséges feltétele:
 sg   sl   lg
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.

(6)

Szükséges, (de nem elégséges) feltétele pedig:

 sg   lg

.

(7)

Szétterülés tehát csak olyan szilárd felületen következhet be, amelynek még a sg felületi
nyomással csökkentett felületi feszültsége is nagyobb, mint a kérdéses folyadéké. Ellenkező
esetben a teljes szétterülés elmarad, és a folyadék a kontaktegyensúly helyzetbe áll be.
A kontakt-helyzetből a film-helyzetbe való kritikus átmenetből, azaz az éppen bekövetkező
szétterülésből és a (6)-ból adódik, hogy
 sg   sl   lg

.

(8)

A (4) egyenlet két mérhető (γlg, Θ) és két mérhetetlen (γsg, és γsl) mennyiséget tartalmaz, ezért
érvényessége kísérletileg nehezen igazolható. Ezen probléma megkerülésére vezették be Dupré
után az adhéziós energiát:
Wslg   sg   lg   sl

,

(9)

Wslg =γlg (1 + cosΘ),

(10)

mértékegysége: J/m2. A két képlet kombinációjából:

ez a Young-Dupré egyenlet. Ez a képlet tehát lehetővé teszi a két mért értékből az adhéziós
energia meghatározását, ami definíció szerint annál nagyobb, minél erősebb a kötés a szilárd és
folyékony fázisok között, egységnyi felületre vonatkoztatva.
Mivel az adhéziós energia 0-nál mindig nagyobb pozitív szám, ezért az adhéziós energia a
következő értelmezési tartománnyal bír:

0  Wslg   sg   lg

.

(11)

A nedvesedési feszültség:
Tslg   sg   sl .

(12)

A (5), (9), és (12) egyenletnek a (4) Young-egyenlettel való összehasonlítása az alábbi
összefüggéseket szolgáltatja:
Wslg   lg (cos   1)

Sslg   lg (cos   1)
Tslg   lg cos  .

,

(13)

,

(14)
(15)

Ezeket nevezhetjük a nedvesedés három alaptípusára vonatkozó definícióegyenleteteknek.
Fontos, hogy az összefüggésekben szereplő γsg nem a szabad szilárd felületre vonatkozik,
hanem a folyadék telített gőzével adszorpciós egyensúlyban álló felületre, értéke tehát az
adszorbeált réteg sg felületi nyomásával kisebb a vákuummal érintkező felület γsg értékénél:
 sg   sv  sg
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.

(16)

A további esetekben is ugyanezekkel az egyenletekkel lehet leírni a különböző határfelületi
kölcsönhatásokat, módosítva a paraméterek számával.
A folyadékcsepp a benne részben oldódó szilárd felületen is elhelyezkedhet (4. ábra), aminek
során részben oldja a szilárd felületet. Ekkor közelítőleg egy gömb-süveg alakú részt old ki a
folyadék a szilárd anyagból. Ebben az esetben két peremszög értelmezhető: az egyik az eredeti
szilárd/folyadék sík és folyadék/gáz határfelület között (Θ1), míg a másik az eredeti
szilárd/folyadék sík és az oldódás után kialakult szilárd/folyadék sík között (Θ2) [12].

4. ábra: Folyadékcsepp benne részben oldódó szilárd felületen [12]

Érdemes még egy szituációban megvizsgálni a folyadékcseppünket: nála nagyobb sűrűségű,
vele nem oldódó L másik folyadék felületén (5. ábra). Ekkor a csepp lencse alakot vesz fel, ahol
a fenti két peremszögön kívül definiálni kell egy harmadik peremszöget is: amit a cseppel
kívülről érintkező l/g határfelület alkot a vízszintessel (a fenti esetben ez a szög nulla
fok) [13-14].

5. ábra: Folyadékcsepp a benne nem oldódó folyadék felületen [12]

2.4. Határfelületi energia gyakorlati értelmezése
Az adhéziós energia különböző fizikai és kémiai kölcsönhatások miatt lép fel. A
kölcsönhatások természetét a kontaktusba kerülő fázisokra jellemző fő kötéstípusok határozzák
meg. Két fém között fémes, míg két ionos anyag között ionos kölcsönhatásra vezethető vissza
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az adhéziós energia. Ezek erős adhéziós energiát adnak, ami általában tökéletes nedvesítéshez
vezet. Ha a két fázisban érvényesülő kötéstípusok eltérők, akkor közöttük a kapcsolatot csak a
gyenge Van der Waals kötőerők adják, melynek nagyságrendje 0,1 J/m2. Összevetve ezt a
fémek jellemzően 1 J/m2-es felületi feszültségével, a (9) képletből 154˚-os peremszög adódik,
azaz a fémolvadék cseppek néhány kivételtől eltekintve nem nedvesítenek semmilyen
nem-fémes felületet. Ezért tapaztalhatjuk azt, hogy a parkettán gurul a szinte gömb alakú
higanycsepp (gurulnak a rossz nedvesítés miatt és viszonylag nagy méretben egyben is
maradnak a nagy felületi feszültség miatt), nem ezt tapasztaljuk a vízcseppeknél [12].
A fémolvadékok általában semmit nem nedvesítenek, míg a víz és különösen a szerves
folyadékok szinte mindent. Azokat a felületeket, amelyeket a víz nem nedvesít, hidrofób
felületeknek nevezzük. Ha a peremszög megközelíti a 180˚-ot, szuper-hidrofób felületekről
beszélünk. A természetben több esetben találunk szuper-hidrofób felületeket: ilyen a madarak
tolla és egyes növények (pl. a lótusz) levele. Régebben azt hittük, hogy ezt valamilyen speciális
bevonat (pl. faggyú) okozza, de mióta a mikroszkópok felbontása elérte a nanométeres
tartományt, kiderült, hogy ezek a felületek nanostruktúráltak. A nanostruktúrált felületekkel
ellentétben a hagyományos felületek érdessége a 6. ábra szerint változtatja meg a nedvesedési
viszonyokat [125].

6. ábra: A felületi topográfia hatása a nedvesedési peremszögre hagyományos felületeken [128]

2.5. Határfelületi energia megváltozása
2.5.1. Marangoni-áramlás
A felületi feszültség a hőmérséklet és az összetétel függvénye. Ha egy felület különböző
pontjain különböző a hőmérséklet vagy az összetétel, akkor különböző lesz a felületi feszültség
is. Ekkor a rendszer a
G= Gb + S∙Vm∙γ →min
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(17)

törekvés miatt a nagy felületi feszültségű felületrészt lecseréli az alacsonyabb felületi
feszültségű felületrésszel [12]. E miatt a folyadék felülete mentén irányított áramlás indul el az
alacsonyabb felületi feszültségű felületrész felől a nagyobb felületi feszültségű felületrész felé,
amit felfedezőjéről Marangoni-áramlásnak nevezünk [15]. A Marangoni-áramlás hajtóereje:
ΔMG = S∙Vm∙(γ1–γ2),

(18)

ahol γ1 és γ2 az 1-es és 2-es pontokban érvényes felületi feszültség [12].
Zárt rendszerben a Marangoni-áramlás idővel megáll, mivel a rendszerben beáll az egyensúly,
amikor definíció szerint megszűnik az azonos fázisok felületén az összetétel- és hőmérsékletkülönbség és ezért a felületi feszültség-különbség is. A mérnöki gyakorlat azonban gyakran
nyitott rendszerekről szól. Ha például egy tartály bal oldalát fűtjük, jobb oldalát pedig hűtjük,
akkor beáll egy állandósult állapot, amit a felület mentén egy hőmérséklet gradiens jellemez (a
hőmérséklet a felület mentén balról jobbra fokozatosan csökken). Általános esetben a felületi
feszültség T növelésével csökken, ezért ilyenkor a baloldalon lesz a kisebb felületi feszültségű
folyadék és a Marangoni-áramlás a felületen balról jobbra indul el [16]. Ha fenntartjuk a
fűtést/hűtést (azaz állandóan energiát közlünk a rendszerrel), akkor a felületi áramlás térfogati
áramlást indukál. Különleges esetekben, az ötvözetek szűk koncentrációtartományában
előfordul, hogy a felületi feszültség nem csökken, hanem nő T növelésével. Ekkor a Marangoniáramlás iránya fordított lesz (7. ábra).

7. ábra:Marangoni áramlás felületi feszültségre gyakorolt hatása a hőmérséklet függvényében [12]

Hegesztés során például egy koncentrált hőforrással olvasztják meg a fémet. Ekkor tehát a
megolvasztott tócsa közepén lesz a forró-pont, és onnan radiálisan kifelé csökken a felületi
hőmérséklet. Normál esetben a felületi feszültség a hőmérséklet növelésével csökken (lásd
később az Eötvös-szabályt), azaz a forró-pontban lesz a legkisebb a felületi feszültség. Ez oda
vezet, hogy az olvadék a forró, központi pontból fog a felület mentén kifelé áramlani és ezzel
radiálisan olvasztani fogja a szilárd fém felületét. Az olvasztással a forró folyadék elveszíti
extra hőjét, és miközben hidegen lefelé-visszafelé áramlik, lefelé gyakorlatilag nem képes
olvasztani az anyagot. A hegesztési varrat így nem lefelé és mélyen terjed, hanem oldalirányban
és nem túl mélyen. A mély és keskeny hegesztési varratok készítésének egyetlen esélye az,
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hogy meg kell fordítani a Marangoni-áramlás irányát úgy, hogy a forró folyadék ne a felületen
oldalirányban, hanem középen lefelé áramoljon. Ehhez el kell érni, hogy a fémolvadék felületi
feszültsége a hőmérséklet emelésével növekedjen [12].

2.5.2. Eötvös-szabály
A határfelületi energiák mérhetők és modellezhetők. Legmegbízhatóbban a folyadékok felületi
feszültségét mérhetjük peremszög-meghatározással, a többi határfelületi energia mérése
bizonytalan. A peremszög mérése egyszerű szögméréssel történik.
A felületi feszültség két okból is csökken T növelésével: egyrészt azért, mert T növelésével
gyengül a folyadékot összetartó kohéziós energia (ez a hatás Cp-vel arányos, amit valamelyest
gyengít a negatív felületi entrópia többlet), másrészt azért, mert a folyadék T növelésével tágul
(ez a hatás β-val arányos). Eszerint a tiszta folyadékok felületi feszültsége csökken a
hőmérséklet növelésével. Ez azt jelenti, hogy kell, hogy legyen egy speciális hőmérséklet, ahol
a felületi feszültség zérussá válik. Ez a kritikus hőmérséklet (T = Tcr), ahol megszűnik a
folyadék és a gőz közötti különbség és ezért eltűnik a határfelület is. Innen származik az Eötvösszabály (19), ami szintén azt mondja ki, hogy a folyadékok felületi feszültsége közel lineárisan
csökken és a kritikus pontban zérussá válik (8. ábra) [2-3].
Az Eötvös által alkotott egyenletben:
2

  Vm 3  k E  (Tcr  T) ,

(19)

Vm a moláris térfogat, kE az Eötvös állandó, melynek értéke úgynevezett normális folyadékok
esetén: 2,12×10−7 J/(K·mol−2/3), Tcr a kritikus hőmérséklet [12].

8. ábra: Felületi feszültség változása a hőmérséklet hatására [12]
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Az olvadásponton mért (számolt) felületi feszültséget nem lehet lineárisan a kritikus
hőmérsékletig (Tcr) extrapolálni, legalábbis ha a hőmérsékletköz túlságosan nagy, mint a
fémeknél. Az Eötvös Loránd báró által az 1875-1885 között vizsgált szerves rendszerekben ez
a probléma még elhanyagolható, hiszen a kritikus hőmérséklet jóval kisebb volt a
fémekénél [12].

2.5.3. Gázok adszorpciója szilárd és folyadék fázisok felületén
Szilárd/gáz és folyadék/gáz határfelületek esetén

G  G b  S  Vm   .

(20)

G értéke γ értékének csökkentésén keresztül úgy csökkenthető a legjobban, ha a felületre a
gázból gázmolekulák adszorbeálódnak (= tapadnak). Az adszorbeálódott molekulákat
tartalmazó felületeknek is van felületi energiája, amit γa-val jelölünk, ahol „a” az adszorpció
hajtóerejét:

a G  a G b  S  Vm  ( a  ) ,

(21)

egyenlettel írhatjuk le, ami annál negatívabb lesz, minél nagyobb a kiindulási felület felületi
energiája, azaz a hajtóerő növekszik a műanyagok  ionos kerámiák  fémek sorban (mivel
ebben a sorban növekszik az anyagok felületi energiája). Ha kettétörünk egy fémet, szinte
lehetetlen biztosítani, hogy a friss fémfelületre ne adszorbeálódjon azonnal valamilyen
gázmolekula. Ugyanez az eltört műanyag felületek esetén kevésbé kritikus.
Az adszorpció fő ellensége a nagy hőmérséklet és a kis gáznyomás. Mindkettő növeli ugyanis
a gáz entrópiáját, ami a gáz állapotot vonzóvá teszi az alacsony entrópiájú (kötött helyzetű)
adszorbeált állapottal szemben. Más szavakkal T növelésével és p csökkentésével növekszik

a G b értéke a (21) egyenletben, ezért az adszorpció mértéke csökken a gáznyomás
csökkenésével illetve a hőmérséklet növelésével [12, 18].

2.5.4. Felületi szegregáció
A szilárd- és folyékony oldatfázisoknak még egy lehetőségük van (20) egyenlet γ értékén
keresztül való csökkentésére. Ha a gázzal közös határfelületen kikerül a felületre a legkisebb
kohéziós energiával bíró komponens, aminek köszönhetően minimalizálódik az oldat felületi
energiája. Ezt a folyamatot hívjuk szegregációnak [19].
Egy oldatfázisban oldott különböző komponenseknek (A és B, stb.) általában különböző a
felületi feszültsége. Ezek közül az a komponens fog a felületen koncentrálódni, amelyiknek a
legkisebb a felületi feszültsége (tehát kohéziós szempontból a leggyengébb) – ezt a komponenst
felületaktív komponensnek nevezzük. Az oldatban tehát megkülönböztethetünk térfogati és
felületi koncentrációt. A térfogati koncentrációt általában az anyagmérnök állítja be kívülről
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való komponens-adagolással. A felületi koncentrációt azonban a természet állítja be, a
következő szegregációs hajtóerőn keresztül:

s G  s G b  S  Vm  ( oA   oB )

,

(22)

ahol s = segregation = szegregáció,  oA és  oB az oldat két komponensének felületi feszültsége
tiszta állapotukban. Az egyenlet az A komponens szegregációjának hajtóerejét írja le, ami akkor
lesz negatív, ha  oA <  oB . Ebben az esetben az A komponens felületi koncentrációja nagyobb
lesz, mint a térfogati koncentrációja. A felületi A-koncentráció azonban csak 0 K-en lesz
100%-os. A hőmérséklet emelésével egyre erősebb lesz a komponensek összekeverését
preferáló konfigurációs entrópia (ami ΔsGb része), emiatt egyre kevésbé fog eltérni a felületi
koncentráció a térfogatitól és egyre kevésbé lesz képes az oldat a teljes Gibbs energiáját γ
csökkentésén keresztül csökkenteni.
Szegregáció nemcsak folyadék/gáz, hanem szilárd/folyadék fázisok határfelületén is
megvalósul. Formailag ebben az esetben is a (22) képlet működik, de értelemszerűen nem a
folyadék/gáz, hanem a szilárd/folyadék határfelületi energiák értéke dönti el, hogy melyik
komponens lesz határfelület-aktív. Ugyanabban a folyékony oldatban a szilárd fázis
minőségétől függően tehát különböző komponensek lehetnek határfelület aktívak, amelyek
vagy egybeesnek a folyadék/gáz határfelületen felületaktív komponenssel, vagy nem. Ez a
körülmény sokfajta lehetőséget tartogat a:
 lg  cos    sg   sl

(23)

Young-egyenleten keresztül a peremszög koncentrációfüggésére [12].

2.5.5. Adszorpció
Az adszorpció a folyadék szabad felületén megváltoztatja a folyadék felületi feszültségét.
Kimutatható, hogy ha a dc koncentrációváltozás dγ változást okoz a felületi feszültségben,
akkor a c koncentrációjú oldattal egyensúlyban az oldat egységnyi szabad felületen adszorbeált
anyag mennyisége (felületi többletkoncentrációja):
c  d 

 
R  T  dc  .
(24)
Ez az úgynevezett Gibbs-féle izotermaegyenlet, amely híg oldatok esetében állandó
hőmérsékleten megadja a felületi többletkoncentrációt a homogén fázis koncentrációja
függvényében [17]. Ennek értelmében, ha dγ/dc negatív, vagyis a koncentráció növekedésével
a felületi feszültség csökken, akkor Γ > 0 (pozitív adszorpció), ha viszont a dγ/dc pozitív, vagyis
a felületi feszültség nő a koncentrációval, akkor Γ < 0 (negatív adszorpció).
A pozitívan adszorbeálódó anyagokat kapilláraktívaknak, a negatívan adszorbeálódókat pedig
kapillárinaktívaknak nevezzük [12].
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2.5.6. Butler-egyenlet
A határfelületi energiák a komponensek koncentrációjának függvényében is változnak, mellyel
Gibbs, Langmuir, majd Butler foglakozott.
A teljes koncentráció-tartományra érvényes képletet a Butler-egyenlet (25) alapján vezethető
le.
A Butler-egyenlet valójában egy ellentétes Marangoni-egyenlet. A Marangoni áramlás akkor
lép fel, ha nem-egyensúlyi rendszerben eltér a felület különböző pontjainak felületi feszültsége.
Innen nyilvánvaló, hogy a rendszer akkor lesz egyensúlyban, ha a felület különböző pontjainak
felületi feszültsége azonos lesz. Márpedig egy A-B kétkomponensű oldat felületének különböző
pontjain hol A, hol B atomok ülnek. Ahhoz tehát, hogy az oldat felülete egyensúlyban legyen, a
γ =γA =γB
egyenlőségnek kell teljesülnie. Ez a Butler-egyenlet [12].

— 23 —

(25)

3. SZILÁRD OLDATOK METALLURGIAI HÁTTERE
3.1. A szabad elektron közelítés
A dolgozatomban vizsgált rendszerek ötvözetek olvadékai, amelyekre a fémes tulajdonságok
jellemzőek. Ezek közül is alapvető szerepet szántam az úgynevezett szilárd oldatoknak,
amelyek a megszilárdulás után egyfázisúak. Ezért a következőekben ezeknek a fémfizikai
illetve metallurgiai hátterét ismertetem.
A fémes tulajdonságok egyszerű leírásához lényeges alapgondolat a szabad elektron közelítés.
Az elgondolás alapfeltevése, hogy a vegyértékelektronok viselkedését úgy tekintjük, mintha
egymással kölcsönhatásban nem álló gázatomok lennének, amelyek a fémben szabadon
mozognak anélkül, hogy a származási helyüket reprezentáló iontörzzsel kitüntetett viszonyban
lennének. Az energiasávvá történő kiszélesedés leginkább a vegyértékelektronokat érinti.
Az energiakiszélesedés (kölcsönhatás, ami több ion együttes hatásából ered) a belső
iontörzsekhez tartozó elektronokat kevéssé érinti, tehát ezeknél határozottabb, diszkrét
energiaállapotról beszélhetünk a szilárd (vagy akár olvadék jellegű) kondenzált anyagokban.
Mivel a törzselektronok elektron nívóit a vegyérték állapot megváltozása csak kevéssé érinti,
(így pl. vegyület keletkezése, az olvadék megszilárdulása, vagy az allotróp módosulatok
változásai) ezen elektron nívók nagy energiájú sugárzással történő gerjesztése (pl.
röntgensugárzás) felhasználható az elemek azonosítására.

3.2. Szilárd oldatok
Műszaki szempontból a szilárd oldatok alapvető jelentőségűek. Lényeges tulajdonságuk, hogy
a komponensek atomi szinten keverednek egymással. A kölcsönös oldhatóságot a partner
atomok tulajdonságai határozzák meg.
Tudjuk azonban azt is, hogy a fémes jellegből következően a vegyértékelektronok a „szabadelektron” jelleget is magukban hordozzák, a szilárd oldatok leírásában indokolt az olyan
megközelítés is, hogy az ötvözést úgy tekintsük, mint a vegyértékelektronok koncentrációjának
változását, hiszen ezek nem kötődnek szorosan egy-egy atomhoz.
Ez az átlagos vegyérték elektronszám változás (egy atomra eső vegyértékelektronok száma:
e/a) tehát szükségszerűen változik az ötvözésnél, mert az oldott atomok vegyértékállapota az
alapfém atomokétól eltérhet, így az ötvözési folyamatot az egy atomra jutó vegyértékeletronok
számának (e/a) változásaként is értelmezhetjük.
Az elképzelésnek határt szab, hogy csak az s+p típusú elektronok jelenlétében ad jó leírást. Ha
az oldott atomnak d-elektronjai is vannak, a modell már kevéssé használható.
Az ötvözőkkel szennyezett kristályban az U(r) potenciál Fourier-komponensei között nem csak
a reciprok rácsvektorokhoz tartozók különböznek nullától; a reciprok rácsvektoroktól
különböző hullámszám vektorú komponensek azonban sohasem nagyok, ha a szennyező
atomok véletlenszerűen helyezkednek el, azaz ha az alapkristálybeli szabályos rácshelyeket a
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szennyező atomok véletlenszerűen foglalják el. Ezek az ötvözetek szintén éles
röntgendiffrakciós vonalakat adnak.
Ha az alapelem és a szennyező elem a periódusos rendszer azonos oszlopából való, akkor ezek
az eltérések különösen kicsik; ennek – részben – az az oka, hogy a vegyértékelektronok átlagos
száma változatlan marad. Az ötvözés hatásának egyik kísérleti jellemzője a maradék ellenállás.
Nem ismeretes olyan kísérleti eredmény, amely szerint az ötvözés véletlenszerű jellege
csökkenti a tiltott sáv szélességét. A szilícium és a germánium akármilyen arányú összetételben
szilárd oldatot alkot; az ötvözetben a sávélek energiája folyamatosan változik az összetétel
függvényében. Úgy tűnik, hogy a sávélekhez közel az állapotsűrűség elkenődik az ötvözés
következtében.
Hume-Rothery foglalkozott a szilárd oldatok kialakulásának empirikusan megállapítható
feltételeivel. Hume-Rothery szerint a korlátlan elegyedés feltételei fémes rendszerekben a
következők: 15%-ot ne haladjon meg az atomok méretkülönbsége, azonos vegyértékállapotúak és közel azonos elektronegativitásúak legyenek, továbbá azonos legyen a
kristályszerkezetük [28].
Hume-Rothery hívta fel először a figyelmet arra, hogy bizonyos ötvözetrendszerekben a
szerkezeti változásokat az átlagos elektronsűrűség határozza meg [21].
Az oldhatóság elektronszerkezeti alapjai az úgynevezett merev sáv elmélet alapján is
értelmezhetők. Eszerint az alapfém kristályszerkezete határozza meg, hogy egy adott
kristályszerkezetben, a vegyértéksávban mennyi elektron helyezhető el anélkül, hogy a Fermifelület alakja illetve energiaszintje megváltozna.
Ha ez a betöltési sűrűség egy kritikus határhoz ér, a kristályszerkezetben olyan változás
következik be, amelynek eredményeként a vegyértékelektronok alacsonyabb energianívón
helyezkedhetnek el. A szerkezetváltozás változatlan összetétel mellett, a hőmérséklet
változására is megtörténhet (pl. allotróp átalakulások) [27].
Az elektronrendszer tehát vagy a kristályszerkezet átalakulásával, vagy egy második fázis
megjelenésével stabilizálódik (9. ábra). Ez utóbbi esetben a két fázis szabadentalpia görbéihez
húzott közös érintő jelöli ki az energiaminimumot. A szilárd oldatok stabilitási tartományát a
koncentráció, ill. a hőmérséklet függvényében is változtathatjuk. Állandó hőmérsékleten az
összetétel, illetve az elektronkoncentráció megváltozása okozza a szerkezet átalakulását [24].
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9. ábra: A szabadenergia minimum megvalósulása egy új (közbülső) fázis megjelenésével adott
hőmérsékleteken [27]

Az új fázist igen gyakran „közbülső fázis”-nak nevezik. Ennek stabilitása jellegzetes
kapcsolatban van a szomszédos „terminális” szilárd oldatéval. Minél stabilabb a közbülső fázis,
annál szűkebb annak koncentráció tartománya, vagyis annál inkább ragaszkodik egy állandó
összetételhez (és egy adott kristályszerkezethez). Ezzel együtt jár, hogy a szomszédos
terminális szilárd oldatban az oldhatósági határ kisebb lesz.

3.2.1. A szilárd oldatok tulajdonságai
A szilárd oldatok különleges tulajdonságaival számos irodalom foglalkozik, például a mágneses
tulajdonságokkal [43-44], termodinamikai tulajdonságokkal [45-46] is, de sok más alapvető
fizikai tulajdonság megváltozásával is [47-54]. Mivel a nedvesedési tulajdonságokra gyakorolt
hatására nem találtam irodalmat, ezért a következőekben a szilárd oldatok által befolyásolt
néhány fontosabb fizikai tulajdonságot ismertetek.
Bár az oldhatóságot, mint az átlagos elektronszám változást, mint globális, az egész anyagra
kiterjedő jellemzőként tárgyaltuk, a híg oldatok vizsgálata (igen kismennyiségű oldott
komponens jelenléte) azt mutatja, hogy az ötvözésnek lokális hatása is van az oldó fém
elektronszerkezetében [22]. Ilyen lokális hatásra utal a fajlagos ellenállás növekedésének
koncentráció függése szilárd oldatokban. Az atomi ellenállás járulék (1 at% ötvöző okozott
ellenállás növekmény) annál nagyobb, minél nagyobb a különbség az oldott atom és a mátrix
oldófém vegyérték elektronjainak száma között, illetve minél nagyobb az elektronegativitásbeli
különbségük. Ez arra utal, hogy szilárd oldatokban hasonló elvek alapján értelmezhető az
elektronszerkezetben keltett helyi változás nagysága, mint az oldhatóság. Erre látunk jó példát
a 10. ábrán, ahol az egyenesek melletti számok a vegyérték elektron számot mutatják.
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10. ábra: Az Al fajlagos ellenállásának növekedése az oldott atomok koncentrációjával (az ötvözők
vegyértékelektron számának jelöésével) [27]

Az alumínium alapfémben számos, fémes oldott komponens által okozott ellenállás növekedés
látható itt, az oldott atomok koncentrációjának függvényében. Az ellenállás-növekedést helyi
jellegű elektronszerkezeti zavarok okozzák, az oldott atomok körüli elektronszerkezet helyi
megváltozásából ered, ami a „szabadelektron” jelleget hangsúlyozó elméleti közelítés
korlátaira utal [23].
Ugyanilyen helyi jellegű kölcsönhatásra utalnak az oldott atomok okozta lokális rácstorzulások,
feszültségterek, amelyek a - mozgó diszlokációkkal kölcsönhatásban - az oldott atomok által
okozott keménység-növekedés alapját képezik.

3.2.2. Az oldott atomok által okozott rácstorzulás, a lokális feszültségtér és
az okozott keménység növekedés
Az oldott atomok beépülésének eredménye az elektronszerkezet helyi megváltozása. Ez az
elektromos ellenállás növekedésében jól tükröződik. Ugyanilyen lokális jelenségre utalnak a
rácsparaméter (rácsállandó) változások is amint ezt a 11. ábrán látjuk.
Az oldott szubsztitúciós (helyettesítéses) ötvöző atomok annál inkább torzítják a rácsot, minél
nagyobb a mátrix fém és az oldott atomok közötti vegyérték, ill. elektronegativitás, vagy
méretkülönbség. Ez a torzítás a rácsparaméter megváltozásában is kifejezésre jut.
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11. ábra: 1 at% oldott ötvöző okozta rácsállandó változása Au, Ag, és Cu alapú szilárd oldatokban, az
oldott komponens vegyértékállapotának (ill. rendszámának) függvényében [27]

3.2.3. A szilárd oldatok keménysége és az oldott atomok körüli
feszültségtér kapcsolata
A rácstorzulással (rácsparaméter változással) hasonló növekedést mutat a megfelelő
ötvözeteken mért Vickers keménység is. A 12. ábrán az 1 at%-ötvöző által okozott keménység
növekedését mutatja Cu alapú szilárd oldatokban. A rézhez közel álló, nagy oldékonyságot
mutató Zn, Ni alig változtatja a keménységet. A Si elektronegativitása nagyobb, mint a tipikus
fémeké, ezért a keménység-növekedés itt már jelentősebb. Az Sn, Sb esetében a
keménységnövekedés már jelentékeny mivel a rézhez képest jelentős a vegyérték állapotbeli
különbségük. Lényeges megfigyelés, hogy a deformáció előtti (tehát az öntött állapotra
jellemző) keménység sorrendje változatlan a plasztikus deformáció (hengerlés) után is, csak a
deformáció hatására további keménységnövekedés tapasztalható. Az oldott atomok által
okozott és a soron következő alakítási keményedések tehát sok esetben egymásra halmozódnak,
egymás hatását erősítik a mozgó diszlokációk és az oldott atomok feszültségterének
kölcsönhatása miatt [20, 25].
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(a)

(b)

12. ábra: a) A keménység-növekedés 1 at% oldott komponens hatására b) A felkeményedés mértéke
hideg alakítás hatására 1 at% ötvözőt tartalmazó Cu-alapú szilárd oldatokban [27]

3.2.4. Oldott atomok által okozott szilárdság növekedés
Az oldott atomok keménységnövelő hatásának és a tömbi fizikai tulajdonság kapcsolatát akkor
láthatjuk világosan, ha az összehasonlítást a teljes koncentráció-tartományra kiterjesztjük.
Ekkor tehető fel egyértelműen az a kérdés, hogy az alapfém egyetlen atomjának helyettesítése
milyen hatással van pl. a Young modulusra, a diszlokációk mozgásának blokkolására, azok
felhalmozódására, stb. Ekkor látható, hogy az oldott atomok kimutatható szilárdság növekedést
okoznak. A felkeményedés az oldott atomok méretétől és kémiai sajátosságaitól függ. Ennek
következménye ugyanis a lokális feszültségtér keletkezése, ami a rácsparaméter helyi
megváltozásában is kifejezésre jut. Ez a feszültségtér annál nagyobb, minél inkább eltér
egymástól a kétféle atom. Az idézett ábrákból azt a következtetést is levonhatjuk, hogy a
keménység-növekedés az oldhatósági határon belül az oldott atomok koncentrációval
közelítően arányos. A másik megfigyelés az, hogy az ötvözet folyáshatár növekedése az oldott
atomok koncentrációjával növekszik. A folyáshatárnak, ill. a felkeményedésnek hőmérsékletstabilitása (az ötvözet lágyulásának hőmérséklete az előzetes deformációt követően) szintén
jelentősen nő az oldott atomok jelenléte miatt.

3.2.5. Oldott atomok hatása a vezetőképességre
A fajlagos ellenállás definíciójában a tökéletes, hibamentes anyag feltételezése szerepel, amely
szerint az ellenállást a mozgó iontörzsekben történő ütközési folyamatok okozzák (periodikus
potenciáltér a mozgó töltések számára). Ha a fémben a periodikus potenciáltéren kívül egyéb
zavaró tényezők (hibahelyek) is fellépnek, ezek külön járulékot adnak az ellenállás
növeléséhez. Ilyenek: a szemcsehatárok, diszlokációk és vakanciák valamint az oldott idegen
atomok [26].
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Az oldott idegen atomok akkor fejtenek ki jelentékeny hatást az elektromos ellenállásra, ha
saját vegyértékelektronjaik az oldó fém vezetési elektronjaival kölcsönhatásba lépnek. A
13. ábrán egy korlátlan elegyedést mutató szilárd oldat fázisdiagramját és annak ellenállás
változását láthatjuk a koncentráció függvényében: Amint tudjuk, a szilárd oldat az egész
koncentrációtartományban egyetlen fázis (azonos kristályszerkezet), tehát csak az összetétel
változik (T0 az ellenállásmérés hőmérséklete). Látható, hogy az elektromos ellenállás
maximumon halad át és ez a maximum közel van az 50% összetételhez.

13. ábra: Egy A, B komponensű korlátlan szilárd oldatú ötvözet elektromos ellenállásának
koncentrációfüggése [20]

Az ilyen ötvözet típusban ugyanazon vezetési sávon belül változik a két komponensből
származó vezetési elektronok aránya.
Ezek az összefüggések arra utalnak, hogy az ötvözet képződése, mint a szabadenergia
csökkenésével járó folyamat, a szabadelektronok mozgékonyságának csökkenésében is
megmutatkozik.
A 14. ábra eutektikus, ill. intermetallikus vegyületet tartalmazó fázisdiagramokat mutat.
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14. ábra: A, B komponensű (a) Eutektikus ötvözet elektromos ellenállásának koncentráció függése (b)
Nyílt maximumot mutató, intermetallikus vegyületet tartalmazó fázisdiagram elektromos
ellenállásának koncentrációfüggése [20]

Mindkét ábrán kirajzolódnak a fázisátalakulásokkal járó törésszerű változások. Ezeknek az
elektromos ellenállás-összetétel függvényében is jellegzetes következménye van. Az
oldékonysági határoknál különösen éles a törés. Maga az ellenállás a szilárd oldat tartományon
belül változik a leggyorsabban (növekszik). Ez a gyors változás annak felel meg, hogy az
alapfémben az ötvözéssel a mátrix-atomoktól különböző szóró potenciálokat vittünk be,
amellyel az elemi ütközési folyamatok számát növeltük, tehát az ellenállás is növekedni fog.
Az oldékonysági határ túllépésével (mindkét oldalról!) már kétfázisú az ötvözet (α és β),
mindkét fázisnak egyedi fajlagos ellenállásáról beszélünk, adott összetételnél a kettőnek
súlyozott átlaga lesz az eredő ellenállás. A 14. ábrán szereplő intermetallikus fázis, (rendszerint
fémes jellegű, off-sztöchiometrikus vegyület) elektromos ellenállása azonban nagyobb
valamennyi fázisénál, mert itt a vezetési elektronok kötött állapotban vannak [27].
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4. AZ IRODALMI EREDMÉNYEK ÖSSZEFOGLALÁSA, A
KUTATÁS CÉLKITŰZÉSEI
A nedvesedés vizsgálata nagy gyakorlati jelentőségét az utóbbi időben megjelent több tízezer
publikáció is jelzi, köztük a legrangosabb folyóiratok is megtalálhatóak, mint például a Nature
[26] és a Science [29]. Ez arra utal, hogy a témának jelentős gazdasági, ipari súlya van,
világviszonylatban is jelentős problémakör, amivel foglalkozni kell.
A publikációk döntő többsége alacsony, főképp szobahőmérsékletű folyamatok nedvesedési
vizsgálatával foglalkozik [30-32], pedig a nagy hőmérsékletű nedvesedésmérése is legalább
olyan nagy ipari jelentőséggel bír, például a járműipari kötéstechnológiáknál.
A nagy hőmérsékletű nedvesedési folyamatok vizsgálatához kapcsolódó publikációk jelentős
része a kompozit anyagokat [33-37], vagy egy-egy konkrét ötvözet vizsgálnak [38-39],
ugyanakkor szisztematikus ötvöző hatás vizsgálatával nem foglalkoznak. Csak elvétve
tárgyalja néhány publikáció, például a speciális anyagok kikísérletezésének meghatározásakor,
egy adott folyamatra legalkalmasabb ötvözet megkeresését.
A téma kutatási iránya egyre jobban eltolódik a modellezés felé [40-42], így egyre jobban
háttérbe szorul azon publikációk száma, amelyek valóságos mérési eredményeket közölnek.
Szerkezeti anyagaink fizikai tulajdonságainak nagy részét már régen meghatározták és ezekből
mind a mai napig használatos általános érvényű következtetéseket vontak le. Az elméleti
kutatás eredményei sok esetben a termodinamika eszközrendszerén belül maradnak és a szilárd
halmazállapotú vizsgálatok eredményeit nem terjesztik ki az olvadék állapotra.
Szilárd oldatok számos ismert fizikai jellemzőben változást idéznek elő, de nedvesedési
peremszögre gyakorolt hatásukat mindeddig nem vizsgálták.
Nem található továbbá azzal kapcsolatos irodalom sem, amelyben a szilárd állapotban mért
tulajdonságok és az olvadék állapotban mért nedvesedési peremszög között keres kapcsolatot.
A nedvesedési peremszög-mérésen átesett mintákon utólagos anyagtudományi vizsgálatokat
nagyon kevesen végeznek, így a mérés mögöttes anyagtudományi tartalmának megértésével
nem próbálkoznak [74, 79].
Ezek alapján kutatómunkám célkitűzései:
Rendelkezésre álló keretek között egy olyan mérőberendezés kifejlesztése, mellyel nagy
hőmérsékleten tudom vizsgálni különböző anyagok nedvesedési tulajdonságait. Alapvető cél,
hogy a mérési körülmények és a befolyásoló tényezők széles tartományban változtathatóak
legyenek.
A kutatóberendezés mérési pontosságának növelése érdekében:
 Olyan szigetelés kifejlesztése, mellyel biztosítható az oxidmentes mérési atmoszféra
nagy hőmérsékleten is.
 Termokamerás eljárás kidolgozása, mellyel a nagy hőmérsékletű csőkemence
hőeloszlása ismert, így a lejátszódó folyamatok jobban érthetővé válnak.
 Megfelelő peremszög-mérési eljárás kidolgozása, amellyel nagy hőmérsékleten
mérhetőek a fémolvadékok és kerámiák között a nedvesedési viszonyok.
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Ismert, hogy néhány ötvözőelemnek jelentős hatása van a nedvesedési peremszögre, de ezekből
általános jellegű következtetések nem vonhatóak le. Olyan szisztematikus ötvöző hatás
vizsgálatot tűztem ki célul, mellyel fémolvadékokon az elektronszerkezeti változás nedvesedési
peremszögre gyakorolt hatását ki lehet mutatni.
Célom a fázisdiagram alakja és a nedvesedési peremszög közötti kapcsolat feltárása.
A szilárd oldatok jelentős metallurgiai hatással vannak az ötvözetek tulajdonságaira. Ha
kapcsolatot lehetne találni a szilárd oldatok általános fémfizikai törvényszerűségei és az
olvadék állapotban mért nedvesedési peremszög között, akkor bizonyítást nyerhetne az, hogy
kapcsolat van a szilárd és olvadék anyagtulajdonságok között.
A vizsgálati mintákon széles körű anyagvizsgálatokkal a peremszögmérés közben lejátszódó
folyamatokra, az azt befolyásoló tényezőkre szeretnék rávilágítani, amennyiben lehetséges
kapcsolatot teremteni a peremszög és az anyagszerkezet között.
Ezen vizsgálatokkal hosszútávon, a vizsgálati anyagok kiterjesztésével nedvesítési tulajdonság
szempontjából tervezhetővé válnának az ipar számára különböző ötvözetek. Így például egy
kétfázisú ötvözet összetételének meghatározásakor figyelembe lehet venni a nedvesedési
tulajdonságokat.
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5. KÍSÉRLETI ANYAGOK, BERENDEZÉSEK ÉS
ELJÁRÁSOK LEÍRÁSA
A dolgozat témájának összetett jellegéből következett, hogy a minta előállításához, és azok
minősítéséhez számos módszert alkalmaztam. E módszerek természetesen nem saját
eredmények, de az eredmények értelmezésében, azok reprodukálhatóságukban alapvető
szerepük van. Ezen módszerek alapelveit ebben a fejezetben ismertetem.

5.1. Anyagminták előállítása
5.1.1. Ötvözetek
Ötvözetek alkotóinak mennyiségi bemérése
Az ötvözetek előállításának első lépése a bemérés, vagyis annak megállapítása, hogy adott
atomszázalékú ötvözet előállításához mi a megfelelő tömegszázalékos arány.
Atomszázalékban megadott összetételű, n komponensű, adott tömegű ötvözet készítéséhez az
i-edik összetevőből szükséges mennyiséget a következő – elemi összefüggésekből egyszerűen
levezethető – képlettel határozhatjuk meg:
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(26)

ahol mi, Mi, ill. xi – az i-edik összetevő tömege, atomtömege, ill. százalékos aránya; m – az
öntecs össztömege [67].
Két komponens esetén a szükséges alapötvözet tömege:
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és a hozzáadandó elemi komponens tömege:
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ahol x1M és x2M az alapötvözet atomszázalékos összetétele [12].
Ötvözetek előállításának módszere
Az ötvözetek készítése indukciós elven működő, úgynevezett hidegtégelyes olvasztással
történt. A berendezés vázlata a 15. ábrán látható. A nagyfrekvenciás generátorból,
szabályozható teljesítménnyel kilépő energia az indukciós tekercs által fűti az anyagot. Az
indukciós tekercs vékony (6-8 mm) átmérőjű rézcsőből készült, amin hűtővíz halad keresztül.
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A mintatartó olvasztótégely is réz csőből áll, ugyancsak vízhűtéssel. A tégely bemélyedéseiben
helyezzük el az olvasztandó ötvözet komponenseit, valamint a védőgáz oxigén
szennyezettségét csökkentő titánt.
Az ötvözetekben (illetve komponenseiben) az olvasztást okozó energia örvényáramú
veszteségből ered.
Ügyeltem arra, hogy az olvasztást lehetőleg minél nagyobb darabokból kiindulva végezzük,
ugyanis ha túl kicsi az anyagmennyiség nem alakulnak ki a szükséges örvényáramok az
anyagban. Az ötvözetkészítés során 5-10 g közötti ötvözeteket állítottunk elő, ez az
anyagmennyiség elég volt az anyag megolvasztásához szükséges áramok indukálásához.
A hidegtégelyes olvasztás esetében a fűtő tekercs és a mintatartó tégely vörösrézből készül a jó
hővezetés biztosítása érdekében, és hűtésük vízzel történik. A megfelelő kialakítás és a hűtés
következtében a tégely nem melegszik fel az olvadék hőmérsékletére, így a nemkívánatos
reakciók lehetősége is csökken.

15. ábra: Hidegtégelyes olvasztó berendezés elvi felépítése [13]

A minta behelyezése során a kisebb darabokat alulra, a nagyobbakat felülre kell tenni. Ha
ötvözet készítéskor az egyik anyag elgőzölgésére számítunk, azt az anyagot is célszerű alulra
tenni (például ezüst-kadmium ötvözet készítés esetén, a kadmiumot alulra). Ezután a kvarcüveg
csövet 5 percig argonnal inertizáljuk, majd elzárjuk a gázáramot. A mintatartó tégelyben az
olvasztandó mintán kívül egy titán darabot is elhelyeztünk, ami nagy hőmérsékleten megköti
az oxigént, amely az inert gáz víztartalmából kerülhet a rendszerbe. Ezért először a titán darabot
hevítjük körülbelül egy percig és csak utána a mintát. Amikor a minta már olvadt, a tetején
keletkezik egy kis oxidréteg, mert egy kevés oxigén megtapad a berakott minta felületén. Ez az
oxidréteg mechanikai úton eltávolítható. A kellő homogenitás eléréséhez az olvasztást
ötvözettől függően 1-3 alkalommal megismételjük. Az öntecset minden egyes átolvasztás előtt
megfordítjuk a tégelyben. Mintacserénél, ha új összetételű mintát teszünk be, akkor ki kell
csiszolni a minta helyét, az esetlegesen tartón maradt kevés olvadékréteg eltávolítása céljából.
Próbatestek előállítása
A hidegtégelyes olvasztással előre elkészített ötvözetekből megfelelő méretű részt levágtam,
majd reszeléssel és finom csiszolással, polírozással a megfelelő tömegűre alakítottam a
mintákat. Fontos volt a reprodukálhatóság érdekében, hogy mindig azonos méretű és alakú
próbatesteket használjak. Méréseimet 0,235-0,240 g közötti tömegű próbadarabokkal
végeztem, azért, hogy a megolvadt minták közel ugyanolyan méretűek legyenek és az
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anyagmennyiség különbségből származó hibákat elkerüljem. Ebben a tartományban
elhanyagolható a peremszög anyagmennyiség függése. Fontos továbbá az is, hogy a
munkadarabok alakja hasonló legyen, törekedtem közel azonos minták készítésére, mert a
minta alakjának hatása lehet a csepp kialakulására. Ezért minden mintámat négyzet alapú hasáb
formájúra alakítottam ki. A minta felszínének tisztának és oxidmentesnek kell lennie. Az
oxidréteget mechanikus és kémiai úton távolítottam el.

5.1.2. Szubsztrátok (mintával kontaktusban lévő alap) anyagai és felületi
minősége
Al2O3 szubsztrátot a Miceron Kft. biztosította, nagy tisztaságú és porozitásmentes, polírozott
felületű kivitelben.
Grafit szubsztrátnak nagy tisztaságú porozitásmentes, sokkristályos grafitot használtam. A
grafit lapokat a Morgan Carbon Kft-től rendeltem 56611/AA típusjelzéssel.
A grafit felületét én munkáltam végleges finomságúra. Első lépésben felületét csiszolással majd
polírozással karcmentes felületté alakítottam (Ra 0,235 ±0,006 μm), majd nagy tisztaságú
etanollal (C2H5OH) letisztítottam a felületén maradt grafitpor szemcséket.
A peremszögre hatással van a nedvesített felület topográfiája, ezért fontos az általunk használt
szubsztrát ismerete, és erre is figyelemmel kell lennünk, ha más szakirodalomban mért adattal
szeretnénk összehasonlítani az eredményeket.
Azért, hogy meggyőződjek a szubsztrátok felületének helyes előkészítéséről, lézeres felületi
topográfiai méréseket végeztem el Rodenstock RM600 típusú mérőműszerrel. 5 db grafit és
5 db Al2O3 szubsztrátról készítettem méréseket, mindegyik esetben 5-5 helyen.

16. ábra: Grafit szubsztrát felületének képe lézeres felületi topográffal vizsgálva
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A 16. ábrán látható egy lézeres felületi topográffal készített felvétel a grafit szubsztrát
felületéről, valamint a mérőgép által számított mutatószámok Al2O3 és grafit esetében (1.
táblázat). A táblázatban szereplő Ra, a felületprofil átlagos érdessége, λ, a vízszintes fő
hullámhossz, r értéke pedig egy arányszám a felület valódi és elméleti felülete között. A vizsgált
terület 10-4 m2 volt és a mérést öt alkalommal ismételtem meg, a táblázatban szereplő
eredmények átlagértékek.

1. táblázat: Szubsztrátok lézeres topográffal mért felületi mutatói

Szubsztrát

Ra (μm)

λ (μm)

Al2O3
C

0,297 ±0,03
0,235 ±0,006

21,22 ±1,59
14,58 ±0,34

r (-)
1,007 ±0,0007
1,009 ±0,0005

A táblázatból látható, hogy mind a gyári Al2O3, mind a grafit szubsztrátok felületi minősége
megfelelő szórásértékekkel rendelkezik ahhoz, hogy a különböző mérési eredményeket
egymással össze tudjam hasonlítani a felületi érdesség befolyásoló hatása nélkül.
A grafit szubsztrátokon a nedvesedési peremszög-mérések után láthatóan romlott a felületi
minőség, ezért méréseket végeztem a peremszög-mérések után is. A mérési eredményeket a 2.
táblázatban láthatóak.
2. táblázat: Grafit szubsztrátok lézeres topográffal mért felületi mutatói nedvesedésmérés előtt és után

Szubsztrát
mérés előtt
mérés után

Ra (μm)
0,235 ±0,006
0,411 ±0,087

λ (μm)
14,58 ±0,34
20,14 ±2,00

r (-)
1,009 ±0,0005
1,017 ±0,0063

A 2. táblázatból látható, hogy az érdességi értékek megnövekedtek, de ezek az értékek
nincsenek jelentős hatással a mérési eredményekre.

5.2. Nedvesedési peremszög mérése
A különböző fázisok közötti felületi feszültség meghatározására számos módszer ismert. Az
eljárások között az egyszerűség és a pontosság tekintetében van eltérés [55, 68-69].
A peremszög közvetlen mérésére a nyugvó csepp, nagy csepp, folyadékba merített lemez
módszerei az alkalmasak, ezek közül az egyszerűen megvalósítható, könnyen mérhető nyugvó
csepp módszere a legalkalmasabb és egyben a legelterjedtebb is. Ennek megvalósítására házi
kivitelezésű berendezést készítettem.
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Nyugvó csepp módszer
A módszernél azt vizsgáljuk, hogy milyen alakot vesz fel egy vízszintes szilárd felületre
helyezett folyadékcsepp. A szilárd és a folyadék fázisok közötti nedvesedési peremszög (Θ)
közvetlenül mérhető (17. ábra) [114].
Geometriai adatokból meghatározható a felületi feszültség is. A 17. ábrán látható elrendezésből
következően a csepp gömbszimmetrikus. Ekkor a csúcs görbületi sugarai (R1) egyformák.

17. ábra: A szubsztráton elhelyezkedő csepp keresztmetszete, és a különböző pontokhoz tartozó
görbületi sugarak

A csúcson a görbületi nyomás:

pgcsúcs 

2
R1

(29)

Ahol a csepp a legszélesebb, ott a vízszintes főmetszet görbületi sugara (R 2) megegyezik a
csepp szélességének felével; a másik, a függőleges főmetszethez tartozó főgörbületi sugár R3.
Itt a görbületi nyomás:
 1
1 
pg max szélesség    

.
 R2 R3 

(30)

Ennek meg kell egyeznie a csúcs görbületi nyomásának és a hidrosztatikai nyomásnak az
összegével:
 1
2
1 
 gh    

.
R1
 R2 R3 

(31)

R1, R2, R3 és h a cseppet lefényképezve meghatározható. Ha ismerjük az olvadék fém
sűrűségét (ρ-t), akkor



gh
1
1
2


R 2 R 3 R1

(32)

kiszámolható.
Ezért a nyugvó csepp módszer alkalmas a felületi feszültség (γlv) és a kontaktszög (Θ)
meghatározására. Mivel a nedvesedési peremszöget közvetlenül meghatározhatjuk a csepp
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fotózásával, ezért méréséhez általában ezt alkalmazzuk. A megfelelően nagy felbontású fotó
segítségével a peremszög meghatározható, ha érintőt húzunk a csepp kontúrvonalához az
érintkezési pont közelében (18. ábra).

18. ábra: Nyugvó csepp módszernél a kialakult peremszög

A nyugvó csepp módszer számos előnnyel rendelkezik, ha olvadt fémekkel dolgozunk. A
mérésekhez kis anyagmennyiség is elegendő, valamint a szilárd fázis (szubsztrát) egyszerű
geometriai kialakítása is hozzájárul a módszer egyszerűségéhez. A minta zárt berendezésbe
helyezhető, hevíthető, megfelelő atmoszféra hozható létre és távolról fényképezhető. Fő
hátránya a nehéz reprodukálhatóság, amelyet nagyrészt a folyadékcsepp felszínének
szennyeződése okoz. Ez kellően tiszta anyagok alkalmazásával és megfelelő körültekintéssel
mérsékelhető, kiküszöbölhető.
A nyugvó csepp módszert kétféle mérési elrendezésben használhatjuk fémolvadékok
peremszög meghatározásához: vagy szilárd állapotban helyezzük, vagy olvadék állapotban
cseppentjük a mintát az alapra. Az utóbbi módszer nagy előnye, hogy nincsen hatása a mérésre
az olvadás pillanatában lejátszódó fizikai változásoknak, így a megszokott ±3° szórás
csökkenthető. Rosszul nedvesítő anyagpárok esetében nem, vagy csak nagyon körülményesen
használható a rácseppentés, mert a minta az alapról legurul.

Nyugvó csepp módszernél a peremszögön kívül a pontos mérés érdekében mérni szokták a
kialakult csepp alappal érintkező átmérőjét, és magasságát, ezzel az esetleges penetráció hatása
kompenzálható. Meg kell mérni továbbá az alap és a minta mérés előtti és utáni tömegét, mely
különbségéből az elpárolgott anyagmennyiséggel kompenzálható a peremszög, ez főleg nagy
hőmérsékleteken, és nagy gőznyomású anyagoknál fontos. Amennyiben nagy
hőmérséklettartományban
történik
a
peremszögmérés,
a
hőtágulásból
eredő
peremszög-növekményt is figyelembe kell venni a kiértékeléskor.
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5.3. Nagy hőmérsékleten működő nedvesedési peremszögmérő
berendezés bemutatása
A nedvesedési tulajdonságok megváltozását akkor vizsgálhatjuk eredményesen, ha a különböző
paraméterek (alapanyagok, atmoszféra, nyomás, felfűtési sebesség stb.) szabadon
változtathatóak.
A célkitűzésekben meghatározott kísérletek elvégzéséhez olyan berendezés szükséges,
amellyel 1200˚C-os hőmérsékletig tanulmányozhatók a fémolvadékok és kerámiák közötti
nedvesedési viszonyok.
Az irodalomban [55-62] található néhány magas műszaki színvonalú berendezés, amelyek
segítségével a nyugvó csepp módszerrel határozhatjuk meg a nedvesedési peremszöget. Számos
cég kínál továbbá kész berendezéseket, melyekkel meghatározhatóak a nedvesedési viszonyok,
de ez utóbbiak általában ipari, nem kutatási célokra készülnek, így több paraméter - melyek a
kísérleteim elvégzéshez szükségesek - nem változtatható. További hátrányuk a rendkívül nagy
áruk.
Az említett megoldásokból kiindulva fejlesztettünk ki a BME Járműgyártás és –javítás
Tanszéken nedvesedési peremszög mérésére alkalmas kutatóberendezést (19. ábra).
Vákuumkamra
Fényképezőgép

Nyomásmérő és
gázcsatlakozás

Fényforrás

Kemence

Hőmérséklet
szabályzó

19. ábra: Peremszögmérő berendezés részei
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5.3.1. A berendezés főbb részei
A vákuumkamra a mérőgép főegysége, egy elektronmikroszkóp része volt. A
peremszög-mérések elvégzéséhez szükséges inert atmoszféra létrehozása miatt kell a kamrának
vákuumozhatónak lennie. A kamra szigetelései megfelelőek és belső tere jól megfigyelhető a
hőálló vizsgálóüvegen keresztül. A vákuum a kamrára csatlakoztatott háromfázisú rotációs
szivattyúval hozható létre, mellyel minimálisan 2 mbar vákuum érhető el a kamrában. A
vákuumozás után a minta környezete tetszőleges gázzal, vagy gázkeverékkel tölthető fel
rotaméter segítségével.
Az ellenállás fűtésű kemence HAGA KD48D2 típusú szabályzóval vezérelt, mely a kemence
és a kamra hőmérsékletének kijelzésére is használható. A kemence hőmérsékletének mérésére
teflon érszigetelésű, szilikon köpenyszigetelésű, külső árnyékoló fémharisnyával ellátott
kompenzációs vezetékkel toldalékolt N-típusú (NiCrSi-NiSi) köpenyhőelem került beépítésre.
A szabályzóval kis hőmérséklet kilengéssel (±1˚C-2˚C), rövid szabályozási idő alatt (~4 perc)
eléri a kemence a kívánt hőmérsékletet. A szabályzóval állítható a fűtési teljesítmény is, ennek
köszönhetően adott hőmérsékleten a kilengés minimalizálható. Az optimális felfűtés érdekében
a szabályozón az önszabályozás funkciót alkalmaztam és így a szabályzó beállította a megfelelő
értékeit. Egy másik hőmérséklet-érzékelő a fűtött kemencén kívül a kamra falánál helyezkedik
el és méri a kamra környezeti hőmérsékletét. A kamra környezeti hőmérsékletének mérésére a
gumitömítések korlátozott hőállósága miatt szükséges.
A minták hevítése elektromos ellenállás-fűtésű csőkemencében történt. A kemence fűtőszála
1,4 mm átmérőjű kantálból (FeCrAlCo) készült.
A vizsgált minták profilja a vizsgálóüvegen keresztül a kemencébe belátó digitális
fényképezőgéppel rögzíthető, melyből meghatározhatóak a nedvesedési viszonyok. A
kamrához fényforrás csatlakozik, mely segítségével a mintáról jó minőségű felvételek
készíthetők.
Első vizsgálatok alapján a kemence szigetelése, annak anyagai jelentősen befolyásolják a
mérési eredményeket. Ennek optimalizálása fejlesztőmunkát igényelt. E fejlesztő
tevékenységet a dolgozat műszaki eredményének tekintem, ezért erről a 6. fejezetben részletes
leírást adok.

5.3.2. A nedvesedési peremszög-mérések menete
Az előkészített szubsztrátot és mintát egy tartóra helyeztem (20. ábra), majd azzal együtt a
csőkemencébe helyeztem és zártam a vákuumkamrát. Ezt követően több alkalommal (minimum
háromszor) vákuumoztam és nagy tisztaságú inert, argon atmoszférával töltöttem fel a mintát
körülvevő teret. A minta fűtését ezek után indítottam el.
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Minta
Szubsztrát
Mintatartó

20. ábra: Minta a szubsztráton és a mintatartón

Miután a kívánt hőmérsékletet beállította a hőmérséklet szabályzó, 2 perc várakozás után
készítettem fényképet a csepp profilról. Két perces várakozásra azért volt szükség, hogy
egyensúlyi peremszöget tudjak mérni. Az előkísérletek alapján erre a várakozási időre szükség
volt.
Peremszög-méréseimet minden esetben azon a minimális hőmérséklet 50˚C-ra kerekített
értékén kezdetem el, ahol először kialakult a kívánt cseppforma, mely alkalmas a szögmérésre,
és ezt követően 50˚C-ként végeztem méréseket egészen 1200˚C-ig.
Miután 1200˚C-on is elkészítettem a fényképet, a kemence fűtését kikapcsoltam, és hagytam
lehűlni szobahőmérsékletre, amely körülbelül 20-30 percet jelentett.
A készített felvételeket a már említett automatikus peremszögmérő programmal értékeltem ki,
a kapott eredményeket diagram formában ábrázoltam. A készített diagramokat a nedvesedési
peremszög és a ΔT hőmérséklet különbség függvényében ábrázolom. A ΔT hőmérséklet
különbség az a hőmérséklet, mely az adott ötvözet, adott at% összetételéhez tartozó likvidusz
hőmérséklet, és a mérési hőmérséklet különbsége. Így az adott hőmérséklet azt mutatja meg,
hogy milyen távol vagyunk a likvidusztól, tehát a ΔT érték minden esetben egy anyagra
jellemző hőmérséklet.
A diagramokon látható a mérésekhez tartozó szórás (±3˚) is. Irodalmi tájékozódás és az előzetes
méréseim alapján ugyanis ilyen mértékű szórások jellemzőek a nagy hőmérsékletű nedvesedési
vizsgálatok eredményeinél.

5.4. Nagy hőmérsékleten működő nedvesedést mérő eszköz kalibrálásához
használt berendezések
5.4.1. Termokamera
A termokamerás méréseket Flir E2-típusú termokamerával hajtottam végre. A kamera technikai
paraméterei a következők: érzékelési tartomány: 7,5-13 μm, felbontás 320x240 pixel,
hőmérséklet érzékenység 0,12˚C.
A kamera emissziós értékét a vizsgált tiszta anyagoknak megfelelően táblázatból vettem [129].
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5.4.2. Nagysebességű kamera
Az olvadék kialakulásáról, az oxidréteg felszakadását Olympus I-Speed 3 típusú nagysebességű
kamerával vizsgáltam. A kamera technikai paraméterei a következők: színes képrögzítés,
maximális 150 000 kép/mp rögzítési sebesség, maximális felbontás 1280/1024 pixel.
A kamera nagy fényigénye miatt a mintákat Olympus ILP-2 típusú frekvencia független
fényforrással világítottam meg.

5.5. Anyagminták fizikai tulajdonságait meghatározó módszerek
5.5.1. Elektromos ellenállás mérés
Az elektromos ellenállás méréshez első lépésben az elkészített ötvözetből elvékonyított
mintákat kellett gyártani. A vékonyítást hengerléssel értem el, amit diszlokáció mentesítő
hőkezelésekkel segítve addig ismételtem, amíg a minta 20-50 μm vékonyságú lett. Minden
mintát azonos mértékben lágyítottam az ellenállás mérés megkezdése előtt. A fajlagos
ellenállást (ρ0) szobahőmérsékleten határoztam meg egy nagytisztaságú réz mintához
viszonyítva, ami azonos méretekkel rendelkezett, mint a vizsgált ötvözet minták.
Az alacsony hőmérsékletű ellenállásmérést Leybold LTC60 típusú zártkörű hélium
kriosztáttal végeztem, amivel a 13 K-es hőmérséklet stabilan elérhető. A hőmérsékletet
LakeShore Cryotronics DRC 81C típusú félvezető hőmérővel mértem. A maradék ellenállás
méréshez először a kriosztátot 13 K hőmérsékletre hűtöttem, majd az egész rendszert
egyenletesen szobahőmérsékletre fűtöttem, miközben a minta ellenállását folyamatosan
mértem a hozzá tartozó hőmérséklettel.

5.5.2. Termofeszültségmérés
A termofeszültség (S) mérési módszer kijelzi a termoelektromos erőt, amely a Fermi-szinthez
közeli vezető elektronok energiaállapotának kis változására érzékenyek. Ezt változtatjuk az
ötvözéssel [71].
A továbbiakban röviden ismertetem a mérés fizikai alapjait.
A termoelektromos technika az 1822-ben Seebeck által felfedezett effektuson alapul. Seebeck
rájött, hogy mikor két különböző A és B vezető elektromos áramkört alkot, áram folyik át,
amikor a két különböző anyag csatlakozási pontjai eltérő hőmérsékletűek (21. ábra) [72].
Feszültségmérő
Hidegpont
(T1)

Melegpont
(T2)

21. ábra: Termoelektromos áramkör sematikus vázlata [70]
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A Seebeck effektus azért keletkezik, mert a melegebb végnél az elektronok nagyobb energiára
gerjesztődnek, azaz a Fermi-Dirac eloszlás szerint több elektron van a Fermi energiaszint felett
és kevesebb alatta. A melegebb pontnál lévő nagyobb energiájú elektronok azáltal képesek
csökkenteni energiájukat, hogy a hidegpont felé mozdulnak el. Ennek következtében a
hidegpont negatív, a melegpont pozitív töltésűvé válik és ennek eredményeképp feszültség
indukálódik a rúd mentén. Az indukált feszültség és a rúd ellenállása miatt megfelelő
áramerősségű áram jön létre [72].

S AB  lim

T 0

V
T

(33)

Növekvő hőmérséklet különbség esetén a következő képlettel számolhatunk:
T2

S AB   ( S B  S A )dT
T1

,

(34)

ahol T1 a szobahőmérséklet, T2 pedig a fokozatosan növekvő hőmérséklet.
Ha a feszültségmérő csatlakozó „A” vezetékei a „B” rúddal megegyező anyagból vannak, a
hőmérsékletkülönbség azonos feszültséget indukál a csatlakozó vezetékekben, mint a rúdban,
ezért a műszer nem mutat feszültséget. Ha a csatlakozó vezetékek eltérő anyagból készültek,
eltérő feszültség indukálódik A-ban és EA-EB feszültség figyelhető meg a műszeren. Az EAB
feszültség a hőmérséklettel változik és a változás mértéke a termoelektromos erő S AB.
Pontosabban a termoelektromos erő a volt/kelvinben mért változás, ami a termoelektromos
csatlakozás entrópiaváltozásának közvetlen fokmérője [70].
Mérés során az anyag felszínét érintjük meg két különböző hőmérsékletű kontaktponttal. Egyik
a meleg-, másik a hidegpont. A melegpontot fokozatosan 3-7°C-os lépésekben a
szobahőmérséklet fölé melegítjük. A hidegpontot szobahőmérsékleten tartjuk. A feszültséget a
két kontaktpont között mérjük.
A mérőberendezés rögzíti a hőmérsékletet és a feszültséget.

5.6. Nedvesedésmérésen átesett minták szerkezettani vizsgálati módszerei
A nedvesedési peremszög és a megszilárdult szerkezet közötti kapcsolat kimutatását akkor
remélhetjük, ha a szubsztráttal közvetlenül érintkező megszilárdult réteg kristályszerkezetét és
összetételét összehasonlítjuk a cseppalak belsejének szerkezetével, vagyis a szubsztráttal
határos rétegek hordozzák feltehetően a legtöbb információt.

5.6.1. Röntgendiffrakció (XRD)
A röntgendiffrakciós (XRD) mérésben megmérjük a minta felületéről visszaszórt sugárzás
intenzitás-eloszlását a 2Θ függvényében.
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22. ábra: Röntgensugarak diffrakciója kristályos anyagon [73]

A röntgensugarak visszaverődését a Bragg-egyenlet írja le (22. ábra):
2d ∙ sin Θ = n ∙ λ,

(35)

ahol a két szomszédos síkról visszavert sugarak útkülönbsége 2∙d∙sinΘ, Θ a síktól mért szög, d
pedig a rácssíkok távolsága. Az egymás utáni síkok által visszavert sugárzás interferenciájának
erősödés az eredménye [21, 73].
A kristályrácsot jellemző felülettel párhuzamos dhkl rácssíktávolságoknak megfelelő 2 Θ
szögeknél intenzitás maximumokat kapunk. A diffraktogramon minden egyes csúcs egy-egy
(hkl) rácssík-seregnek felel meg.
A méréseim Philips Xpert Θ-2Θ diffraktométerrel készültek.
XRD mérések helyei a vizsgálati mintákon
A röntgendiffrakciós méréseket a nedvesedésmérésen átesett mintákon úgy hajtottam végre,
hogy a minta szobahőmérsékletre hűlése után a megszilárdult ötvözetet egy csipesz segítségével
leválasztottam a szubsztrátról. A leválasztás nem igényelt erőkifejtést, mert a szubsztrátok inert
jellege miatt a vizsgált anyagok nem képeztek vele kapcsolatot. Ez után két helyen hajtottam
végre röntgendiffrakciós vizsgálatokat az anyagmintákon: a 23. ábrán kékkel látható felületen,
a megszilárdult csepp szubsztráttal érintkező oldalát vizsgáltam (későbbiekben minta alja),
valamint a 23. ábrán pirossal jelölt felületen úgy, hogy a nedvesedésmérésen átesett cseppé
formálódott mintát műgyantába öntve félbevágtam azt, majd a felületét finommechanikai
eljárással simára munkáltam (későbbiekben minta közepe).
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23. ábra: XRD mérési helyek a nedvesedésmérési anyagmintákon (kék, piros felületek)

A legtöbb peremszöghöz kapcsolható eredmény a minta aljáról várható, mivel ez a határfelületi
rész, ami döntően szerepet játszik a nedvesedési viszonyok kialakításában.

5.6.2. Transzmissziós elektronmikroszkóp (TEM)
A transzmissziós elektronmikroszkóp, amint azt a mikroszkóp elnevezés is mutatja, a minta
mikroszerkezetének képszerű megjelenítésére és diffrakciós üzemmódban a kristályszerkezet
vizsgálatára alkalmas eszköz. A minta megvilágítását, gerjesztését elektronokkal végezzük,
amelyek keresztülhaladnak a mintán, innen a transzmissziós jelző.
A méréseim Philips CM20 típusú TEM berendezéssel készültek.
TEM mérések helyei a vizsgálati mintákon

24. ábra: TEM vizsgált minta helye a cseppen

A 24. ábrán látható, hogy a nedvesedésmérésen átesett anyagmintákból honnan vételeztem a
vizsgálati mintákat. A cseppet műgyantába öntve először mechanikusan lemunkáltam, a minta
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további vékonyítását a Magyar Tudományos Akadémia Természettudományi Kutatóközpont
(MTA-TTK) munkatársai segítségével végeztük el.

5.6.3. Pásztázó elektronmikroszkóp (SEM)
A pásztázó elektronmikroszkóp (Scanning Electron Microscope: SEM) egy olyan
elektronoptikai eszköz, amely a vizsgált felszínen meghatározott vékony vastagságú területet
egy elektronnyalábbal pásztázza pontos útinformációk alapján, majd az elektronsugár és a tárgy
kölcsönhatásából származó jeleket egy detektorral érzékeli, és ezeket feldolgozva soros
képképző eljárással, majd a pásztázó mozgást „kimerevítve” képileg megjeleníti. A pásztázott
mezőről nyert adatokat nem csak képileg jeleníti meg, hanem a visszaszórt röntgen sugárzás
elemzésével az anyag összetételének meghatározására is képes.
Az összetétel- és szerkezetvizsgálat során kimért minták megegyeznek a peremszögmérés során
használt mintákkal. A szilárd cseppeket műgyantába öntve, azt megcsiszolva, polírozva, majd
abból kivéve a mintának egy olyan meridián metszetét vizsgáltam, aminek a felülete a cseppen
belül a legnagyobb. Ezeket a cseppeket egy alapon elhelyezve, majd felszínüket megtisztítva,
maratva, kerültek be a mikroszkóp munkaterébe, ahol inert atmoszféra létrehozása után
kezdődik el a felület leképezése és az elemalanízis az EDAX (Energy-dispersive X-ray
spectroscopy, magyarul: Energiadiszperziós röntgensugár spektroszkópia) fej segítségével.
A röntgen detektorral az elektronnyaláb által kiváltott röntgen fotonokatdetektáljuk. A röntgen
fotonok energiája jellemző arra az atomra, amelyből kiváltódott. A kapott spektrum tehát
tükrözi a minta atomi összetételét. Az EDAX fej tehát alkalmas az anyag összetételének
meghatározására, azaz a készített ötvözetek összetétele, és az összetétel eloszlása is
ellenőrizhető ezzel a vizsgálattal.
SEM mérések helyei a vizsgálati mintákon

25. ábra: Mintavételi helyek elhelyezkedése a csepp metszetében

A minták vizsgálati helyeit mutatja be az 25. ábra. A félbevágott cseppen három helyen, az
alján, tetején és közepén, valamint a szubsztráton két helyen, a félbevágott szubsztrát cseppel
érintkező felületéhez közel, valamint a cseppel közvetlenül nem érintkező, de hozzá közeli
felületen.
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6. NEDVESEDÉSI PEREMSZÖGMÉRŐ BERENDEZÉS ÉS
ELJÁRÁS FEJLESZTÉSE
6.1. Csőkemence szigetelés
A nedvesedési tulajdonságokra a mintát körülvevő gáztér összetételének és nyomásának nagy
hatása van. Ez kiemelt jelentőségű akkor, ha a mintát körülvevő atmoszféra oxigént is tartalmaz.
Nagy hőmérsékletű nedvesedésméréskor a minták reakcióba lépnek az oxigénnel, a keletkezett
oxidok jelentős mértékben befolyásolják a nedvesedési tulajdonságokat, ezért törekedni kell az
oxidmentesített atmoszféra kialakítására [63-66].
A vizsgálandó minták oxidmentességét előzetes mintaelőkészítéssel, és a vizsgálandó
atmoszféra tisztaságával tudjuk biztosítani. Kísérleteim során 3-5 alakalommal vákuumoztam,
és inert gázzal töltöttem fel a vákuumkamrát, ezen átöblítésekkel a felületen megtapadt oxigén
mennyiségét (amit a vákuum már nem tud leválasztani) is minimalizálni lehet. Fontos
célkitűzés volt tehát a vákuumtér belső felületének minimalizálása. Kiemelt jelentősége van
annak a felületrésznek, ami a fütött tér és annak környezetében talállható, így az nagy
hőmérsékletingadozásnak van kitéve.
A kezdeti kísérletek során porózus Al2O3 paplanszigetelésű volt a csőkemence, mely előnyös
hőszigetelési tulajdonságokkal rendelkezett, ugyanakkor nagy szabad felülete révén jelentős
mennyiségű oxigén tapadt meg rajta a porózus szerkezet miatt. A peremszögmérés során,
amikor nagy hőmérsékletet ért el a csőkemence, a megtapadt oxigén folyamatos deszorpciója
következett be, ami a vizsgálandó mintát oxidálta. E miatt szükségessé vált a szigetelés teljes
átépítése.
Számos megoldás található az irodalomban a csőkemencék szigetelésére, de a mérőberendezés,
és mérési folyamat miatt egyik sem volt alkalmazható méréseim során, ezért egy új típusú
kemenceszigetelést fejlesztettem ki.
A szigetelés tervezéséhez olyan anyagok felhasználására volt szükség, mely a hőmérsékletnek
ellenáll, fajlagos felülete és hővezetési tényezője kicsi. Ezen megfontolások alapján készült el
az új szigetelés, melyet méréseim során használtam. A 26. ábrán egy 3 dimenziós CAD
(Computer-aided design, magyarul: számítógéppel segített tervezés) modellben a kemence és
szigetelésének felépítése látható.
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Al2O3 szigetelő réteg

Rézcső és benne áramló hűtővíz

Kvarcüveg
henger
Csőkemence
Termopár
Minta
Szubsztrát
Mintatartó

26. ábra: Csőkemence és szigetelésének felépítése 3D CAD modellben

A szigetelés két részből áll egy duplafalú kvarcüveg hengerből és a benne lévő Al2O3 paplanból.
Az Al2O3 paplan a lezárt kettősfalú kvarc-hengerben van, így abból a hőmérséklet
növekedésével nem kerül oxigén a mérőtérbe. A kvarcüveget továbbá jó hősokk állósága és
alacsony hővezetési tényezője (1,40

𝑊
𝑚𝐾

) teszi a nedvesedésmérés szempontjából tökéletes

hőszigetelővé. A benne lévő Al2O3 szigetelő réteg hőátbocsátása kellően alacsony ahhoz, hogy
a csőkemencével létrehozott hőt koncentrálni tudja a minta környezetébe. A kvarcüveg test, a
szigetelőréteg belehelyezése után vákuumozásra kerül, mert a vákuum növeli a hőszigetelés
hatásfokát. A szigetelés az elért maximális hőmérséklet elérésében és szinten tartásában is segít,
hiszen kevesebb hő szóródik a kemencéből, így a mérések során, 1200˚C-on csökkenti a
hőmérsékletingadozás lehetőségét. A szigetelés használatával ugyan csökkenteni lehet a
kemence által létrehozott hő kisugárzását a kamra terébe, de teljesen megszüntetni nem lehet.
A mérés során a fűtés időtartama kb. 20 perc, ezalatt a mérőtér szigetelésen kívüli része
túlzottan felmelegedne hűtés nélkül, ezért a szigetelés körül egy rézcsőben hűtővíz kering. A
rézcső hővezetése nagy, a benne áramló hideg víz pedig hőmérsékletnövekedése folytán elviszi
a szóródott hőenergiát, így a vákuumkamra gumitömítéseit nem éri a kritikusnál nagyobb
hőmérséklet, tehát nem károsodik.
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A 27. ábrán a megvalósított összeállítás látható.
Hűtővíz keringető rézcső
Kvarcüveg henger és
Al2O3 szigetelő réteg

Csőkemence
Termopár

Minta
Szubsztrát
Mintatartó

27. ábra: A megvalósított csőkemence és szigetelés

Az új szigetelés használatának hatására kevesebb oxigén marad a mérőtérben a vákuumozások
és argonnal való feltöltések után. A 28. ábrán két felvétel látható azonos körülmények mellett
1100˚C-on tiszta ezüst mintákról, grafit szubsztráton. A bal oldali képen látható mérésnél a régi,
a jobb oldali esetében az új szigetelés volt beépítve a mérőgépbe. Látható, hogy a csepp felülete
az új szigetelés használata esetén tisztább, kevésbé oxidos, mint a bal oldali, régi szigetelés
használatával.

Több oxigén a rendszerben

Kevesebb oxigén a rendszerben

28. ábra: Az szigetelés hatása a csepp felületére és peremszög-értékeire

Az oxigén nedvesedést rontó hatása jól láthatóan a peremszög-értékekben is megmutatkozik.
Az oxidos felületű csepp nedvesedési peremszög-értéke 131˚-ról, a tisztább jobb oldali esetben
125˚-ra csökkent. Tehát azonos körülmények között a nedvesedés javult az új szigetelés
használatával. Ez egyértelműen a kamrában ragadt oxigén mennyiségének csökkenésével
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magyarázható. A megfigyelés igazolja az oxigén szakirodalomból ismert hatását [63-64,
75-76].
A 29. ábrán látható, hogy nem csak a peremszög-értéke változott meg, hanem a
hőmérsékletfüggés is irányt váltott. A két egyenes peremszög-értékei között a különbség a
hőmérséklet növekedésével csökken, a különbség főképp az olvadásponthoz közeli
tartományban jelentős.

29. ábra: Régi és új szigetelésű kemencével végzett nedvesedésmérés összehasonlítása grafit
szubsztráton

6.2. Hőmérsékletkalibrálás
Ahhoz, hogy a kifejlesztett mérőberendezéssel adott hőmérsékletre tudjam felfűteni a kemencét
hőmérséklet kalibrációra volt szükség.
Termopár kalibrálás termovíziós kamerával
A termokamerás mérések elvégzéséhez a vákuumkamra betekintő üvegét el kellett távolítani,
mert az üveg nem engedi át az infravörös sugarakat, amely a tartományban a termokamera
érzékel. Így a termokamerás méréseket csak levegőn tudtam elvégezni. Inert atmoszféra
hiányában a méréseket csak 400˚C-os hőmérsékletig hajtottam végre, a jelentős oxidáció
elkerülése, valamint az emissziós tényező hőmérsékletfüggésének kizárása érdekében.
A kemencében három termopárt helyeztem el, ahhoz, hogy tudjuk melyik termopár által
mutatott érték közelíti meg legjobban a behelyezett próbadarab hőmérsékletét, termokamerás
felvételeket készítettem. A három termopár közül a kemence hőmérsékletét csak az egyik
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termopár által küldött hőmérsékletjellel lehet szabályozni, ezért fontos az optimális termopár
pozíció megtalálása.
A méréseket Flir E2-típusú termokamerával hajtottam végre, úgy, hogy egy tiszta réz mintát
helyeztem el a kemencében, melynek ismert az emissziós tényezője. A kemence fűtését
beindítva vizsgáltam egyes termopárok által mutatott hőmérséklet értékeket, és ezeket
hasonlítottam össze a termokamera által mutatott hőmérséklet értékekkel.

30. ábra: Réz mintadarab termokamerás vizsgálata

A 30. ábra kemence fűtése közben készült termovíziós felvételt mutatja, hogy a kemencén belül
nagy hőmérsékletkülönbségek vannak. A kép jobb felső sarkában lévő „Spot” érték a réz
munkadarab hőmérsékletét mutatja. A kép jobb oldalán látható színskálán viszont azt látjuk,
hogy a felvételen 347°C és 27°C közötti értékek egyaránt vannak.

31. ábra: Termopárok helyzetének termokamerás vizsgálata

A 31. ábra egy beállított kemencehőmérséklet mellett láthatunk termoképet. Számokkal
jelöltem az egyes termopárok helyzetét. Az adott termopárok helyzetéhez tartozó hőmérsékleti
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adatok a következők: 1-es számú termopár 240˚C, 2-es számú termoár 234˚C, 3-as számú
termopár 211˚C. Az adatokból az látszik, hogy az 1-es számmal jelölt termopár hőmérséklete
áll a legközelebb a réz próbatest hőmérsékletéhez (241˚C), míg a 2-es és a 3-as termopár és
környezetében eltérő hőmérséklet uralkodik.
Ezen termokamerás megfigyelések igazolták, hogy a kemence szabályozására a legalkalmasabb
az 1-es számú termopár. A termovíziós mérések során a becsült hiba mértéke ±3˚C.
Termopár kalibrálás olvadáspont méréssel
A termovíziós mérések elvégzése után olvadáspontméréssel ellenőriztem a beállított
paramétereket. Az olvadáspont méréseket zárt vákuumtérben (betekintő üveg
visszahelyezésével) inert atmoszféra alatt úgy végeztem el, hogy folyamatos, lassú
hőmérsékletnöveléssel figyeltem meg, hogy mikor olvadnak meg a különböző tiszta anyagok.
A megolvadás hőmérsékletét vizuálisan érzékeltem, úgy, hogy a szilárd mintát élére állítottam,
így amikor megolvadt eldőlt. Ezzel a módszerrel érzékelhetővé vált az olvadás pillanata. A
megolvadáskor leolvasott hőmérséklet értéket összehasonlítottam az irodalomban talált
adatokkal. Ilyen olvadáspontméréseket végeztem el tiszta ón, ólom, réz, és ezüst mintákon, így
különböző hőmérsékleten tudtam ellenőrizni a csőkemence szabályozásra kiválasztott 1-es
számú termopár mérési pontosságát. Az olvadáspont mérési eredményekből bebizonyosodott,
hogy a tiszta anyagok olvadáspontja és a szabályzásra kiválasztott termopár által kijelzett
hőmérséklet között a különbség minden esetben 5ºC alatt van.

6.3. Peremszögmérés módszerének kidolgozása
A nyugvó csepp módszerrel történő peremszögmérés során a vizsgált olvadék/szubsztrát
rendszert lefotózzuk, így egy fényképből kell meghatároznunk a peremszöget. A digitális
fénykép kiértékelésének egyik módja, hogy számítógép segítségével kielemezzük, ez történhet
a készített képeken pontok kézi kijelölésével vagy kiértékelő segédprogram használatával.
Eredményként mindkét esetben a peremszög-értékeket fokban kifejezve kapjuk.

6.3.1. Kézi peremszög-kiértékelés
A kiértékelés egyik módja, a mérések során készített fényképek számítógépen történő kézi
kiértékelése. A kézi kiértékelés megkönnyítése érdekében Delphi programozói környezetben
írtam egy programot, ami felgyorsítja a kiértékelési folyamatot. A segédprogram segítségével
először betöltjük a kialakult kontakt-helyzetről készített fényképet, majd az egér használatával,
kézzel kijelöljük a csepp két szélső kontaktpontját, ahol érintkezik a szubsztráttal. A 32. ábrán
a fehér körök jelzik a pontokat. Ez a két pont meghatároz egy egyenest, a szubsztrát tetejét (zöld
egyenes). Következő lépésként a két kontaktpontból érintőt húzunk a csepp kontúrjával (a
32. ábrán a kék egyenesek). A kezdetben meghatározott egyenes és az érintők által bezárt csepp
felőli szög, a nedvesedési peremszög, ezt a program kiírja (a 32. ábrán piros keretben látható
értékek) és menti egy .txt kiterjesztésű fájlba. A jobb és bal oldali peremszögeket ezután
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táblázatos formában összesítettem, majd a két oldalon kapott peremszögek átlagait diagramban
ábrázoltam.

Peremszögérték

Szubsztrát teteje

Érintő

Kontaktpont
32. ábra: Kézi kiértékelés menetének bemutatása, a kiértékelő program futási képén

A módszer korlátja az emberi pontatlanság, így az eredmények hibával terheltek, amely hiba
mérőszemélyenként és mérésenként is különbözik. Ha tökéletes képpel dolgozunk, akkor is
megjelenik bizonyos mértékű szórás a mérések között. Ennek oka, hogy a kezdetben
kiválasztott szélső kontaktpontok, ezáltal a szubsztrát felső felületét jelképező vízszintes
egyenes és az érintők pontossága, a kiértékelő személy pontosságától függnek. Annak, hogy
kétszer pontosan ugyanabba a pontba kattintunk, a valószínűsége csekély. Jó minőségű
fényképek esetében természetesen jobb a kiértékelés ismétlési pontossága, mint életlenebb
képek esetében, hisz a kontaktpont és a csepp kontúrjához húzott érintő meghatározásához
szükséges kattintások általában közelebb esnek egymáshoz.
A felsoroltak miatt nem tartottam megfelelőnek a kézi peremszög meghatározást, ezért
fejlesztettem ki egy másik kiértékelési módot, az automatikus peremszög-kiértékelést.

6.3.2. Automatikus peremszög-kiértékelés
Az automatikus peremszög-kiértékelés ötlete nem új, az irodalomban számos publikációban
használnak erre a célra kifejlesztet szoftvereket [131-133]. Külön szoftveríró cégek
foglalkoznak peremszögmérő programok írásával, ezért kész megoldások is beszerezhetők a
piacon. A probléma ezekkel a piaci megoldásokkal, hogy nagy hőmérsékleten, amikor a
vizsgálandó minta már izzik, csak kevés működőképes, illetve többségük az ellenfényű
megvilágításra alapoz, ami az én méréseimnél nem kivitelezhető a mérőberendezés
felépítéséből adódóan. További óriási hátránya a kész piaci megoldásoknak az, hogy rendkívül
drágák.
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Ezért egyedi kiértékelő szoftver fejlesztését tűztem ki célul, mellyel a saját
mérőberendezésemmel, nagy hőmérsékleten kellő pontossággal tudtam mérni a nedvesedési
peremszöget. Mivel egy saját, ismert forráskódú programot használtam, így további előnyei,
hogy például komplex peremszögmérő rendszerré lehet továbbfejleszteni. A programhoz hozzá
lehet kapcsolni a fényképezőgépet, a kemence hőmérséklet-szabályzóját, valamint egy
egyszerű programot mellyel meg lehet adni, hogy milyen hőprofil szerint fűtsön a kemence,
milyen időközönként, mennyi képet készítsen a fényképezőgép. Ezen adatok számítógépes
irányításával egy gomb megnyomásával elindíthatóvá válna a mérés, és nemcsak a mérés
befejeztével, hanem valós időben is a kész eredményeket láthatnánk táblázatos formában. Ilyen
rendszer kiépítésére megvásárolt szoftver esetén nincsen lehetőség, hiszen a fejlesztők a
forráskódokat nem adják ki egyszerű vevők számára.
Az automatikus peremszög-kiértékelő programot MATLAB környezetben fejlesztettem ki. A
program a következőképpen működik.
Az automatikus kiértékelő program első lépésként fekete-fehér képpé konvertálja a mérési
felvételt, mely a 33/a. ábrán látható. Mind a szubsztrát, mind a csepp fehér lesz, környezetük
fekete, így jobban lehatároltak a csepp körvonalai, mint színes esetben. A következő lépésben
először a kép bal, majd jobb oldalától meghatározható pixeltávolságban, egy meghatározott
intervallumban vertikális keresést indítunk a fekete-fehér határátmeneti pont meghatározására.
Ennek eredményeként kapunk két pontsort (két rövid zöld vízszintes vonal a 33/a. ábra), majd
e pontsorok súlypontjait (piros körök a 33/a. ábra) összekötve kapunk egy egyenest, mely
reprezentálja a szubsztrát tetejét.
Következő lépésként (33/b. ábra) horizontális keresést indítunk a kapott egyenes felett
megadott pixeltávolságból, egy meghatározott magasságig és keressük az első fekete fehér
határátmeneti pontot balról és jobbról. Így kiadódik két ívelt pontsor, melyekre egy-egy körívet
szerkesztünk (a 33/b. ábra a csepp bal oldalán látható zöld pontsor és a pontsor által alkotott
ívre illesztett kör). Először a bal, majd a jobb kör és a kezdetben meghatározott egyenes
egyenleteit egyenlővé téve és megoldva megkapjuk a körök és az egyenes metszéspontjait,
majd a két-két megoldás közül kiválasztjuk a nekünk megfelelő két megoldást. A 33/b. ábra két
piros pont jelzi a kék vonal és az illesztett körök megfelelő metszéspontjait. Ez lesz a két szélső
kontaktpont. A csepp alsó szegmensében a megszerkesztett körök követik a csepp íveit. A
peremszög a csepp kontaktpontjából húzott érintő és a szubsztrát teteje által bezárt csepp felőli
szög (a 33/c. ábra sárgával jelölt szög). A körök középpontjaiból a kontaktpontba húzott
sugarak és a kontaktpontból húzott érintők között 90˚, derékszög van. A peremszög
meghatározásához szükség van még a sugarak és az egyenes által bezárt belső szögekre, melyek
trigonometriailag meghatározhatók. Tehát a jobb és bal peremszöget megkapjuk, ha a sugár és
az egyenes által bezárt belső szöghöz (a 33/c. ábra α-val jelölt szög) hozzáadunk 90˚-ot.
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a.

Kiválasztott
határátmeneti
pontok

Súlypont

Szubsztrát teteje

b.
Pontsorra illesztett kör

Kiválasztott
határátmeneti
pontok

Kontaktpont

c.

Érintő

θ
α

90˚

33. ábra: Automatikus peremszög-kiértékelés logikai menete az a, b, c ábrák alapján
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6.4. A csepp kialakulás folyamatának elemzése (szilárd  olvadék)
A nedvesedési peremszög-méréseket számos tényező befolyásolja, ezekkel az irodalom
részletesen foglalkozik [37, 64, 134-137]. Az eredmények hibája két fajta lehet: a mérési és a
kiértékelési. A mérési hibát, a mérési körülmények tökéletlensége és megismételhetetlensége
okozza. A vizsgálat során fellépő lehetséges hibák okait a 34. ábrán látható Ishikawa-diagram
szemlélteti.
A nagy hatású tényezőknek már csekély változása is nagy eltéréseket okozhat.

Minta felülete szennyezett
Oxigén a kamrában

Minta tömege nem megfelelő
Minta beállítás nem vízszintes
Szubsztrát felülete nem megfelelő

Hőmérséklet mérés hibája

HIBA
Manuális kiértékelés
Pontatlan érintő illesztés
Pontatlan kontaktpont kijelölés
Automatikus kiértékelés
Program paramétereinek
beállításai

Életlenségek a cseppen
Életlenségek a szubsztráton
Reflexió,
fény-árnyék jelenségek

Kamera helyzete
nem megfelelő

34. ábra: A peremszögmérés hibalehetőségeit összefoglaló Ishikawa-diagram [138]

A mérési eljárás fejlesztésével minimalizálható hibákon kívül van egy jelentős hiba, amellyel
számolni kell, ez pedig a csepp kialakulásának folyamatával függ össze. Ebből a
pontatlanságból az irodalom elfogad ±3˚-os peremszög hibát. Ez a hiba főként abból adódik,
hogy a különböző egymást követő mérések során, amikor a szilárd mintából kialakul az olvadék
a megolvadás pillanatában nem mindig ugyanúgy képződik a csepp.
Fontosnak tartottam a saját mintáimon kísérletek elvégzését, mellyel meg tudom határozni
ennek a szórásnak a mértékét és azt, hogy pontosan miből is adódik.
A csepp kialakulásának gyors (<0,1 s) lejátszódása miatt kísérleteimhez nagysebességű kamerát
használtam, melyet a mérési elrendezésben a fényképezőgép helyére helyeztem el. A
nagysebességű kamera típusa Olympus I-Speed 3 4GB, mellyel akár 150 000 képkocka
rögzíthető másodpercenként. Tapasztalati úton 2000 kép/mp rögzítési sebességet használtam a
felvételek elkészítésére, mivel ezzel a sebességgel már megfelelően láthatóvá vált a kívánt
jelenség, és ehhez a sebességhez szükséges fényt elő tudtam állítani a nagysebességű
kamerához tartozó fényfrekvencia-mentes fényforrással.
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Az elkészített videókat kiértékelve arra a következtetésre jutottam, hogy a mintákból a
megolvadás pillanatában még nem alakul ki rögtön a cseppforma, amelyen mérni lehet a
nedvesedési peremszöget, hanem az azt követő néhány pillanat (0,5-3 mp extrém esetben
15 mp) múlva alakul ki az olvadékcsepp. Az olvadékcsepp kialakulása a felületi réteg
felszakadásával gyorsan, néhány esetben robbanásszerűen lejátszó folyamat, mely lefolyásából
adódó erők hatására ugyanolyan minták különböző kezdeti cseppalakot vehetnek fel, ezzel
mérési pontatlanságot okozva.

6.5. A 6. fejezet összefoglalása, összevetése az irodalommal
Az ipar számára több cég is kínál nedvesedési peremszög-mérésre alkalmas berendezéseket,
ezek azonban csak kis hőmérsékleteken üzemeltethetők, kutatási célokra nem alkalmasak.
Kutatómunka végzésére alkalmas (egyedi igényeket is kielégítő) berendezések számunkra
megfizethetetlen áron vásárolhatóak meg. Ezért arra a következtetésre jutottam, hogy kutatásra
alkalmas berendezést a tanszéki lehetőségek alapján fejlesszek ki.
Lehetőséget adott erre, hogy a tanszéken rendelkezésre állt egy berendezés, ami egy
elektronmikroszkóp vákuumkamrájából lett átalakítva, és felépítésével alkalmas volt
nedvesedési peremszög-mérésre. A feladat az volt, hogy ezt a berendezést tovább fejlesszem,
nagy hőmérsékletű nedvesedésmérésre alkalmassá tegyem, a környezeti befolyásoló tényezők
lehető legkisebb hatásával.
Első feladatként olyan (kisméretű) csőkemencét építettem (külső szakértő közreműködésével)
amellyel 1200˚C-os hőmérséklet biztosítható a kemence terében, valamint benne a mintatartó
elhelyezhető volt és az olvadási folyamat, valamint a csepp kialakulását optikai eszközökkel
nyomon követhettem. A kályha üzemeltetése két alapfeladat megoldását jelentette: a
hőszigetelés megoldása a vákuumkamra falának és szigeteléseinek védelmére, valamint a nagy
hőmérséklettel járó, szigetelőanyagból származó gázfelszabadulás (deszorpció)
minimalizálása.
Mindkét feladat megoldására több lépéses fejlesztőmunkát valósítottam meg.
Az irodalomban több típusú kemenceszigetelést találtam, de ezek közül egy sem volt megfelelő
a számomra, mert egyiknek a nagy hőmérsékletet okozott problémát, a másik nem bírta a
levegőn végzett kísérleteket (oxidáció miatt), vagy rendkívül drágának bizonyultak, melyek
megvásárlására nem volt lehetőség a tanszéken. Ezek alapján egy új szigetelést fejlesztettem
ki, ami 1350˚C-ig hőálló és nem érzékeny más hatásokra sem. Az új szigetelés alapja egy
duplafalú kvarcüveg, aminek belsejében szigetelő paplan és vákuum van (26. ábra). Szigetelő
paplanra azért van szükség a duplafalú kvarcüveg henger beljesében, mert az a sugárzott hőt
csillapítja, így a szigetelés hatásfokát növeli. A szigetelés lényege, hogy minimális aktív
felülettel rendelkezik, amin nem tud megtapadni az oxigén, így a vákuumozás megfelelő, ami
az előkísérlek során is bizonyosságot nyert.
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Eljárást dolgoztam ki, mellyel a kamra csőkemencéjében lejátszódó termikus folyamatokat
tudtam nyomon követni. Erre legalkalmasabbnak egy termokamerás módszert választottam ki.
Tiszta, ismert emissziós tényezőjű anyagok segítségével meghatároztam a kemence
hőmérsékletét szabályzó termopár optimális pozícióját, valamint az egyéb, a mérési
környezetből hőt elvonó alkatrészek hatását, amit a mérések alapján elhanyagolhatónak
tekinthetünk.
A nedvesedési peremszög kiértékelésére egy módszert dolgoztam ki, melynek alapja egy
automatikus peremszögmérő program. Korábban a mérési eredményeimet manuálisan,
egyesével értékeltem ki, de azok a kiértékelés szubjektív hibájával terheltek voltak. Az
irodalomban számos megoldás létezik automatikus peremszög kiértékelésre, de ezeket nem
alkalmaztam, mert nem állt rendelkezésre megfelelő anyagi háttér. Egyetemen tanult
programozói tudásommal, és néhány kollégám segítségével egy egyedi MATLAB programot
írtam, mely alkalmas a nagy hőmérsékletű, izzó cseppek nedvesedési peremszögének
kiértékelésére is.
Utolsó lépésben tovább vizsgáltam, hogy mi okozhat még mérést befolyásoló hibát, és arra a
következtetésre jutottam, hogy a cseppkialakulás folyamata az, ami a fémolvadékok
peremszög-mérésekor jelentős hibát okoz. Ezt nagy sebességű kamerás vizsgálataimmal
igazoltam. Az irodalomban nem találtam mást, aki nagysebességű kamerával eredményesen
vizsgálta volna ezt a jelenséget.
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7. NEDVESEDÉS VIZSGÁLAT EZÜST ALAPÚ
ÖTVÖZETEKEN
A kísérleteimhez szükséges ötvözetek kiválasztásának alapelvét több oldalról közelítettem.
Egyik közelítés az volt, hogy az ötvözetek valóban közel álljanak a gyakorlati felhasználáshoz
(például kemény és lágy forraszok). Forraszanyagként történő felhasználáskor alapvető
követelmény az alapfém olvadási hőmérsékletének csökkentése. Ez a követelmény igen sok
ötvözési folyamattal automatikusan teljesül.
E gyakorlati követelmény mellett törekedtem arra, hogy az ötvözet összetételét
szisztematikusan változtatni tudjam és a fizikai tulajdonságok szisztematikus változását a
nedvesedési jelenség vizsgálatával összekössem.
Másik szempont volt az alapanyag (ötvözet) kiválasztásában, hogy a csepp alak változását
leginkább meghatározó hőmérsékletet (esetleg a környező atmoszféra szerepét is) széles
tartományban vizsgálhassam.
Alapvető törekvésem volt a reprodukálhatóság biztosítása,
megismételhetősége, ami gazdaságossági kérdéseket is felvetett.

az

ötvözetkészítés

Ezek alapján került a választás az ezüstre. Az Ag alapfém kiválasztását több szempont is
indokolja.





A fém kémiailag inert jellege a tervezett szubsztrát anyagokkal (Al2O3, grafit).
Nemesfém jellegéből adódóan relatív érzéketlen az oxigén nyomok jelenlétére.
Nagytisztaságú állapotban (4N) elérhető áron beszerezhető.
Olvadási hőmérséklete (961,78˚C) jóval kisebb, mint a fűtőtest működésének felső
határa (1200˚C).
 A belőle elkészített ötvözetek fizikai értelmezése egyszerű (amint a későbbiekben látni
fogjuk).
 Az iparban is széles körben használatos anyag.
 Olyan ötvözetek készíthetők belőle, amelyek fizikai tulajdonságai, fém illetve
elektronszerkezeti háttere is jól ismert és kidolgozott.
Innen adódott a választás az ezüstalapú szilárd oldatokra, az úgynevezett Hume-Rothery típusú
ötvözetekre.
Ebből következett a dolgozat egyik fő tudományos célkitűzése, a tömbi fizikai tulajdonságok
és a nedvesedési képesség közötti kapcsolat vizsgálata. Ezzel ugyanis az elméleti
termodinamikai háttér összeköthető a jól kidolgozott elektronszerkezeti ismeretekkel.
A kiválasztott elemek periódusos rendszerben elfoglalt helyét a 35. ábra, a vizsgált ötvözeteket
a 3. táblázat foglalja össze.
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35. ábra: A vizsgálataimban felhasznált elemek [130]

A 35. ábrán látható színjelölést használom a későbbiekben is a mérési eredmények
ismertetésénél a könnyebb érthetőség érdekében.
3. táblázat: Vizsgált ötvözetek felsorolása
Alapfém

Ag

Ötvöző anyag
Cu

Ötvöző anyag mennyisége ötvözetenként (at%)
3; 5; 10

Zn

10

Ga

10

Cd

3; 5; 10; 15

In
Sn

3; 5; 10

Sb

1,5; 3; 5; 10; 15; 22; 25; 30; 40; 50; 70; 85; 96; 100
3; 5; 10; 41; 80

Au

3; 5; 10; 20; 100

A mérések során szubsztrátnak grafitot és Al2O3 használtam, mert ezek a kerámiák, kémiailag
is stabilak, általában nem lépnek reakcióba fémekkel, így az elektronszerkezetből adódó
változást ez a paraméter nem befolyásolhatja.
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7.1. A vizsgálatok szempontjából jelentősebb tömbi tulajdonságok
ismertetése
Az ötvözetek szilárd oldatok, úgynevezett Hume-Rothery fázisok, melyek tulajdonságai az
átlagos elektronszám (e/a) függvényében értelmezhetők.
A vizsgált anyagaim ezüst alapú ötvözetek. Ha az ezüstöt, a periódusos rendszerbeli sorában
tőle jobbra lévő elemekkel ötvözzük, akkor egyre több vegyértékelektront viszünk be az ezüst
vezetési sávjába. Az ezüst első négy elektronhéja telített és az ötödik elektronhéjon, ami a
vegyértékhéj, egy elektron van. A tőle jobbra következő anyagok esetében a
vegyértékelektronok száma nő, így az ötvözetek vegyértékelektronjainak a száma is nő. Tehát
az egy atomra jutó elektronok száma (e/a) növekedni fog. Az oldhatósági határokat is
alapvetően az e/a érték határozza meg. A 36. ábrán látható, hogy a kadmiumtól az antimon felé,
minél inkább távolodunk az alapfémtől, annál inkább csökken az oldhatóság mértéke. A
megfelelő fázisdiagram részletek ugyanakkor azt is mutatják, hogy az ötvöző elem fokozatos
változásával a diagram alakja, a szolidusz-likvidusz görbe meredekségének különbsége is
szisztematikusan változik.

36. ábra: Ag-Cd, Ag-In, Ag-Sn, Ag-Sb fázisdiagram részletek a szilárd oldat tartományok
jelölésével [77]

A 3.2. fejezetben részletesen ismertettem, hogy az elektronszerkezet megváltoztatásának nagy
szerepe van néhány jól ismert fizikai tulajdonságban. Nedvesedésmérésre kerülő mintáimon
néhány elektronszerkezettel kapcsolatos tulajdonságot határoztam meg: elektromos ellenállás
és termofeszültség méréseket végeztem.
Az ötvözetek fizikai állapotának minősítése
Az ötvözetek minősítése nem kizárólag kémiai mérésekkel történt, mert ez nem ad pontos
felvilágosítást az ötvözet kémiai homogenitásáról. A fizikai homogenitás legjobban transzport
tulajdonságok mérésével állapítható meg, úgynevezett maradék ellenállás, illetve
termofeszültség méréssel. A következőkben ezeket ismertetem.
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7.1.1. Elektromos ellenállás mérése az összetétel függvényében
A mérésekkel az a célom, hogy a maradék ellenállás értékek összehasonlításával alátámasszam,
hogy azonos összetételű, különböző tulajdonságú ötvözők esetén valóban az ötvöző
tartalommal változó e/a értékek szerint alakulnak a minták tömbi tulajdonságai.
A méréseket az ezüst sorában található általam kiválasztott 3 és 5 at%-os ötvözeteken végeztem
el, mely alól kivételt képez az antimon, melyet nem lehetett a megfelelő vékonyságúra
munkálni ridegsége miatt.
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37. ábra: 3at%-os Ag-Cd, Ag-In, Ag-Sn, Ag-Sb ötvözetek ellenállásának hőmérsékletfüggése

A 37. ábrán a 3 at%-os ötvözetek ellenállásértékei láthatóak a hőmérséklet függvényében.
Ahogyan az irodalmi adatokból várható volt [20], a tiszta ezüstnek a legkisebbek az
ellenállásértékei. Ahogy elkezdjük a tiszta ezüstöt ötvözni, az idegen atomok szilárd oldatot
alkotva az alapfémmel beépülnek annak rácsszerkezetébe, úgy rontják a fajlagos ellenállást.
Minél nagyobb változást viszünk be a rácsszerkezetbe, tehát az ezüsttől minél jobban
különböző ötvözővel (a periódusos rendszerben minél távolabbi elemmel ötvözzük), annál
nagyobb ellenállás növekmény tapasztalható. Míg az Ag97Cd3 csak kis mértékben tér el a tiszta
ezüsttől, úgy az Ag97In3, és az Ag97Cd3 esetében jelentős ellenállás növekmény adódik, előbbi
esetben háromszoros, későbbi esetben hétszeres növekmény tapasztalható a tiszta ezüsthöz
képest.
A 37. ábrából az is látszik, hogy az ellenállásértékek hőmérsékletfüggése elhanyagolható a
szilárd oldatba vitt atomok hatásához képest.
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38. ábra: 5 at%-os Ag-Cd, Ag-In, Ag-Sn, Ag-Sb ötvözetek ellenállásának hőmérsékletfüggése

A 38. ábrán az 5 at% ötvözetek ellenállásértékei láthatóak a hőmérséklet függvényében, mely
hasonló trendet mutat a 3 at%-os ötvözetekhez. A 3 at% ötvözetekhez képest egyedüli jelentős
változás az Ag95In5 esetében következik be, ahol nagyobb mértékű ellenállás növekmény
adódik az Ag97In3-hoz képest.
Összességében elmondható, hogy az irodalommal egyezésben a szilárd oldatokban tükröződik
a Nordheim-szabály kijelentése, vagyis az ötvözetekben az idegen atomok oldott állapotban
vannak [20, 78]. A szilárd oldatba vitt atomok minősége jelentős, míg a mennyisége kevésbé
(kivéve Ag95In5) jelentős hatással van a fajlagos ellenállásra.
Az ellenállás mérések alapján ez az ötvözetsor alkalmas a tervezett nedvesedésmérési
vizsgálatok elvégzésére, ahol az elektronszerkezeti változás, és a szilárd oldatok hatását
szeretném kimutatni a nedvesedési jellemzőkben.

7.1.2. Termofeszültség mérése az összetétel függvényében
A fajlagos ellenállás mérésekhez azonos geometriájú minták kellenek, ezért alkalmazzák a
maradék ellenállás mérést. Ez utóbbihoz is több mérési nehézség kapcsolódik, például erre a
célra való minta szükséges előkészítése. Már említésre került, hogy ez nem sikeres minden
esetben. Ezért a minősítést termofeszültség méréssel is elvégeztem. Ismeretes ugyanis, hogy ez
nem függ a geometriai tényezőktől.
A termofeszültség mérés alkalmas az elektronszerkezeti változások kimutatására is, melyeket
például ötvözőelemek okozhatnak. Elektronsűrűségben történő változást elsősorban az oldott
atomok okozhatnak.
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39. ábra: Ag, Ag95Cd5, Ag95In5, Ag95Sn5, Ag95Sb5 ötvözetek termofeszültség mérési eredményei
(szaggatott vonallal a nedvesedésmérés előtt, folytonos vonallal a nedvesedésmérés utáni eredmények
láthatóak)

A termofeszültség méréseket a nedvesedésmérés előtt a nyers minták felületén, a
nedvesedésmérés után a csepp felületén végeztem el. A mérési eredmények a 39. ábrán láthatók.
Az 5 at% Cd, In, Sn, Sb ötvözött ezüst termofeszültség (S) vonalai láthatóak a hideg- és
melegpont közötti hőmérsékletkülönbség (ΔT) függvényében. A mérés közben a (ΔT)
fokozatosan nő, e közben a rendszer 10 mérést végez. A mérési irányokra egyenes fektethető a
trendek változásának nyomonkövetése érdekében.
Minden ötvözethez két görbe tartozik, szaggatott vonallal a nedvesedésmérés előtti, folytonos
vonallal a nedvesedésmérésen átesett minta termofeszültség értékei láthatóak.
A termofeszültség változása minden ötvözet esetében nyomonkövethető. Kadmiummal történő
ötvözés esetén van a legkisebb változás a tiszta ezüsthöz képest, mind a meredekség, mind az
értékek tekintetében. Ag95In5 esetében már jelentős változás következik be, ami nagyobb
mértékű elektronszerkezeti változásnak tudható be, itt kezd el telítődni a p sáv. Lényeges
megfigyelés, hogy az S(ΔT) vonalak meredeksége előjelet vált az In és az Sn ötvöző hatására.
A folyamat hasonlóan néz ki az Ag95Sn5, Ag95Sb5 esetében, annyi különbséggel, hogy a
növekvő elektronszerkezeti változás hatására egyre jobban nő a meredekség és a tiszta ezüsthöz
viszonyított különbség is.
Összehasonlítva a nedvesedésmérés előtt és mérés után mért termofeszültség értékeket is
jelentős következtetés vonható le. A két érték között egy kis különbség látható, ami feltehetően
a feszültségi állapot megváltozásából származik, ez a jelenség az irodalomban is ismert [126].
A meredekség megváltozásával (In, Sn, Sb-nal való ötvözés hatására) egyértelműen látszik,
hogy a növekvő különbség az oldott atomok és az alapfém között növekvő mértékű
elektronszerkezeti átrendeződést eredményez. Látni fogjuk, hogy ez a tendencia a nedvesedés
jelenségében is megmutatkozik.
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A későbbiekben ezen eredményből kiindulva szükségesnek tartottam a mérésen átesett minták
további anyagszerkezeti vizsgálatának elvégzését (XRD, SEM, TEM).
Összefoglalva, a termofeszültségmérési eredményekből kiderült, hogy az irodalomban talált
szilárd oldatokon mért anyagszerkezeti különbségek egyértelműek a vizsgált anyagokon. A
vegyérték elektron számok növekedésével szisztematikus változás következik be a tiszta
ezüsthöz képest a termofeszültség hőmérsékletfüggésében.

7.2. Elméleti modell megalkotása a felületi feszültség elektron
járulékának számítására
Az elektronszerkezettől adódó felületi feszültség járulék (felületi feszültség) meghatározását
fontosnak tartottam, ezért együttműködve az Eötvös Loránd Tudományegyetem Anyagfizikai
Tanszékkel, egy elméleti modellt írtunk fel ennek meghatározására.
A felületi feszültség járulék kiszámolásához a Sommerfeld-modellből [83] kiindulva az
elektronokat egymástól független – leszámítva, a Fermi részecskékre jellemző statisztikát –, a
fémen belül szabad részecskékként tételeztük fel. Az energiát kvantumosan számoltuk ki, és a
Fermi-Dirac statisztikát alkalmaztuk zérus és kicsi hőmérsékleteken. A hőmérsékletet a Fermihőmérséklethez kell viszonyítani, ami 105 K nagyságrendű, így még az olvadt fémek is kicsi
hőmérsékletűeknek tekinthetők. Különösen, ha figyelembe vesszük, hogy a szabadelektron
közelítés jó eredményeket igazán csak alkáli- és alkáliföldfémekre ad [83], amiknek elég kicsi
az olvadáspontjuk. A tömbi anyagban az energiaszintek meghatározásához minden irányban
periodikus határfeltételű dobozba zárt elektront feltételeztünk. A felszín hatását úgy vettük
figyelembe, mint egy végtelen magas potenciálfalat. Ez a közelítés a nagy kilépési munka miatt
jogos. A felülettel rendelkező és a tömbi anyag energiakülönbségére a felülettel arányos
mennyiséget kaptunk. Az arányossági tényező a felületi feszültség [80-82].
A felületi feszültség számításához a fémeket egy olyan síklemeznek tételezzük fel, amelyek x
és y irányban végtelennek tekinthetőek, z irányban pedig vastagsága Lz. Az x és az y irányokban
a periodikus peremfeltételeket használunk Lx, illetve Ly periodicitással. A harmadik irányban a
peremfeltételek különböznek. A szabad elektron gáz energiája (E):
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pozitív egész és 0-t is felvehet. Ha az anyag két határlappal rendelkezik
csak pozitív lehet.

kz 


nz
L z , de ekkor n
z

Összegezve minden elektron energiája kisebb, mint a Fermi energia, azaz a hullámszám
abszolút értéke kisebb, mint a Fermi hullámszám. A kettes szorzó a kifejezés elején a spinek
fel és le állásával kapcsolatos. A lemeznek periodikus peremfeltételei vannak x és y irányban,
ezért lehet ezen irányokra az összegét integrálással helyettesíteni. A felület nagysága (A)
párhuzamos az xy síkkal,   k 2x  k 2y . Henger koordinátarendszerben:
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és az integrálás után a következő formula adódik:
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Határfelület esetén nincsen n = 0 állapot, és kz értékei kétszer sűrűbbek. Az első tag a
határfelület létezésétől független. A felületi energiát csak a második tag adja. Minden második
energianívó esetében a rendszer felületeinek több energiája van, amit a hullámhossz különbség

k z 
n okoz a két energia között. Mivel az energia különbség két felületre vonatkozik, a
Lz
felületi energia (γ):
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Most a kz –t lehet közelíteni általános integrálással:
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A Fermi hullámszám az elektronsűrűség függvénye, így a végső formula [84]:
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ahol n az elektronok száma térfogategységenként, azaz az elektronok sűrűsége.
A modellből arra következtettünk, hogy a felületi feszültség függ az elektron sűrűségtől, vagyis
az e/a (elektron/atom) aránytól. A kísérleti hibák és a 4/3-os hatványfüggvény nem
különböztethetőek meg a lineáris függéstől.
Vagyis a nedvesedést rontó (peremszög-növelő) irányba hat a jelenség, ahogy ezt a későbbiek
során a kísérleti eredményekből is látni fogjuk.
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7.3. Nedvesedési tulajdonságok vizsgálata peremszög-méréssel
7.3.1. Nedvesedési peremszög-mérések csoportosítása
Mérési eredményeimet az alábbiak szerint csoportosítom:
 Ezüst és a periódusos rendszerben vele egy sorban található négy elemmel (Cd, In, Sn,
Sb) alkotott ötvözetei grafit és Al2O3 szubsztrátokon.
 Ezüst és a periódusos rendszerben felette, és tőle jobbra található három elemmel (Cu,
Zn, Ga) alkotott 10 at%-os ötvözetei grafit szubsztráton.
 Ezüst és a periódusos rendszerben alatta található arannyal (Au) alkotott ötvözetei
grafit szubsztrátokon.
 Réz-ón különböző ötvözetei grafit szubsztráton.
Valamennyi ötvözetcsoportban a szilárd oldat képződési tartományaira fordítottam a legtöbb
figyelmet, ugyanis ezekben a tartományokban egyértelmű az elektronszerkezeti és a transzport
tulajdonságok változása is. Az elektronszerkezeti változások értelmezése is leginkább
kidolgozott ezekben a tartományokban.
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7.3.2. Ag és periódusos rendszerben vele egy sorban lévő Cd, In, Sn, Sb-nal
alkotott ötvözetei grafit és Al2O3 szubsztráton

40. ábra: A nedvesedési szög (Θ) hőmérsékletfüggése grafit szubsztráton Ag (Cd, In, Sn, Sb) 3-510 at%-os olvadékok esetén, ΔT=Tobs-Tliq
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41. ábra: A nedvesedési szög (Θ) hőmérsékletfüggése Al2O3 szubsztráton Ag (Cd, In, Sn, Sb) 3-510 at%-os olvadékok esetén, ΔT=Tobs-Tliq
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A kísérleti eredmények értelmezése
A 40. és 41. ábrán a nedvesedési peremszöget ábrázoltam a túlfűtés mértékének függvényében
(definíciószerűen ΔT=Tobs-Tliq, ahol Tobs a valóságos mérési hőmérséklet, Tliq likvidusz adott
koncentrációhoz tartozó hőmérséklete). A jelentősége ennek az ábrázolási módnak az, hogy a
likvidusz meredeksége különböző ötvözeteknél változik (ez látható a fázisdiagramokon, 36.
ábra). Ily módon az eredményeknek egyértelműbb fizikai háttere van, ha az olvadék
hőmérsékletét növeljük.
Az eredményekből az első jelentős következtetés, hogy a grafit és Al2O3 szubsztrátokon
ellentétes a hőmérsékletfüggés Θ(T), amit a mérési pontokra fektetett (Eötvös-szabály
értelmében) egyenesek határoznak meg. A szilárd állapotban oldott atomok hatása tehát erősen
függ a túlfűtés mértékétől.
Ami az ötvözés hatását illeti, a fázisok közötti összefüggés (olvadék fázis és szilárd oldatok)
azt feltételezhetjük, hogy az ötvözés elektron koncentrációt változtató hatása nem csak az
olvadék fázis stabil tartományára van hatással, hanem az olvadék-csepp felületi energiájára is
hat. Tehát a nedvesedési peremszög, így a felületi energia is, ami az olvadék/gáz,
olvadék/szubsztrát komponenseiből adódik, függ az elektronszerkezeti hatástól.
Az egyik legjelentősebb eredmény az, hogy az ötvözőelem hatására megváltozik a mérési
pontokra fektetett egyenes meredeksége – szemben a tiszta ezüst meredekségével – a
hőmérséklet függvényében. Ez nem kizárólag az e/a (elektron/atom) arány megváltozásának
hatása, hanem a tömbi tulajdonságok változását jelenti, mint az elektronsűrűség változása a
Fermi határon. Ez intenzíven hat a T=200-300 K és az olvadáspont között. A változás további
(főképpen metallurgiai) hatásokat eredményez a vizsgált nedvesedési peremszög esetében.
Az összetétel változásából eredő hatások (elektronsűrűség változás, különösen alacsony oldott
koncentráció esetében) gyakran okoznak értelmezési nehézségeket. A jelenlévő oldott oxigén
hatása elsődleges fontosságú lehet ezek megértésében, például az olvadék/szubsztrát
határfelületen van jelentős hatásuk. Az oxigén szennyeződések részben a vákuumkamra belső
felületéről származhatnak abszorbeált molekula formában. Ameddig a hőmérséklet nem
emelkedik túlzottan, addig az olvadt ötvözet csepp dominál. Ezen alapulva érthető meg, hogy
miért különbözik a grafit és az Al2O3 szubsztrátok peremszög-értékeinek meredekség Θ(T)
különbsége.
A görbék iránytangensének ellentétes előjele arra utal, hogy az ötvözetolvadékok
összetételének tudatos változtatásán kívül egyéb tényezők (részleteiben jelenleg még nem
azonosítható kémiai reakciók) is szerepet kapnak a nedvesedés hőmérsékletfüggésének
alakításában. Feltehető, hogy ez a reakció az Ag-ben oldott oxigén és a grafit szubsztrát közötti
kölcsönhatás eredménye.
Kvantitatív magyarázata az ellentétes trendeknek, hogy a vizsgált két kerámia szubsztrát
különböző reakciót vált ki az oxigén atomok hatására. Ennek mechanizmusa az Ellingham
diagramok alapján érthető meg (-).
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42. ábra: Vizsgált anyagok Ellingham diagramja [127]

A 42. ábrán válogatott adatok mutatják a különböző elemek oxigénhez mutatott affinitását (és
azok hőmérséklet függését). Az ábra megerősíti azt a tapasztalatot, hogy az ezüstben
jelentékeny mennyiségű oxigén oldódhat anélkül, hogy az Ag2O, mint önálló fázis megjelenne.
Az Ag-oxidok megjelenéséhez ugyanis nagy oxigén parciális nyomás szükséges. A nedvesedési
kísérletek végrehajtása során nyilván csak ennél nagyságrendekkel kisebb mennyiségű
oxigénszennyezés lehet jelen, de a grafittal ez is reakcióba léphet nagy hőmérsékleteken (pl.
1000˚C fölött) ahol a kísérleteket végrehajtottam.
Az Ag-olvadékban oldott oxigén (A[O] old) a grafit szubsztráttal nyilván a csepp/szubsztrát
határfelületen lép reakcióba az alábbi reakcióegyenlet szerint
Ag(O)liqAg + CO(g)

(42)

A reakcióegyenlet egyensúlyi állandójának hőmérsékletfüggése ellentétes a fémek
oxidképződésekre jellemző trendekkel, vagyis a reakció növekvő hőmérséklettel a CO
képződésének irányában tolódik el. A reakciótermék (CO) eltávozása azonban kinetikai gátlást
szenved az olvadékcsepp jelenléte miatt, így a reakciótermék a határfelületen felhalmozódik.
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Mivel az olvadék határfelületi energiáját a poláros jellegű CO növeli, így energetikailag
kedvezőbb a szabad felszín szabadenergiájának növekedése, vagyis az olvadékcsepp
fokozódóan gömb alakot vesz fel, így a nedvesedés romlását idézi elő a hőmérséklet
növekedésével.
A hőmérséklet függése a (42) reakciónak ellentétes a fémek oxidképződésével (42. ábra), a
reakció akkor megy végbe, ha a hőmérséklet növekszik. Ezután CO molekulában dúsul az
olvadék/grafit határfelület. Ez a reakció leginkább a tiszta ezüstnél dominál, mivel Θ(T)
meredeksége ott a legnagyobb, tehát nedvesedési romlást idéz elő növekvő hőmérsékletnél.
Amikor az olvadék ötvözet, ahol az ötvöző oxigén elnyelő képessége nagyobb, mint a tiszta
ezüsté, akkor a reakció az elnyelt oxigén és az ötvözet között a következőképpen alakul:
Ag(O)liq  Ag(O-M)liq,

(43)

ahol a fémes ötvöző is részt vesz a teljes folyamatban. Ezért az oldott oxigén aktivitása
módosul, kisebbb hőmérsékleten (közel a likviduszhoz) a (42) reakció, nagyobb hőmérsékleten
a (43) reakció dominál (megfelelően az Ellingham diagramnak).
Θ(T)Ag és Θ(T)Ag-M közötti kereszteződések a vázolt kölcsönhatások alapján érthetőek meg.
Ennek az ellenkezője képzelhető el Al2O3 szubsztrát esetén, ahogy a hőmérséklet növekszik,
oxigén deszorbeálás következik be az olvadék és Al2O3 határfelületen, amely beoldódik az ezüst
olvadékba. Az oxigénben való dúsulás az ezüst cseppen felületi feszültség csökkenést
okoz [85].
Összegezve két hatást különböztethetünk meg: az ötvözés okozta tömbi anyagi tulajdonságokat,
melyek megjelennek az olvadék állapotban is, valamint a nagy hőmérsékleten lejátszódó
folyamatokat. Mindkét esetben változik a peremszög hőmérsékletfüggése, ami az előzőekben
említett oxigénhez köthető folyamatoknak köszönhető.
Ezek azt jelentik, hogy a nedvesedési peremszög hőmérsékletfüggése szisztematikusan változik
az ötvözőelemmel. A különböző anyagok hőmérsékletfüggésének keresztezései a különböző
erősségű Ag-O reakciókból adódik, amelyek az Ellingham diagramból következtethetőek ki.
Mind Al2O3, mind grafit szubsztrát esetében a Cd ötvözés hatására csökkenő nedvesedési
peremszög-értékeket tapasztalunk. Ez azt jelentheti, hogy az olvadék/szubsztrát határfelületen,
valamint az olvadék/gáz határfelületen változás következik be a kadmium atomok jelenlétében.
Valószínűleg ez a kadmium nagy gőznyomására vezethető vissza. Az irodalomban találhatóak
arra vonatkozó adatok, hogy az olvadáspont függ az adott anyag gőznyomásától is [85].
Az ellenkező Θ(T) függés okát azonban nem lehet minden részletében a grafittal magyarázni.
A felületi viszonyai a két szubsztrátnak nagyon hasonlóak (1. táblázat). A pakolási sűrűség
közvetett befolyását a kristály síkoknál, a szubsztrát/olvadék határfelületen nem lehet kizárni
teljesen. Az oxigén atomok kémiai abszorpciója (ameddig a rendszer fűtés alatt van) ugyancsak
okozhat ilyenfajta rendellenességeket.
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Ahogy azt említettem, a kadmiummal történő ötvözésnek kivételes hatása van a vizsgált
rendszerben. Θ(T) általában csökken, ami javuló nedvesedési viszonyokat jelent a kadmium
ötvözés hatására. Ez a tendencia különösen figyelemre méltó Al2O3 szubsztrát esetén. A
nedvesedés javulására közvetett hatása lehet a nagy gőznyomású kadmium ötvözése, mivel az
ötvözőanyag jelentős része elpárolgott a rendszerből (4. táblázat). Ebből kifolyólag az elfojtott
reakció az olvadék/grafit határfelületen energetikailag kedvező.

4. táblázat: AgCd minták tömegmérési eredményei
Összetétel

Kezdeti
tömeg

Mérés utáni
tömeg

Ötvözőanyag kezdeti
mennyisége

Ötvözőanyag
csökkenése

Ag97Cd3

0,2383 g

0,2285 g

0,0098 g

4,11%

0,00744 g

128,13%

Ag95Cd5

0,2395 g

0,2298 g

0,0097 g

4,05%

0,01245 g

75,75%

Ag90Cd10

0,2378 g

0,2197 g

0,0181 g

7,61%

0,02468 g

72,27%

Tömegcsökkenés

A 4. táblázatban láthatóak az Ag-Cd ötvözetek nedvesedési peremszögmérés előtti, és mérés
utáni állapotban a tömegértékei. Ezek az értékek a többi ötvöző anyagokhoz képest jelentősen
nagyobbak, mely a nagy gőznyomásnak tudható be. Tiszta ezüst esetén a 0,17%, indium
esetében 14%, ón esetén 8%, antimon esetében pedig 8%-os volt a legnagyobb
tömegcsökkenés.
A nagymértékű párolgás a rendszerből a peremszög változásához vezethet, hiszen tapasztalatok
alapján a párolgás hatására a csepp szubsztráttal alkotott felülete nem változik, így a 43. ábrának
megfelelően csökkenhet a peremszög.
Θ1
Θ1 > Θ2

Θ2

43. ábra: Nedvesedési peremszög változása tömeg- és térfogatcsökkenés hatására

Összegezve a megfigyeléseim a következőek:
A peremszög hőmérsékletfüggésének a meredeksége grafit szubsztrát esetén pozitív, Al2O3
szubsztrát estén negatív. Ez csökkenő nedvesedési tulajdonságokat eredményez grafit,
javulóakat Al2O3 szubsztrát esetén. Ez a tendencia ötvözés hatására is megmarad.
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Szisztematikus elektronszerkezeti változtatás hatására a peremszög annak megfelelően
változik, amilyen mértékben változtatjuk az elektronszerkezetet, kivéve kadmium esetében,
ahol a nagy gőznyomás megváltoztatja.

7.3.3. Ag-(Cu, Ga, Zn) ötvözeteken és grafit szubsztrát között mért
nedvesedési eredmények
Az ezüst és a periódusos rendszerben felette található elemek (Cu, Ga, Zn) ötvözeteinek
fázisdiagram részletei láthatóak a 44. ábrán. Az ábrán látszik, hogy a szilárd oldatok tartománya
az eddig vizsgált Ag-(Cd, In, Sn, Sb) rendszerhez képest másképp változik, a periódusos
rendszerben az ezüst felett található réz kicsi, a réz mellett található cink és gallium pedig
nagyobb oldékonysággal rendelkezik.

44. ábra: Ag-Cu, Ag-Zn, Ag-Ga fázisdiagram részletei [77]

A 45. ábrán az előbbiekben ismertetett rendszer (Cu-Zn-Ga) 10 at%-os ötvözeteinek
peremszöge illetve azoknak a hőmérséklet függései láthatóak. Látható, hogy ezen ötvözeteknél
a hőmérséklet növelés hatására peremszög-csökkenés következik be, amely megfelel a már
korábban ismertetett Eötvös-szabálynak [2-3, 86]. Ehhez hasonló tendenciát korábban csak az
Al2O3 szubsztrát esetén tapasztaltam.
Meg kell jegyezni azonban, hogy ezek a mérések a régi kemenceszigeteléssel történtek,
amelynél a Θ(T) görbék iránytangense negatív (28. ábra).
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45. ábra: Ag feletti sor nedvesedésmérési eredményei grafit szubsztráton

A nedvesedési peremszög hőmérsékletfüggése Θ(T) a 45. ábrán látható. A megolvadást követő
legalacsonyabb hőmérsékletű mérési pontnál (1000˚C) az elektronszerkezet megváltozásával a
réz nagyobb, míg a cink még nagyobb peremszög-értéket mutat a tiszta ezüsthöz képest. Az
Ag90Ga10 ötvözet kitűnik a rendkívül nagy meredeksége miatt, a vizsgált 200˚C-os
méréstartományban 25˚-os peremszög-csökkenés megy végbe, ami az összes vizsgált minta
közül a legnagyobb érték. A Ga ötvözőanyag egy része az alacsony gőznyomása és
olvadáspontja miatt eltávozik a rendszerből, és ez már a korábban említett hatások miatt
peremszög-csökkenést okozhat. Ezt támasztja alá az is, hogy a Ga tartalom csökkenésével a
peremszög a tiszta ezüst értékét közelíti. A Ga okozta kiugró peremszög-változást teljes
mértékben a mérési eredményekből nem lehet megmagyarázni, ezért ezen ötvözet utólagos
szerkezettani vizsgálata kiemelt fontosságú.
Figyelemre méltó, hogy a kis hőmérsékletek tartományában (közel az ötvözet likvidusz
hőmérsékletéhez) mindhárom ötvöző rontja a nedvesedést. Nagy hőmérsékleten viszontszemben az Ag alapfémmel- csökken a peremszög, vagyis javul a nedvesedés. Különösen igaz
ez a Ga ötvöző esetében.
Az eredményekből egyértelmű, hogy a (T) görbék alakjának értelmezése nem érthető meg
kizárólag elektronszerkezeti meggondolások alapján. Elképzelhető, hogy a megszilárdulás
mechanizmusának változása is szerepet kap a (T) függés meredekségének és előjelének
kialakulásában.
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7.3.4. Ag-Au ötvözeteinek nedvesedése grafit szubsztráton
Kiegészítve az eddig ismertetett nedvesedési vizsgálatokat, az Ag-Au ötvözetek
nedvesedésének vizsgálatát is elvégeztem. A következőkben ismertetem ezeket az
eredményeket.
A dolgozat alapvető célkitűzése, hogy kapcsolatot keressünk az ötvözet-olvadék nedvesítő
képessége és a megfelelő fázisdiagram típusa, valamint a megszilárdult ötvözet néhány fizikai
jellemzője között.
A legmegfelelőbb modellanyagoknak az úgynevezett Hume-Rothery ötvözetek bizonyultak. A
szóban forgó Ag-Au rendszer is tökéletesen megfelel a Hume-Rothery kritériumoknak.
Ezen kívül mindkettő úgynevezett ”nemes fém”, vagyis oxidjaik atmoszférikus körülmények
között nem képződnek.

Ez az ötvözetrendszer azért megfelelő a mérésekhez, mert korlátlanul oldják egymást szilárd
állapotban. Az arany az ezüsttel egy oszlopban van így a szabadelektron modell értelmében az
e/a változatlan, miközben az összetételt megváltoztatjuk. Az arany atomátmérője ~2,92 Å, az
ezüsté ~2,88 Å [87], tehát közel azonosak. Mindkét elem kristályrácsa köbös lapcentrált, és
elektronegativitásuk között sincs nagy eltérés. Tehát a Hume-Rothery szabályokat az anyagpár
kielégíti.
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46. ábra: Ag-Au ötvözetek peremszög-értékeinek hőmérsékletfüggése grafit alapon
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A peremszög-méréseket tiszta ezüsttel, 3, 5, 10 és 20 at%-os arany tartalmú ezüst ötvözetekkel
és tiszta arannyal végeztem. A mérési eredményeket a 46. ábra mutatja.
Mindenekelőtt figyelemreméltó a két nemesfém Θ(T) függvény közötti különbség, ami arra is
utalhat, hogy a két fém közül egyértelműen az Au, amely kevesebb oxigént old. Kis mennyiségű
Au oldódása esetén még részben érvényesül az Ag tendenciája, tehát az oxigén oldóképesség
még dominál a Θ(T) függés meghatározásában.
5 at%-os Au tartalomtól felfelé viszont az Au gyengébb nedvesítő képessége érvényesül, ennek
mélyebb értelmezése a következőekben történik.
Egyértelmű kapcsolat rajzolódik ki az elektronszerkezet változása és a nedvesítő képesség
között. A nedvesedés romlást feltűnően mutatja, hogy az ötvöző arany mennyiségével együtt
növekednek a peremszögek is.
Kapcsolat a tömbi és olvadék tulajdonságok között
Az Ag-Au ötvözetek, minthogy korlátlanul elegyedéssel, folytonos szilárd oldatot képeznek
egymással, ezen kívül tulajdonságaik részletesen ismertek, módom volt a tömbi tulajdonságok
és a nedvesedési jellemzők kapcsolatának feltérképezésére.
A 47. ábrán látható, hogy az ezüst és arany ötvözetrendszer esetében, hogyan változnak a
vezetési tulajdonságok az összetétel függvényében. Jellegzetes kádgörbét rajzol a hő- és
elektromos vezető képesség koncentráció függése, melyből látható, hogy a tiszta színfémek
sokkal jobb vezetési értékekkel rendelkeznek, mint az ötvözet. Az ezüst a legjobban vezető
elem, mely csekély mértékű arany ötvözés hatására is drasztikus elektromos- és hővezetési
képesség romlást szenved. A tiszta arany esetében az ezüst ötvözés hatására is hasonló ütemű
vezetésromlás figyelhető meg. Az ötvözetrendszer közepén már kevésbé változik a
vezetőképesség, de folyamatosan romlik, míg el nem éri minimumát az 50-50 at%-os
összetételnél.

47. ábra: Ezüst vezetőképességének változása arany ötvözés hatására [88]
(Jelölések: fekete – Ag, sárga – Ag97Au3, piros – Ag95Au5, zöld – Ag90Au10, világoskék – Ag80Au20
sötétkék – Au)
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Feltűnő hasonlóság figyelhető meg a nedvesedésmérés eredményei és a vezetőképességek
változása között. A kismértékű ötvözések közötti különbség mind a nedvesedési
tulajdonságoknál, mind a vezetőképesség esetében nagyobb változást mutat. A tiszta ezüst és a
3 at% aranyat tartalmazó ötvözet peremszög-értékei egymáshoz közel, a mérés hibahatárán
belül adódtak. Az eredmény a 3 és 5 at%-os ötvözet között a mérés hőmérséklet tartományának
kezdetekor több mint 10˚-os peremszög-különbséget mutat, ahogyan az elektromos
vezetőképesség is meredeken csökken ezen ötvözet összetételi tartományában, összesen
~10 mS/m-rel. Ebben a tartományban 1 at%-nyi arany ötvöző tartalom növekedés hatására a
vezetőképesség ~11%-kal romlik és a peremszög ~4,25%-kal nő. Az 5 és 10 at%-os ötvözetek
között már kisebb peremszög-változást mutat a mérés, összhangban a vezetési tulajdonságok
változási sebességével. Itt 1%-nyi arany ötvöző tartalom növekedés hatására a vezetőképesség
~2,85%-kal romlik és a peremszög ~0,8%-kal nő. A peremszögmérés szórása 1,5˚-2,5˚. A 10
és 20 at%-os ötvözetek esetében az egyenesek már hibahatáron belül adódnak, már csak kis
nedvesedési különbség mutatkozik, ahogyan a vezetési tulajdonságok is kevéssé változnak. A
vezetőképesség ebben a tartományban már csak ~1%-kal romlik 1 at%-nyi arany ötvöző
tartalom növekedés hatására, a peremszög pedig a mérések szerint ~0,08%-kal.
A 48. ábrán diagram formájában ábrázoltam a nedvesedési peremszög és az elektromos
ellenállás közötti különbséget úgy, hogy az Ag80Au20 ötvözetet vettem alapul a változás
mértékében. Látható, hogy 5 at% és 10 at% Au ötvöző esetén kis mértékű a változás, 3 at% Au
ötvöző esetén a mért nagyobb változást az okozhatja, hogy az olvadék állapotban mért
peremszög nem tudja olyan drasztikusan lekövetni az elektronszerkezeti változást.
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48. ábra: Elektromos ellenállás és nedvesedési peremszög koncentráció függésének összehasonlítása
Ag-Au ötvözeteken

A kapcsolat egyértelműen látszik a 48. ábrán az elektromos vezetőképesség és a nedvesedés
változások között.
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Az elektromos vezetőképesség vagy ellenállás mérése az adott anyag nedvesedési vizsgálatánál
egyszerűbb mérési módszer, így előzetesen a forraszfém ötvözet összeállításánál támpont lehet
az ellenállás mérés eredménye.

7.3.5. Cu-Sn ötvözetek nedvesedésmérési eredményei grafit szubsztráton
Az ezüst ötvözeteken kívül fontosnak tartottam egy az ezüsttől eltérő alapötvözet vizsgálatát is
annak érdekében, hogy az eddigi ezüst alapú ötvözetekből levont következtetések szélesebb
körben is alkalmazhatóak legyenek. A gyakorlati felhasználás lehetőségeinek szélesebb körű
feltárására és a vázolt összefüggések további bizonyítása érdekében kiterjesztettem a
vizsgálataimat Cu-Sn ötvözetekre is. Ezzel azt szeretném bemutatni, hogy az eddig tárgyalt
hatások nem csak ezüst alapú ötvözetek esetében állnak fent.
A réz-ón ötvözetsor 9,1%-os ón ötvöző tartalomig α-szilárd oldatot képez (49. ábra).

49. ábra: Cu-Sn fázisdiagram [77]

A kiválasztott ötvözet közül kettő esik ebbe a tartományba Cu97Sn3, Cu95Sn5, a Cu90Sn10 pedig
a tartományon kívül található. Mivel itt fázisátalakulás van, ezért érdemes erre a jelenségre
különös figyelmet fordítani.

— 80 —

145

Cu95Sn5

Nedvesedési peremszög Θ (˚)

140
135
130

Cu97Sn3
125

Cu90Sn10

120
115

Cu
110
0

50

100

150

200

250

300

Hőmérséklet különbség, ΔT (˚C)
50. ábra: Cu-Sn olvadékok peremszög-értékeinek változása az olvadék túlhevítésének függvényében
grafit alapon

Tiszta réz esetén kicsi változást láthatunk, tehát kicsi a hőmérsékletfüggés értéke (50. ábra).
Mindössze 3 at%-os óntartalommal a Cu97Sn3 ötvözet peremszöge emelkedik, a
hőmérsékletfüggése is jelentősen nő. Ugyanígy a Cu95Sn5 esetében, ami az ötvözetsor
legnagyobb peremszög-értékét éri el (ezzel a legrosszabb nedvesítő), a hőmérsékletfüggése
szintén kiemelkedően nagy. A Cu90Sn10 már a Cu-szilárd oldat tartományon kívülre esik.
Látható, hogy hirtelen lecsökken a peremszög, valamint az eredmények szórása kisebb. Ekkor
kétfázisú a rendszer, a szilárd oldat tartományon túl haladva, a β-fázison belül van az összetétel.
A peremszög nagyobb értékre ugrik vissza, mint tiszta réz esetén.

7.4. A 7. fejezet összefoglalása, az eredmények összevetése az
irodalommal
A vizsgálatok egyik kitűzött célja volt, hogy a nedvesedési jelenségeket jellemző nedvesedési
peremszög-értékek összetételét és hőmérséklet függését hozzákössem a vizsgált ötvözetek
fázisdiagram alakjával, valamint a szilárd fázisban megnyilvánuló, néhány tömbi fizikai
tulajdonsággal. A legegyszerűbb összetétel változást a szilárd oldatokon tapasztalhatjuk,
amelyek közül a legismertebbek a Hume-Rothery fázisok. Ezeknek a tulajdonságai és
kapcsolata az elektronszerkezet jól kidolgozott, elméleti meggondolásokkal is körülhatárolt.
A fázisdiagramokból jól látható, hogy a szilárd oldatok tartományán belül meredeken csökken
a likvidusz görbe és az oldékonyság, az e/a-nak fázisstabilitást meghatározó szerepe van. Ez
annyit jelent, hogy az e/a növekedésével az olvadékfázis hőmérséklet stabilitási tartománya
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kiszélesedik. A stabilitás hőmérséklet függésével azonos értelemben változik a keveredési
entrópia az oldékonysági határon belül, vagyis az ötvözés hatására az olvadék fázisoknak a
kohéziós energiája növekszik.
Ennek következménye, hogy a csepp szabad felületének határfelületi energiája nő, vagyis inert
szubsztrát esetén a nedvesedési szög növekszik (adott hőmérsékleten történő
összehasonlításnál).
Az összefüggés tehát: e/a nő  ΔHszil nő  olvadék állapot εkoh nő γ nő  peremszög (Θ)
növekszik. Az elméleti közelítés is erre utal γ-ra vonatkozóan.
Az irodalmi összefoglalóból kiderült, hogy a szilárd oldatok jelentős hatással bírnak a tömbi
állapotban mért anyagtulajdonságokra. Azért, hogy meggyőződjek arról, hogy az általam
készített és vizsgált ötvözetsor is hasonló tulajdonságokkal rendelkezik, tömbi
anyagtulajdonságaikat vizsgáltam. Az ezüst és a periódusos rendszerben vele egy sorban
található Cd, In, Sn, Sb anyagokkal alkotott 3 at% és 5 at% ötvözeteit elektromos
ellenállásmérésnek vetettem alá, míg az 5 at% ötvözeteket tömbi tulajdonságairól
termofeszültség méréssel is megvizsgáltam. Az eredményekből beigazolódott az irodalomból
várt eredmény, hogy az elektronszerkezet változtatásával, az oldott atomok számának
növelésével változnak a tömbi tulajdonságok.
Elméleti modellel írtam le a felületi feszültség elektronszerkezetei változás többletét.
Eredményül azt kaptam, hogy a felületi feszültség csaknem lineárisan függ az
elektronsűrűségtől (e/a aránytól). A végső kifejezésben a ¾-es kitevő hatvány a hibák miatt
elhanyagolható. Az irodalomban erre vonatkozó számolást máshol nem találtam. Az
eredményből az következik, hogy hasonlóan fog változni az olvadék állapotban mért felületi
feszültség, mint a tömbi anyagtulajdonság, tehát az e/a növekedésével romlani fognak a
nedvesedési viszonyok.
Nyugvó csepp módszerrel meghatároztam az ezüst és a periódusos rendszerben vele egy sorban
található Cd, In, Sn, Sb 3, 5, 10 at%-os ötvözeteinek hőmérsékletfüggését grafit és Al2O3
szubsztrátokon. Az eredményekből látszik, hogy néhány ötvöző kivételével az
elektronszerkezeti változás hatására a peremszög-értékek és a pontokra fektetett egyenes
meredeksége is megváltozik. Ilyen szisztematikus elektronszerkezeti változás nedvesedési
peremszögre gyakorolt hatásának vizsgálatát máshol nem találtam az irodalomban.
A mérési eredményeket, ha összevetjük a tömbi anyagtulajdonságokkal (elektromos ellenállás,
termofeszültség) és az elméleti számító modellel, akkor azt tapasztaljuk, hogy trendek
szempontjából megegyezik a változás mértéke, tehát az elektronsűrűség rontja a nedvesedési
tulajdonságokat, de számszerű párhuzam nem vonható. Ennek oka, hogy amíg az egyik
tulajdonságot szilárd, a másikat olvadék állapotban mértem, így sok egyéb más tényező is
közrejátszik.
Nyugvó csepp módszerrel meghatároztam az ezüst és a periódusos rendszerben felette található
Cu, Zn, Ga 10 at%-os ötvözeteinek hőmérsékletfüggését grafit szubsztráton. A Ga-al történő
ötvözés kivételével, ahol valószínűleg más metallurgiai folyamatok játszódnak le, a Cu, és
Zn-kel történő ötvözés hatása hasonló az előzőekben meghatározottakhoz. Tehát növekvő
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elektronsűrűség ebben az esetben is növekvő peremszöget okoz, tehát romló nedvesedési
viszonyokat.
Nyugvó csepp módszerrel meghatároztam az egymást korlátlanul oldó ezüst-arany 3, 5, 10, 20
at%-os ötvözeteinek hőmérsékletfüggését grafit szubsztráton. Az eredményekből
meghatároztam, hogy növekvő ötvöző anyag hatására fokozatosan változnak a nedvesedési
viszonyok, a változás mértéke anyagfüggő. Ezt a változás mértékét összevetettem az
irodalomból vett elektromos ellenállás mérés eredményeivel, és azt tapasztaltam, hogy a
változás hasonló tendenciát mutat, ami ugyan számszakilag nem teljesen egyező, de a
hasonlóság felfedezhető. A különbség ebben az esetben is a már korábban említett okokra
vezethető vissza, hogy az egyik mennyiséget olvadék a másikat szilárd állapotban mérjük.
Nyugvó csepp módszerrel meghatároztam a réz és ón 3, 5, 10 at%-os ötvözeteinek
hőmérsékletfüggését grafit szubsztráton. Vizsgálataimmal bizonyítást nyert, hogy a szilárd
oldatokon áthaladó ötvözetek olvadék állapotban mért nedvesedési peremszögére jelentős
hatással van. A tiszta rézhez képest a 3 és 5 at%-os Sn ötvözet növekvő peremszög-értékeket
mutat (ez teljesen megfelel az eddigi megállapításoknak is), addig a 10 at%-os Sn ötvözetnél,
ami már nem halad át a szilárd oldat tartományon drasztikus peremszög-csökkenés
tapasztalható. Az irodalomban nem találtam máshol olyan összevetést, ahol az olvadék
állapotban mért nedvesedési peremszöget az alatta található fázisok változása függvényében
vizsgálták volna.
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8. KRISTÁLYSZERKEZET ÉS TEXTÚRÁLTSÁG
KAPCSOLATA A NEDVESEDÉSI PEREMSZÖG
EREDMÉNYEKKEL NÉHÁNY EZÜST ALAPÚ ÖTVÖZET
ESETÉN
Az előzőekben láttuk, hogy a nedvesedést jellemző peremszög-értékek változnak az olvadék
túlhevítés mértékével, és a hőmérsékletfüggésére hatással vannak az oldott fémes komponensek
egyedi tulajdonságai, amelyek az oldhatóság mértékét is meghatározzák. Ennek következtében
szisztematikus összefüggést láttunk a megfelelő fázisdiagram alakja és a nedvesedési
peremszög között. Emiatt a likvidusz ill. szolidusz görbe meredeksége közötti különbség is
szisztematikusan változik. A vázolt jelenségek mögött az ötvözés során bekövetkező
elektronszerkezet változások állnak, amelyek az olvadékszerkezetben is megnyilvánulhatnak,
így szerepet kaphatnak a csepp megszilárdulásakor lejátszódó szegregációs folyamatokban is.
Vizsgálataimat ezért kiterjesztettem a megszilárdult olvadékcseppek szerkezetének
tanulmányozására is. E meggondolások értelmében a közvetett kapcsolat a peremszög és annak
hőmérséklet függése között nem zárható ki.
XRD és TEM vizsgálatoknak vetettem alá tehát a peremszög-mérések befejezése után a
megszilárdult olvadékcseppeket. Arra kerestem választ, hogy kimutatható-e textúráltság vagy
szegregáció a megszilárdult szerkezetben. E vizsgálatok eredményeit foglalom össze az
alábbiakban.

8.1. Textúra kialakulása a megszilárdult olvadék cseppben (textúra és a
Θ(T) lehetséges kapcsolata)
A peremszögmérés után szilárd állapotban vetettem alá a mintákat röntgenes vizsgálatnak.
A röntgendiffrakciós mérési eredményeket négy részre csoportosítom:
 tiszta ezüstön végzett mérések,
 hevítési hőmérséklet hatása,
 ezüst és a periódusos rendszerben vele egy sorban található Cd, In, Sb, Sn elemekkel
alkotott ötvözetei,
 ezüst és a periódusos rendszerben felette található Cu, Zn, Ga elemekkel alkotott
ötvözeteinek vizsgálatát ismertetem.

8.1.1. Mérési eredmények tiszta ezüst mintákon
A megszilárdult határfelületi rétegek textúráltságát sikerült kimutatni több anyagminta esetében. A
színezüstnél szegregációs jelenség természetesen nem volt várható. Határozott, <100> irányú
textúráltságot ad a csepp a szubsztrát határfelületének környezetében, amint ezt az 51. ábra is mutatja.
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Az 51. ábrán 1200˚C-ra hevített minta belső részéről készült felvételén látszik, hogy a tipikus
véletlenszerű eloszlású sokkristályos por mintához hasonlóan az (111) reflexió a legerősebb
intenzitású.

51. ábra: Tiszta ezüst csepp XRD mérési eredményei 1200˚C -ról hűtött minta aljáról és közepéről

A csepp grafit felöli oldalán viszont a (200) reflexió a legintenzívebb, ami azt jelenti, hogy itt a
krisztallitok többségében az (100) sík párhuzamos a grafit felületével, vagyis a grafittal érintkező réteg
jelentős <100> irányú textúrát mutat.

8.1.2. Textúráltság hőmérsékletfüggése
Nedvesedési peremszög mérésekor a hőmérsékletnek egyértelműen befolyásoló hatása van a
peremszög-értékekre, mivel azt feltételeztem, hogy a peremszög és textúráltság között kapcsolat van,
ezért megvizsgáltam, hogy a kialakuló textúráltság mértékében megnyilvánulnak-e hasonló
tendenciák.
Méréseket végeztem, tiszta ezüst mintán, mert így az ötvözőhatás befolyásolásának kizárásával lehet
vizsgálni a hőmérséklet hatását, illetve Ag90Ga10 mintát, mivel a peremszög-mérésekkor ennél az
ötvözetnél jelentős változást tapasztaltam.
A mintákon rendre 1000˚C-ig és az 1200˚C-ig végeztem peremszög-mérést, és ez után hűtöttem le
szobahőmérsékletre, tehát különbség a maximális hevítés hőmérsékletében van.
Összehasonlítva az 51. ábrán látható tiszta ezüst mintákon mért XRD mérési eredményeket, az
látható, hogy 1000˚C és az 1200˚C-ról hűtött minták intenzitása: I(200)/I(111) = 6,1 és 8,16 a
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nedvesedési peremszöge: 144˚ és 132˚, tehát az a következtetés vonható le, hogy a textúráltság és a
nedvesedési peremszög között kapcsolat mutatható ki, mindkettő függ a hőmérséklettől.

52. ábra: Tiszta ezüst csepp XRD mérési eredményei 1000˚C és 1200˚C-ról hűtött minták aljáról

Az 1000˚C-ról hűtött minta kevésbé textúrált, ami a kisebb felületi diffúzióval is magyarázható.

Az 52. ábrán az Ag90Ga10 megszilárdult csepp XRD spektrumai láthatóak, melyet 1000˚C és 1200˚Cról lettek lehűtve. Az 1000˚C-ról lehűtött minta struktúrája megegyezik a tiszta ezüst mintával, ahol
a (200) irány a jellegzetes, ami a (100) textúrát reflektálja. Az intenzitás aránya a reflexióknak:
I(200)/I(111) = 4,8 a hozzá tartozó nedvesedési peremszög 139˚.
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53. ábra: Ag90Ga10 csepp szubsztráttal érintkező oldalának XRD mérési eredményei

Az 1200˚C-ról hűtött minta rendelkezik a legkisebb értékekkel, amely reflexiójának intenzitása az
összes mintától különbözik. A (311) és a (200) reflexiók a legintenzívebbek, ellentétben a minta
belsején mért, és az 1000˚C-ról hűtött minta intenzitásától, ahol ezek a csúcsok rendkívül alacsonyak.
Ez azt jelenti, hogy a (311) és a (200) síkok párhuzamosak a grafit szubsztráttal, vagyis a textúra
jobban kapcsolódik a felületi réteghez, ezzel a legjobb nedvesedési viszonyokat létrehozva éri el a
legkisebb nedvesedési peremszöget (118˚).
Az XRD spektrumon megjelenő többi gyenge reflexió, ami több mintán is megjelenik az
AgO72GaO28 fázis (Ga-oxid fázis.)

8.1.3. Ag, Ag95In5, Ag95Cd5, Ag95Sb5, Ag95Sn5 mintákon végzett XRD
mérési eredmények
A periódusos rendszerben az ezüst sorában vizsgált ötvözetekből 5%-os ötvözőtartalmú
ötvözetsort választottam ki, mert ott még a szilárd oldat tartományban van minden ötvöző, de
a 3%-os ötvözeteknél várhatóan nagyobb hatás érvényesül, így jobban kiértékelhetőek az
eredmények.
A minták alját, tehát a szubsztráttal érintkező oldalát vizsgáltam, 1200˚C-ról hűtött mintákon.
Az XRD mérések eredményeit az 1200˚C-on mért nedvesedési peremszögek sorrendjében
ábrázoltam (54. ábra). Az eredmények összehasonlíthatósága miatt, az egyes mérések intenzitás
eredményei súlyozva szerepelnek úgy, hogy a legintenzívebb (200) intenzitás-maximumok
(Bragg-csúcsok) azonos nagyságúak legyenek.
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54. ábra: Peremszög-vizsgálatnál használt minták, röngtendiffrakciós mérési eredményei tiszta ezüst
és 5 at%-os Cd, In, Sn,Sb ötvözőtartalom esetében

Az 54. ábrából látszik, hogy az fcc (felületen centrált köbös) szerkezetre jellemző reflexiókon
kívül más csúcs nem jelent meg, így nincs új fázis, ami azt jelenti, hogy az ötvözők valóban
szilárd oldatban vannak.
Az értékekből kitűnik, hogy minden minta esetén a (200) reflexió a legintenzívebb, tehát az
<100> a kitűntetett irány. Azonban ennek a reflexiónak az intenzitás aránya a porminták
esetében a legerősebb (111) reflexióhoz képest különböző. Ezeket az arányokat az 5.
táblázatban tűntettem fel összehasonlítva az 1200˚C-on mért nedvesedési peremszöggel. Az
eredményekből készített diagramot az 55. ábra tartalmazza.

5. táblázat: Vizsgált minták peremszög-értékei és a röntgendiffrakciós vizsgálat során
megállapított kristálytani irányok intenzitásának arányai
Jellemző
Peremszög
Mért intenzitások
Minta
kristálytani
aránya
1200˚C-on
textúra
Ag95Cd5
126,2˚
(100)
I(200)/I(111) =
3,1
Ag95In5
127,9˚
(100)
I(200)/I(111) =
2,7
Ag
129,2˚
(100)
I(200)/I(111) =
2,5
Ag95Sb5
134,2˚
(100)
I(200)/I(111) =
1,9
Ag95Sn5
139,2˚
(100)
I(200)/I(111) =
1,4
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135
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Nedvesedési peremszög, Θ (˚)
55. ábra: Vizsgált minták peremszög, intenzitásarány diagramja

Az 55. ábrán látszik, hogy a nedvesedési peremszög csökkenésével erősebb a textúráltság, ami
azt jelenti, hogy a jobb nedvesedési viszonyok (csökkenő peremszög) erős kapcsolatban állnak
a szubsztráttal érintkező kristályok rendeződésével. Az ábrán feltűntetett, a pontokra fektetett
szaggatott vonal a tendencia megértést segíti, de fizikai tartalma nincs.
Ezzel a kitűntetett orientációval feltehetően kedvezőbb az illeszkedés a kapcsolódó kristály
síkok között, ami textúra kialakulásának következménye és azt jelenti, hogy a felületi energia
minimalizálódik a csepp és grafit szubsztrát között.
A textúra (kitüntetett kristály-orientációs viszonyok megjelenése hőkezelési, vagy
rétegnövekedési folyamatoknál) gyakori jelenség a technológiában. A jelen esetben azt látjuk,
hogy bizonyos kristálytani síkok kialakulása a grafit szubsztrát felszínével párhuzamosan
energetikai szempontból kedvező, ezért a növekvő megszilárduló réteg bizonyos kristálytani
irányok betartására törekszik a növekedés folyamán. Ismert, hogy az olvadék-szilárd
határfelületen kialakuló kritikus csíraképződés a heterogén nukleáció könnyebben (kisebb
túlhűléssel) történik meg, mint a csepp belsejében lezajló homogén csíraképződés. A
csíraképződés gyakoriságában azonban abban az értelemben is megjelenik a szelekciós
folyamat, hogy milyen pakolási sűrűségű kristály-síkok alakulnak ki első rétegként a túlhűlő
olvadékból. Olyan kristálytani síkok épülnek ki nagyobb gyakorisággal, amelyekben az atomok
távolsága, ill. a rövidtávú szimmetria leginkább hasonlóságot mutat a növekvő rétegek és a
szubsztrát szerkezete között. A két rácsszerkezet azonban nyilvánvalóan nem teljesen azonos,
így koherencia-feszültségek lépnek fel, amely nyilván annál kisebb, minél kisebb a kialakuló
kristálytani sík pakolási sűrűsége. Az Ag és a szóban forgó szilárd oldatainak kristályszerkezete
lapcentrált köbös (fcc). Ebben a kristályszerkezetben nyilvánvalóan kisebb az (100) és (111)
sík pakolási sűrűsége, melyek közül az (100) a kisebb. Ennek megfelelően adott túlhűléskor
ilyen lokális orientációk alakulnak ki nagyobb sűrűséggel, és ezek növekednek tovább.
Bizonyos rétegvastagság meghaladásával azonban a koherencia feszültségeket diszlokációk
beékelődése csökkentheti.
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Minthogy olvadék állapotban a csepp teljes felületi szabadenergiáját a szabad (olvadék/gáz)
felszín és a szubsztrát/olvadék határfelület szabadenergiájának összege jelenti, a kisebb
koherencia feszültségű atomi elrendeződések jelentik a nagyobb szabadenergia csökkenést,
vagyis ennek aránya növekszik, és az illeszkedési szög kisebb lesz.
Ez a tendencia nyilvánul meg tehát egyrészt a peremszög-értékében és az elsőként kialakuló
határréteg szerkezetében.
A vizsgált cseppek mikroszerkezete
A keresztmetszeti TEM vizsgálatokkal további információk nyerhetők a vizsgált cseppek
szubsztráthoz közeli részéből. Egy megszilárdult tiszta ezüst csepp karakterisztikus
mikrostruktúrája látható az 56. ábrán. Világosan látszik az 56. ábra TEM felvételén, hogy az
ezüst csepp 1 μm széles sokkristályos szerkezettel rendelkezik a grafit felőli részén. Ebben a
sávban a krisztallitok párhuzamosan a grafit szubsztráttal megnyújtott alakúak (56. ábra) és a
kristálytani irányuk megegyezik az XRD-ben detektáltakkal. Ez a textúrált sokkristályos réteg
erősíti a kötést a grafit/olvadék felület között, mivel ez energetikailag kedvező a felületek
érintkezésének.

(a)

(b)

56. ábra: Keresztmetszeti TEM felvétel tiszta ezüst csepp grafit szubsztráthoz közeli részéről, a) kis
nagyítású kép és b) a polikristályos réteg felnagyított képe

Az ötvöző elemek hatásával a grafit szubsztrát felöl képződő sokkristályos réteg vastagsága
csökken a következő sorrendben: Ag95In5, Ag95Cd5, Ag, Ag95Sb5, Ag95Sn5. Ez teljes mértékben
megegyezik a nedvesedési peremszög csökkenő értékeivel.
A csepp belső része nagyméretű krisztallitokat tartalmaz ikerlamellákkal elválasztva
egymástól. A vizsgált szerkezet diffrakciós analíziséből kiderült, hogy ezek a hibák valóban
iker krisztallitok (57. ábra).
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(a)

(b)

57. ábra: Ag95Sn5 cseppről készített (a) nagy nagyítású TEM kép (sávos szerkezet) és (b) a róla
készített határolt területű diffrakciós felvétel (iker krisztallit)

A cseppek mikrostruktúrájában a megszilárdulás után nagy számban találhatóak
diszlokációhurkok a hűlés során keletkező feszültségek levezetése következtében (58. ábra).
Az ötvözőelemek hatása miatt a diszlokációhurkok sűrűsége nagyobb, mint a tiszta ezüst
esetében (58. ábra). Leginkább az ötvöző atomok és azok kölcsönhatásai miatt növekszik a
diszlokációhurkok száma.

(a)

(b)

58. ábra: Nagyfelbontású TEM felvétel nagyszámú diszlokációhurkok a belső részén a a) tiszta
ezüstnek, b) Ag95In5
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A rácshibák sűrűsége növekszik a különböző ötvöző elemekkel. Az ikerlamellák sűrűsége
monoton nő a nedvesedési peremszög-értékekkel, és rácsszerű szerkezetet alakítanak ki a csepp
belsejében (59. ábra). Ikerkristályoktól származó rácsszerű szerkezet nem jelenik meg In és Cd
ötvözés esetében. Összhangban a mérésekkel a nedvesedési peremszög nem változik a
megszilárdulás után, ami azt jelenti, hogy a nagyszámú iker hiba csökkenti a belső feszültséget
a mintákban (Sn, Sb).

(a)

(b)

59. ábra: TEM felvétel a) Ag95Sb5, b) Ag95Sn5 cseppeknek belső szerkezetéről

A keresztmetszeti minták elemzéséből kiderült, hogy a felületi rétegben kialakuló néhány
mikron vastag textúrált sokkristályos fázis szükséges ahhoz, hogy energetikailag kedvező
legyen az illeszkedés. A csepp belsejében a diszlokációhurkok, és az ikerlamellák eloszlása és
mennyisége változó az ötvözés függvényében. Ezek a rácshibák csökkentik a megszilárdulás
közben fellépő feszültségeket.

8.1.4. Ag, Ag90Cu10, Ag90Zn10, Ag90Ga10 mintákon végzett XRD mérési
eredmények
Összehasonlítva az ezüst és réz kristálytani és kémiai tulajdonságait azok figyelemreméltóak:
fcc rácsszerkezet [89], vegyérték állapot [90] és a közel azonos elektronegativitás. Csak a
moláris térfogatuk különbözik (az elektron/atom, e/a arányuk ~1,5). Ezekből következik a
hasonlóság, amit a tiszta ezüst és az ezüst-réz ötvözet mutat.
A kristály struktúrája az Ag-Zn és az Ag-Cu ötvözeteknek ugyancsak hasonló, ellentétben az
Ag-Ga ötvözettel, ahol a legtöbb krisztallit a (311) irányba rendeződik be a szubsztrát felületén
(60. ábra). Az Ag-Ga minta jelentős, körülbelül 22%-os amorf fázist tartalmaz XRD mérés
alapján. A lehetséges oka ennek a kapcsolatnak a grafit szubsztrát és az olvadékcsepp között,
hogy a szomszédos határfelületek következtében az olvadék elegyedik a grafit szubsztráttal.
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60. ábra: XRD mérési eredmények Ag, Ag-Zn, Ag-Cu és Ag-Ga mintákon a megszilárdult csepp
szubsztráttal érintkező részén

Összehasonlítva az 1200˚C-on mért nedvesedési peremszög-értékeket az elsődlegesen
megszilárdult réteg textúráltságával (XRD), megállapíthatjuk, hogy a jobb nedvesedési
tulajdonságok (csökkenő peremszög) szoros kapcsolatban vannak a kristályok szubsztráton
való elrendeződésével. A textúráltság növekedésével a peremszög csökken (6. táblázat).
6. táblázat: 1200˚C-on mért nedvesedési peremszög-értékek összehasonlítva a XRD mérésekből
következő preferált orientáció intenzitásával a megszilárdult csepp szubsztrát felőli oldalán

Minta

Peremszög
1200˚C-on

Ag90Zn10
Ag
Ag90Cu10
Ag90Ga10

136˚
133˚
130˚
118˚

Jellemző
kristálytani
textúra
(100)
(100)
(100)
(311)

Mért intenzitások
aránya
I(200)/I(111) =
I(200)/I(111) =
I(200)/I(111) =
I(311)/I(111) =

5,9
8,16
10,8
105,2

A minták keresztmetszetén végzett SEM és EDAX vizsgálatok feltárták, hogy az ötvöző elemek
koncentrációja kisebb a szubsztrát/olvadék határfelületen, mint a csepp belsejében, amely arra
utal, hogy a szegregáció a megszilárdulás során játszódik le. Ez a szegregációs hatás különösen
jelentős az Ag-Cu ötvözet esetében, amit már az XRD eredmények megmutattak, ahol a
jellegzetes Bragg-csúcsok felhasadása kétfázisú rendszer következménye, jelezve a különvált
ezüstben gazdag, és a rézben gazdag környezetet. Ezek a megfigyelések megegyeznek a korábbi
eredményekkel [74, 91-93], ahol az Ag-Cu rendszerre jellemző a pozitív kölcsönhatási energia.
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Ez a pozitív kölcsönhatási energia, valamint a nagymértékű méretkülönbség az alkotó atomok
között teszi nyilvánvalóvá a kétfázisú struktúra megjelenését a megszilárdulás közben
(ezüstben és rézben gazdag fázisok).

61. ábra: SEM felvétel a Ag90Cu10 grafiton megszilárdult csepp keresztmetszetéről. A számok a
jelölt helyekről mért kémiai analízisek értékét mutatják.

62. ábra: SEM felvétel a Ag90Cu10 grafiton megszilárdult, félbevágott csepp szubsztrát felöli
részéről.

(a)

(b)

63. ábra: a) SEM felvétel a Ag90Cu10 grafiton megszilárdult csepp belsejéről, b) az „a” részen
pirossal jelölt hely kinagyított képe

Ag-Cu csepp keresztmetszetéről készített SEM felvétel látható a 61. ábrán. EDAX helyi
elemzést végeztünk a mikroszkópos felvételen jelölt helyeken. A szubsztráthoz közeli oldalon
8-9 at%, a csepp közepe felé 10 at% körüli réz mennyiséget határoztam meg. 12,39 at%-os réz
mennyiség található a minta közepén. A SEM méréseknek köszönhetően megállapítható, hogy
a minta szerkezete nem azonos a szubsztráttal érintkező oldalon és a csepp belsejében.
Jellegzetes szerkezet alakul ki a szubsztrát felőli oldalon (62. ábra). Ezek elkülönített hosszú
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egységekre utalnak merőlegesen az érintkező felületre. Összhangban az XRD mérésekkel a
szubsztráttól 25 μm-re véletlenszerűen oszlanak el ezek a szemcsék (63. ábra). A 63/a. ábrán a
pirossal jelölt rész kinagyítása látható a 62/b. ábrán, ahol tisztán látszik ez a jellegzetes
szétbomlás a csepp közepén.
A 63. ábrán látható az Ag90Ga10 összetételű megszilárdult csepp keresztmetszeti csiszolatáról
készített SEM felvétel, amelyen végzett EDAX vizsgálatokból meghatározható a Ga eloszlása
cseppen belül. A helyi analízisekből látható, hogy a Ga koncentrációja alacsonyabb a
szubsztráttal érintkező oldalon (7 at% körüli), ami a felületi elpárolgással magyarázható. A
csepp belsejében a névleges 10 at%-os Ga tartalom mérhető.
Ahhoz, hogy információt nyerjünk a szubsztrát beoldódásáról, fontos a szén koncentrációjának
meghatározása, de a mérések ebben az esetben csak tájékoztató jellegűek, mert az EDAX
felbontása nem megfelelő a könnyű elemekre. A mérésekből azonban kiderült, hogy a szén
koncentrációja nagyobb a szubsztrát csepp érintkezésénél, mint az olvadék belsejében.
Mindezek ellenére a széntartalom mérésekor kiderült, hogy nagyobb koncentrációban van jelen
a szubsztrát/csepp érintkezésénél, amiből arra lehet következtetni, hogy a karbon atomok az
olvadék csepp szabad felületi rétegébe tudnak diffundálni.
Összehasonlítva a 44. és a 45. ábrát (mérési eredmény, fázisdiagram) a peremszögmérés
vizsgálati tartománya túlhaladja a likvidusz hőmérsékletét minden ötvözetnél. Összefüggés
tapasztalható a peremszög hőmérsékletfüggésének Θ(ΔT) növekvő meredeksége és a kezdődő
szegregáció között, azonban az Ag90Ga10 ötvözet első ránézésre különbözik ettől az eltérő
hőmérsékletfüggés, valamint a nagyobb likvidusz vizsgálati hőmérséklet különbség miatt.
A fázisdiagramok meredekségének összehasonlításából a legnagyobb szegregációra az
Ag90Ga10 ötvözetnél számíthatunk. A megszilárdult csepp belső fele és szubsztrát felőli oldala
közötti szegregáció EDAX mérése látható a 64. ábra. Valószínűsíthető, hogy a mérésből látható
koncentráció különbség, már az olvadék fázisban kialakul és a hűlés az egyensúlyi
fázisdiagramnak megfelelően megy véghez. Ebből következően a megszilárdult csepp Ga
tartalmának alacsonyabbnak kellene lennie az olvadék elsődlegesen megszilárdult részénél, ami
összhangban van a 64. ábrán látható EDAX mérési eredményekkel.

7.55%Ga

7.71%Ga

10.25%Ga

9.95%Ga

64. ábra: Ag90Ga10 minta keresztmetszetéről készített SEM felvétel, a jelölt helyeken a
koncentrációmérés eredményeivel
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Egy másik jelentős megállapítás az, hogy összefüggés van a Θ(T) meredeksége és a
megszilárdult olvadékcsepp grafittal érintkező felületén mért textúráltság között. Ez az effektus
is az Ag90Ga10 mintánál a legjelentősebb, ezért e mintánál egy részletes textúra vizsgálat
indokolt.
A textúra vizsgálat lényegi eredménye, hogy a csepp/szubsztrát határfelületén először
megszilárduló krisztallitok a kitűntetett <100> kristálytani iránya a meghatározó. Az Ag,
Ag90Zn10 és az Ag90Cu10 ötvözetek erős <100> textúrája van, ami azt jelenti, hogy a (100)
síksereg párhuzamos a grafit felületével a legtöbb krisztallit esetében. Az Ag90Ga10 minta
texúráltsága a legerősebb, mivel a (311) csúcs a legintenzívebb, ellentétben a minta közepén
mért orientációval, ahol szinte véletlenszerű.

8.2. A 8. fejezet összefoglalása, az eredmények összevetése az
irodalommal
XRD mérésekkel kimutattam, hogy orientációs kapcsolat áll fenn az olvadék állapotban mért
nedvesedési peremszög-értékek és a peremszögmérés után megszilárdult állapotban mérhető
határfelületi kristályszerkezet orientáció viszonyai között. Az irodalomban nedvesedésmérésen
átesett minták texúráltsága és nedvesedési peremszögének összehasonlítását máshol nem
találtam.
1000˚C és 1200˚C hevített tiszta Ag és Ag90Ga10 mintákon meghatároztam a textúráltság
hőmérsékletfüggését. Az eredmények nagyobb hőmérsékletre hevített minta esetében nagyobb
textúráltságot mutatnak.
Ag, Ag95In5, Ag95Cd5, Ag95Sb5, Ag95Sn5 mintákon meghatároztam, hogy az olvadék állapotban
mért nedvesedési peremszög és a peremszögmérés után megszilárdult állapotban mért
textúráltság között kapcsolat áll fenn. A textúráltság növekedésével csökken a nedvesedési
peremszög, javul a nedvesedés tehát erősebb kapcsolat alakul ki a szubsztrát és az olvadékcsepp
között.
Ag, Ag90Cu10, Ag90Zn10, Ag90Ga10 mintákon is megállapítottam, hogy a textúráltság
növekedésével csökken a nedvesedési peremszög.
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9. FÁZISÁTALAKULÁSOK HATÁSA A NEDVESEDÉSI
PEREMSZÖGRE
A korábbi megfigyeléseinkkel egyezésben megállapítottuk, hogy az olvadék állapotban mért
peremszög-értékek a hűlés során nem változnak, azaz a megszilárdult csepp ugyanazt az értéket
mutatja. A vizsgálatok rámutattak arra is, hogy a cseppet összehúzó felületi feszültségen kívül
lényeges szerepe van a szubsztrát felületén a grafit és az ötvözet atomjainak kölcsönhatása
következtében végbemenő rendeződési folyamatoknak is. A cseppek grafittal érintkező
felületén erőteljes <100> irányú textúra alakul ki, amelynek mértéke szoros kapcsolatot mutat
a peremszög-értékekkel, azaz a nedvesítési tulajdonságokkal. A megszilárdult ötvözetben
kialakuló közeli rendek, tehát tükrözik az olvadékállapotban kialakuló, atomi szintű
környezeteket, beleértve a grafittal kölcsönható felületet is. Jelen fejezetben a megszilárdult
csepp mikroszerkezete és a nedvesítési tulajdonságai közötti kapcsolatokat vizsgáltuk az Ag-Sn
ötvözet teljes koncentráció tartományában.

9.1. Peremszögmérési eredmények Ag-Sn ötvözeteken
A kísérletek elvégzéséhez azért választottam az Ag-Sn anyagpárt, mert egyensúlyi
fázisdiagramja megfelelően bonyolult ahhoz, hogy következtetéseket lehessen levonni a
fázisok változásából, valamint azért, mert mind az ezüstöt, mind az ónt elterjedten használják
az iparban lágy illetve keményforrasztásokhoz is, így mind az ónban dús, mind az ezüstben dús
oldal is számos információval szolgálhat e technológiák javításához [106-113].
Az Ag-Sn/C egymással nem elegyedő és reaktív rendszer, ezért a peremszög-vizsgálat a teljes
tartományban elvégezhető [115-120].
A 65. ábra az ezüst-ón kétfázisú egyensúlyi fázisdiagramját mutatja, ahol függőleges
vonalakkal jelöltem a kiválasztott ötvözeteket.
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65. ábra: Ag-Sn fázisdiagram a vizsgálati minták összetételeinek jelölésével

A nedvesedési peremszögmérés az eddigiekhez hasonlóan történt. A mérési eredményeket a 7.
táblázat és a 66. ábra tartalmazza.
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66. ábra: Ag-Sn peremszögmérési eredmények
7. táblázat: Ag-Sn peremszögmérési adatok
Hőmérséklet, T (˚C)

Ötvözet összetétel (at %)

Nedvesedési peremszög, Θ (˚)

145

1000

1050

1100

1150

1200

Ag

125˚

125˚

126˚

128˚

129˚

Ag98.5Sn1.5

134˚

135˚

136˚

135˚

136˚

Ag97Sn3

130˚

131˚

132˚

133˚

134˚

Ag95Sn5

137˚

138˚

138˚

139˚

140˚

Ag90Sn10

137˚

137˚

138˚

138˚

138˚

Ag85Sn15

137˚

137˚

137˚

137˚

136˚

Ag78Sn22

132˚

133˚

134˚

134˚

135˚

Ag75Sn25

136˚

135˚

135˚

135˚

135˚

Ag70Sn30

141˚

141˚

141˚

142˚

142˚

Ag60Sn40

134˚

135˚

135˚

135˚

136˚

Ag50Sn50

134˚

135˚

136˚

136˚

136˚

Ag30Sn70

132˚

138˚

136˚

137˚

137˚

Ag15Sn85

136˚

136˚

136˚

136˚

136˚

Ag4Sn96

133˚

135˚

136˚

136˚

136˚

Sn

129˚

130˚

132˚

131˚

132˚
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Az Sn atomok a tiszta ezüstben csak korlátoltan oldhatók. Ahogyan az egyensúlyi
fázisdiagramon látható (65. ábra) szobahőmérsékleten csupán 10 at% alatt képez szilárd oldatot.
Nagyobb Sn koncentrációk esetén különböző Ag-Sn fázisok és a „α és β” Sn képződésével kell
számolni.
A különböző összetételű Ag-Sn ötvözetek grafit alapon mért peremszög értékeinek változásai
az Sn koncentráció függvényében (66. ábra) hűen követik a fázisdiagram által jelzett új
egyensúlyi fázisok megjelenését.
Kis Sn tartalom esetén (5 at%-ig) a peremszög értékek nőnek. A növekedés azonban nem
teljesen monoton, mert 1,5%-nál kisebb lokális maximum figyelhető meg. 5 at% felett 22 at%ig a peremszög-értékek csökkennek, majd a 22 at%-os lokális minimum után a görbe ismét
nagyobb értékeket vesz fel és 30 at%-nál abszolút maximumot ér el. „Egyenletes”, viszonylag
kis változást a peremszög értékekben csupán 40 és 96 at% között detektáltam, ami megfelel a
fázisdiagramnak, mivel ebben a koncentráció tartományban új fázis már nem képződik, csupán
azok aránya változik.
A mérési eredmények a legtöbb helyen szórási tartományon belül vannak az irodalmi adatokhoz
képest, egyedül a tiszta ónhoz közelítve csökkennek ahhoz képest [121-123].

9.2. Szerkezetanalízis vizsgálatok mérési eredményei
9.2.1. XRD mérési eredmények
Az XRD mérések az alapra merőlegesen félbevágott csepp, vágott felületén történtek, így egy
átlagolt információt adnak a mintában kialakult fázisokról. Az eredményeket a fázisdiagramon
illetve a peremszög-értékekben megjelenő szakaszoknak megfelelően mutatjuk be az Sn
koncentráció függvényében.
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67. ábra: 1, 5, 3, 5 at% os ötvözőtartalmú Ag-Sn ötvözetek XRD mérési eredményei, ahol mindenütt az
fcc szerkezet látszik

A 67. ábrán a tiszta ezüst, 1,5, 3 és az 5 at%-os Sn tartalmú mintákon mért XRD intenzitások
láthatóak 2Θ függvényében. Mint látható, ilyen kis koncentrációnál a szerkezetük megfelel a
tiszta Ag fcc kristályszerkezetének jelezve, hogy az ötvözet szilárd oldatot képez. Az elhajlási
maximumok intenzitásarányai is megfelelnek a pormintákon mért irodalmi értékeknek (ld.
ASTM 04-0783), jelezve, hogy az fcc kristályszerkezetű szemcsék orientációja véletlenszerű.
Kivételt csupán az 1,5 at% Sn tartalmú minta képez, mivel itt határozott <110> textúra
figyelhető meg (ld. itt nem az (111), hanem a (220) csúcs a legintenzívebb. A kitűntetett
orientáció oka feltehetően a relatíve „kevés” Sn atom irányított beépülésének a következménye.
Nagyobb Sn koncentrációnál, viszont már az fcc szerkezet mintegy telítődve az Ag
atomhelyeket elfoglaló Sn atomokkal, az irányított beépülés megszűnik, a krisztallitok
kitüntetett orientációjával együtt. Feltehetően ez a szerkezeti változás okozza a
peremszög-értékekben megfigyelt „törést”, azaz lokális intenzitás maximumot 1,5 at% Sn
tartalomnál. Összességében elmondhatjuk, hogy az Sn atomok beépülnek a felületcentrált
köbös szerkezetbe növeli a peremszög-értékeket. Ebben a koncentrációtartományban a mért
peremszög-értékek nagyobbak a tiszta ezüstéhez képest, ami érthető, ha figyelembe vesszük,
hogy az oldott állapotban lévő Sn okozta elektronsűrűség növekedés miatt nő az ötvözet felületi
feszültsége.
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68. ábra: 10, 15, 22, 25 at%-os ötvözőtartalmaú Ag-Sn ötvözetek XRD mérési eredményei

A 68. ábra a 10-25 at%-os ötvözetek XRD spektrumait mutatja be. Az XRD diagramok
elemzéséből kitűnik, hogy a 10 at% Sn tartalmú minta még főleg fcc kristályszerkezetű, azaz
Ag(Sn) fázisból áll, de már 1-2% Ag4Sn fázist is tartalmaz. A 15 és a 22 at%-os mintákon mért
intenzitásmaximumok helye megfelel az Ag4Sn (ASTM, 29-1151) hexagonális
kristályszerkezetének. Ezt a fázist az irodalomban, mint ξ fázist tartják számon (ld. a 65. ábra).
A mért intenzitásarányok a kétféle összetétel esetén különbözőek. A 22 at%-os minta, azaz az
Ag4Sn fázisnak megfelelő összetétel esetén az intenzitásarányok megfelelnek a pormintán mért
irodalmi értékekkel, jelezve, hogy a szemcsék orientációja véletlenszerű, szemben az Ag-ben
túltelített 15%-os Ag4Sn fázissal, ahol a szemcsék többsége az <100> illetve <001> irányokban
helyezkedik el. Figyelemreméltó, hogy ennek az intermetallikus fázisnak a megjelenése
csökkenti a peremszög-értékeket, javítva a nedvesítést a grafiton.
Összevetve a 22 at%-os és a 25 at%-os ötvözeteken mért XRD görbéket (68. ábra) látható, hogy
lényeges változás történik. A 25 at% Sn tartalmú ötvözetben az XRD mérések új Ag-Sn fázis
kialakulását jelzik (ld. 69. ábra a 25 és a 30% Sn taralmú mintákon detektált XRD görbéket).
Az intenzitásmaximumok helye megfelel az ortorombos kristályszerkezetű Ag3Sn (ASTM, 040800) fázisnak. Ezt az egyetlen fázist detektáltuk a 30 at% Sn tartalmú mintában is (ld. 69.
ábra), ami azt jelenti, hogy ez a kristályszerkezet ~5 at% többlet Sn-t tud szilárd oldatban
tartani. A kétféle összetételű mintán mért XRD elhajlási görbék összehasonlításából kiderül,
hogy a többlet Sn atomok beépülése lényeges változásokat okoz a csúcsok intenzitás
arányaiban. 25-30 at% között ismét nőnek a peremszög-értékek.
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69. ábra: 30-40-50% os ötvözőtartalmaú Ag-Sn ötvözetek XRD mérési eredményei

70. ábra: 70-85-96-100% os ötvözőtartalmaú Ag-Sn ötvözetek XRD mérési eredményei

A 69. ábra és a 70. ábra a 30-100 at% közötti Sn tartalmú mintákon mért XRD
diffraktogramokat mutatja be. Mint látható a 40 at%-os ötvözetben az Ag3Sn fázis mellett az
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Sn fázis is megjelenik, ami a peremszög-értékek enyhe csökkenésével jár. Az Sn tartalom
további növekedésének hatására a detektált intenzitásmaximumok a kétféle fázis jelenlétét
bizonyítják, amelyek aránya fokozatosan változik. A fentebb leírt ortorombos Ag3Sn és a
tetragonális kristályszerkezetű Sn fázis (ASTM, 04-0673). A 96 at% Sn tartalmú mintában az
Ag3Sn fázis már alig detektálható.
Ezek az eredmények megfelelnek az egyensúlyi fázisdiagramnak, és érthető a peremszög
értékeknek ebben a tartományban észlelt folytonos kismértékű változása is.
Az Ag-Sn fázisok összetételének meghatározása, és a tetragonális Sn fázis Ag tartalma,
valamint a cseppekben a hűlés hatására kialakuló inhomogenitások meghatározására pásztázó
elektronmikroszkópos méréseket és EDAX mikroanalíziseket végeztem.

9.2.2. Pásztázó elektronmikroszkópos vizsgálatok
Pásztázó elektronmikroszkópban végzett röntgenes mikroanalízis segítségével elemeztük az
ötvözetek elemeloszlását a megszilárdult cseppen belül.

a

b

c
71. ábra:a) 10, b) 22, c) 50 at%-os óntartalommal rendelkező ezüst ötvözetekről készített SEM
felvételek, az EDAX vizsgálatok helyeinek jelöléseivel
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8. táblázat: 71. ábrán jelölt helyeken az EDAX mérési eredmények

Ag90Sn10
Ag78Sn22
Ag50Sn50

Ag
Sn
Ag
Sn
Ag
Sn

alja (at %) közepe (at %) teteje (at %)
89
87,2
88,4
11
12,8
11,6
72,7
74,1
74,2
27,3
25,9
25,8
42,6
38,2
42,4
57,4
61,8
57,6

A 71. ábrán látható a 10, 22 és az 50 at%-os Sn tartalmú ötvözet, az alaplapra merőlegesen
elvágott cseppek felületéről készített SEM felvételek. A képeken bejelölt területeken (a csepp
teteje, közepe, alja) végzett röntgenes mikroanalízisek eredményeit a 8. táblázat tartalmazza. A
10 és 50 at%-os minták esetében a legnagyobb Sn tartalmat a cseppek közepén mértem, míg a
22 at%-os egyfázisú (Ag4Sn) mintában a csepp alján a legnagyobb az Sn koncentráció.
Az elemanalízisnél alkalmazott felbontás mellett (1μm) lokális koncentrációváltozásokat, azaz
fázisszeparációt csupán az 50%-os mintában tudtunk kimutatni. A másik két kisebb Sn tartalmú
minta az alkalmazott felbontás mellett „homogénnek” látszik, ami a 22 at%-os minta esetében
megfelel az XRD eredményeknek, azaz ez a minta egyfázisú (csupán az Ag4Sn fázist
detektálható). A 10 at% Sn tartalmú minta esetében viszont, amely az XRD szerint kétfázisú,
azt jelenti, hogy a képződő Ag4Sn fázisok mérete kicsi.

72. ábra: Ag50Sn50 minta röntgenes elemanalízise

A 72. ábrán látható az 50 at%-os mintáról készített röntgenes elemanalízis (úgynevezett röntgen
térkép), jelölve zölddel az Sn, pirossal az Ag tartalom. Az Ag és az Sn dús területek szétválása
a legerőteljesebb a csepp felületén, ahol a hűlés sebessége feltehetően a legnagyobb.
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73. ábra: Ag50Sn50 minta közepéről nagy nagyításban készített SEM, és hozzá tartozó röntgen térkép

Nagyobb felbontásban a minta belsejében is jól megfigyelhető a kétféle fázis
szétválása (73. ábra).
9. táblázat: A 73. ábrán megjelölt területek EDAX mérési eredményei

Ag78Sn22

Ag
Sn

ónos (at %)
74,4
25,6

ezüstös (at %)
76,7
23,3

Kvantitatív elemanalízist végeztünk az Ag és az Sn dús területeken (73. ábrán bejelölt
tartományok). Azt találtuk, hogy az Sn dús tartományok Ag koncentrációja ~5 t%, ami azt
jelenti, hogy az XRD mérésekkel detektált tetragonális kristályszerkezetű Sn fázis ennyi Ag-t
tud szilárd oldatban tartani (9. táblázat). Az Ag dús fázisban az Ag-Sn arány ~74:26 t%
(~72:28 at%), ami szintén megfelel a röntgendiffrakcióval detektált ortorombos
kristályszerkezetű Ag3Sn fázisnak, jóllehet ez a fázis is rendelkezik minimális (~1 at%) Sn
többlettel.

9.2.3. Transzmissziós elektronmikroszkópos (TEM) vizsgálatok
Már korábbi vizsgálatainkból is kiderült, hogy az olvadt, azaz folyadék állapotú cseppen
1200˚C-on mért peremszög-értékek megegyeznek a megszilárdult cseppeken,
szobahőmérsékleten meghatározottakkal. Ez azt is jelenti, hogy a szilárd állapotban található
rövidtávú, legkedvezőbb atomi környezetek, már a folyadék állapotban kialakulnak, mind a
csepp belsejében, mind a csepp és a grafit határfelületén. Ez utóbbi, azaz a grafit és a csepp
atomjai kölcsönhatásának szerepét mutatják, amely szerint a grafittal érintkező felületen
kialakuló erős textúra szoros kapcsolatot mutat a csepp alakját, és így a nedvesítést meghatározó
peremszög-értékekkel.
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TEM mérések megmutatták, hogy a hűlés során keletkező belső feszültségeket a csepp
jellegzetes hibaszerkezettel vezeti le. A 74. ábrán látható elektronmikroszkópos felvétel az
Ag95Sn5 csepp belsejéről készült, és jól látható, hogy a belső feszültségeket levezető
ikerlamellák és kisszögű határok egymásra merőleges hálós szerkezetet képeznek.

74. ábra: Ag95Sn5 minta belsejéről készített TEM felvétel

Az Ag-Sn ötvözetben a megszilárdulás során kialakuló fázisok meghatározó szerepet játszanak
az ötvözet nedvesítési tulajdonságainak alakulására, ami nem meglepő, ha figyelembe vesszük,
hogy a csepp alakja a megszilárdulás során, vizsgálataink szerint már nem változik, tehát a
közeli rend az atomi kölcsönhatások következtében már olvadék állapotban kialakul.
Vizsgálataink rámutattak arra, hogy nem csupán az új fázis megjelenése okoz lényeges
változást a peremszög-értékekben, hanem az egyes fázisokban bekövetkező túltelítettség is.

9.3. Peremszögmérés kísérleti eredményeinek összevetése egy
peremszög-számító modellel
A Miskolci Egyetemen és a BAY-LOGI kutatóintézetben dolgozó Dr. Kaptay Györggyel
együttműködésben született meg az a cikk [94], melyben részletesen foglalkozunk az Ag-Sn
ötvözetsor peremszög-értékeinek koncentrációfüggésével és annak modellezésével.
A modell lényege, melyet Dr. Kaptay György készített, az, hogy meghatározza a két
kiválasztott anyag, esetünkben az Ag és Sn felületi feszültségét, nedvesedési peremszögét és
hőmérsékletfüggését.
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A módszer alapja a Young-egyenlet, azt feltételezve, hogy a szilárd/gáz határfelületi energia
független az ötvözet összetételétől. A Butler-egyenletet [95] használja a felületi feszültség
meghatározásához:

 lg   lg,Ag   lg,Sn .

(44)

A modell különlegessége, hogy a folyékony/gáz határfelületi energián kívül a szilárd/olvadék
felületi energiát is meghatározza egy kiterjesztett Butler-egyenlettel, erre eddig nem volt példa
az irodalomban. Ezen adatok ismeretében már meghatározható egy rendszer nedvesedési
peremszög-értékének koncentrációfüggése.
Az irodalomban korábbi 8 publikáció található, amely Ag-Sn ötvözeteken a Butler-egyenlet
segítségével végez számításokat [96-103]. Ezek a számítások a mérési eredményekkel is
egyezést mutattak [97, 100, 102-105].

Nedvesedési peremszög, , (˚)

A modellből számított peremszög-értékek ellenőrzéséhez szükséges azt a valóságban mért
adatokkal összehasonlítani. A 75. ábrán, 1100˚C-on mért nedvesedési peremszög-értékek
láthatóak szórással feltüntetve, valamint 1200˚C-ra (felső vonal), valamint a 1000˚C-ra (alsó
vonal) számított modell eredményei láthatóak az ötvözet koncentráció függvényében.

145

140

135

130

125

120
0

0,2

0,4
0,6
Óntartalom, xSn

0,8

1

75. ábra: Ag-Sn minták 1100˚C-on mért nedvesedési peremszög-érékei (pontok) összehasonlítva az
elméleti számító modell (vonal) eredményeivel

A mért és a számított eredmények összehasonlításából a következő megállapítások
következnek. Az ötvözet koncentrációjának változtatásával a mért és számolt értékek
hasonlóak. Mindkét esetben a peremszög-értékek egy elnyújtott maximumon haladnak át. A
nedvesedési peremszög hőmérsékletfüggése is hasonló trendet mutat, mindkét esetben a
peremszög növekszik a hőmérséklet függvényében.
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A számolt nedvesedési peremszög-értékek általában alacsonyabbak a mért értékeknél, csak
néhány esetben alacsonyabb a mért érték bizonytalansági határa.
Az összes nagyobb mérési eltérés az ezüstben gazdag oldalon található, ahol intermetallikus
vegyületek Ag4Sn, Ag3Sn jelennek meg [40]. Ezek jelentős nedvesedési peremszögre gyakorolt
hatása pedig az előzőekből következik.

9.4. A 9. fejezet összefoglalása, az eredmények összevetése az
irodalommal
Nedvesedésmérési kísérletekkel Ag-Sn-grafit anyagpáron (13 ötvözet vizsgálatával)
kimutattam, hogy az egyensúlyi fázisdiagramban található fázisátalakulásoknak egyértelmű
hatása van az egyfázisú olvadék állapotban mért peremszög-értékekre. Ezzel igazolni tudtam a
6. fejezetben leírtakat, amit Cu-Sn anyagpáron határoztam meg.
Mérési eredményeimet XRD, TEM és SEM mérésekkel is igazoltam. Az eredményekből arra
lehet következtetni, hogy az olvadék állapotban egyfajta rendeződés alakul ki, ami a szilárd
állapot mikrostruktúrájára lesz jellemző.
Mérési eredményeimet egy új elméleti peremszög-számító modellel [94] hasonlítottam össze,
melyek nagy hasonlóságot mutatnak.

— 109 —

10. ÖSSZEFOGLALÁS
A járműiparhoz kapcsolódó technológiák között kiemelt jelentőségűek az alkatrészek
összekapcsolását célzó kötéstechnikák, ezeken belül is az oldhatatlan kötések létrehozásában
fontos szerepet játszó forrasztási, hegesztési, vagy felület bevonási műveletek. Folyadék,
olvadék és szilárd fázisok kerülnek egymással kapcsolatba ezekben a folyamatokban, a
nedvesedésnek tehát itt központi szerepe van. Dolgozatom ez utóbbi jelenségkörhöz
kapcsolódik. Nagy hőmérsékleten (1000-1200˚C között) tanulmányoztam számos Ag-alapú
ötvözet, valamint Cu-Sn ötvözetek nedvesítő képességét grafit és Al2O3 szubsztrát anyagokon.
Vizsgálataimhoz a „nyugvó csepp” megfigyelésének módszerét alkalmaztam. Az összetett
vizsgálati célok megvalósítására alkalmas berendezést fejlesztettem ki egy elektronmikroszkóp
vákuumkamrájának átalakításával. A készülékben folyamatosan rögzíteni tudtam az
olvadékcsepp kialakulását és alakjának változását a hőmérséklet függvényében.
A lehetséges modellötvözetek közül az Ag-alapú úgynevezett Hume-Rothery fázisok képezték
vizsgálataim tárgyát, mert ezen ötvözetekben mind a metallurgiai háttér (oldhatóságot
meghatározó tényezők) mind az ötvözetképződés mechanizmusának elektronszerkezeti háttere
kellően tisztázott.
Központi kérdésként fogalmaztam meg, hogy milyen kapcsolat áll fenn az ötvözetek
elektronszerkezeti háttere és a fázisdiagramok alakja, (mint tömbi tulajdonság) és az olvadékaik
nedvesítő képessége között.
E kérdés eldöntéséhez széleskörű vizsgálatokkal egészítettem ki a peremszög meghatározási
kísérleteket (transzport tulajdonságok és szerkezetvizsgálatok) a már megszilárdult
olvadékcseppeken.
Megállapítottam, hogy mind a nedvesedést leíró peremszög és annak hőmérsékletfüggése
szisztematikusan változik az oldott fémes komponens kémiai tulajdonságaival, vagyis az
ötvözet elektron-koncentrációjával.
A nedvesedési peremszög hőmérsékletfüggése ellentétes a grafit és az Al2O3 szubsztráton, amit
a grafit szubsztrát és az Ag-ben oldott oxigén kölcsönhatásával értelmeztem.
XRD, SEM, EDAX és TEM vizsgálatokat végeztem a megszilárdult olvadékcseppeken, a
peremszög-méréseket követően. Textúraképződést figyeltem meg a tiszta Ag és az Ag-alapú
ötvözetek nedvesedésmérésen átesett, megszilárdult csepp mintáin, mely kapcsolatban állt az
olvadék állapotban mért peremszög változásával. Azt találtam, hogy az olvadék-grafit
határfelületének környezetében megfigyelhető növekvő mértékű textúra képződés a
nedvesedési peremszög fokozatos csökkenésével jár együtt.
Szegregációs jelenséget mutattam ki az ötvözet-olvadékcseppek megszilárdulása után, EDAX
vizsgálatokkal. Ez a szegregációs folyamat a szilárd-oldékonyság határán belül van, új fázis az
ötvözetekben nem mutatható ki.
Méréseimet kiterjesztettem több ipari alkalmazáshoz közelebb álló ötvözetcsaládra is (Cu-Sn
rendszer)
Az elért eredmények alapján fontosnak tartom a kutatás folytatását, melynek jelen PhD
értekezés nem lezárása, csupán egy állomása.
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11. TÉZISEK
1. Módszert és nagy hőmérsékleten működő berendezést fejlesztettem ki ötvözetolvadékok és szilárd kerámiafelületek közötti nedvesedési jelenségek megfigyelésére
[J2, J8, J15, B1].
a. A mérőberendezésbe oxigén szegény légkört biztosító egyedi
kemenceszigetelést fejlesztettem ki duplafalú kvarcüvegből. A kvarcüveg
szigetelés fajlagosan kis felülettel rendelkezik a hagyományos
szigetelőanyagokhoz képest, így a felületén az oxigén kevéssé tapad meg.
b. Automatikus peremszögmérő eljárást dolgoztam ki MATLAB környezetben,
mely alkalmas nagy hőmérsékletű mérésekkor is az eredmények automatikus
kiértékelésre és a kiértékelésből adódó hibák minimalizálásra. A mérési
eljárással az 1200˚C-on izzó cseppek peremszög-értékei is mérhetővé válnak. A
mérés alapja az, hogy egy képi konvertálás után pixelről pixelre végighalad a
program és átmeneteket, kontúrváltásokat keres.
2. Meghatároztam több Ag alapú ötvözet olvadékának nedvesítő képességét grafit és
Al2O3 szubsztrátokon a nyugvó csepp módszerének alkalmazásával [J1, J2, J4, J5, J6,
J7, J9, J12, J13, J15, B3].
a. Ag, Ag-Cd, Ag-In, Ag-Sb, Ag-Sn ötvözet-olvadékokban, 3, 5, és 10 at%-os
összetételeknél meghatároztam a nedvesedési peremszög hőmérsékletfüggését
1273-1473 K hőmérséklettartományban. Szisztematikus összefüggést találtam a
nedvesedési peremszög és az ötvözet képződése során bekövetkező
elektronszerkezeti változások között
b. A szilárd állapotú Ag95In5, Ag95Sb5, Ag95Sn5 modellötvözetek
termofeszültségének és fajlagos elektromos ellenállásának meghatározása
alapján tendenciajellegű összefüggést találtam a mért transzport tulajdonságok
és a nedvesedési peremszög változásai között: növekvő fajlagos ellenállással a
grafit szubsztráton mért nedvesedési peremszög is növekszik.
c. Ag90Cu10, Ag90Ga10 és Ag90Zn10 ötvözetek olvadékainak nedvesítő képessége
grafit szubsztráton ugyancsak követi az elektronszerkezeti változásokat, de a híg
ötvözeteken mért tendenciákat itt részben elfedi a többfázisúság megjelenése.
3. Nyugvó csepp módszerrel vizsgáltam Ag-Au (3, 5, 10, 20 at% Au), és Cu-Sn (3, 5 10
at% Sn) szilárd oldat tartományába eső ötvözetek nedvesítőképességét grafit
szubsztráton [C6, C7].
a. Megállapítottam az Ag-Au korlátlan szilárd oldatot alkotó rendszerben az
olvadék állapotban mért nedvesedési peremszög az oldott atomok számával
növekszik, tehát a nedvesedés romlik.
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b. Ag-Au ötvözeteken mért nedvesedési peremszög-értékeket összehasonlítottam
az irodalomból vett elektromos ellenállás értékekkel, és azt tapasztaltam, hogy
az ellenállás-változás és a peremszög-változás között tendenciális kapcsolat áll
fenn, növekvő Au-tartalommal a nedvesedési peremszög növekszik.
c. Cu-Sn ötvözetek szilárd oldat tartományba eső összetételeinél az oldott atomok
számával növekvő nedvesedési peremszög-értékeket határoztam meg.
d. Cu90Sn10 ötvözet esetében, ahol már a vizsgált ötvözet az oldékonyság
tartományán kívül van, csökkenő peremszöget mértem (1100˚C-on 17˚-os
csökkenés tapasztalható).
4. XRD vizsgálatokkal kimutattam, hogy a peremszög-méréseket követő megszilárdulás
után textúrált réteg keletkezik az olvadékcsepp/szubsztrát határfelület környezetében. A
textúráltság mértéke és az olvadékban mérhető peremszög között kapcsolatot találtam
[J4, J7, J12, J15, C4].
a. 1000˚C és 1200˚C-ra hevített, majd szobahőmérsékletre visszahűtött tiszta Ag
és Ag90Ga10 mintákon meghatároztam a textúráltság és a peremszög közötti
kapcsolatot. Az eredmények nagyobb hőmérsékletre hevített minta esetében
nagyobb textúráltságot mutattak.
b. Ag, Ag95In5, Ag95Cd5, Ag95Sb5, Ag95Sn5, valamint Ag90Cu10, Ag90Zn10,
Ag90Ga10 mintákon meghatároztam, hogy az olvadék állapotban mért
nedvesedési peremszög és a peremszögmérés után megszilárdult állapotban
mért textúráltság között kapcsolat áll fenn. A textúráltság növekedésével
csökken a nedvesedési peremszög, javul a nedvesedés, tehát erősebb kapcsolat
alakul ki a szubsztrát és az olvadékcsepp között.

5. Ag-Sn ötvözetrendszer vizsgálata alapján megállapítható, hogy egyértelmű kapcsolat
van a fázisdiagram alakja és az olvadék peremszögének változása között [J5, J12, J13,
J15].
a. Nedvesedésmérési kísérletekkel 13 különböző összetételű Ag-Sn ötvözet
vizsgálatával kimutattam, hogy az egyensúlyi fázisdiagram szerint az egyfázisú
területek fölött olvadék állapotban mért nedvesedési peremszög nő, tehát a
fázisátalakulásoknak egyértelmű hatása van a peremszög-értékekre.
b. XRD, TEM és SEM mérésekkel kimutattam, hogy a fázishatárok felett olvadék
állapotban mért peremszög-változások oka kimutatható a megszilárdult cseppek
mikrostruktúrájában is, tehát arra lehet következtetni, hogy már olvadék
állapotban egyfajta rendeződés alakul ki.
c. Dr. Kaptay György – kiterjesztett Butler egyenletén alapuló –
peremszög-számító modelljével számolt peremszöget összehasonlítottam, a
kísérleti mérési eredményeimmel Ag-Sn rendszerben. Megállapítottam, hogy a
számolt nedvesedési peremszög-értékek alacsonyabbak az általam mért
értékeknél, az intermetallikus vegyületek esetén ez a különbség növekszik.
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