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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. 

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: ha rossz nedvesítési körülmények, vagy ha jó nedvesítési 
körülmények szükségesek [1-4].  

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.[5-9, 38-39]  

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 kutatás-
fejlesztés 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 [10-13].  
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Vizsgálati eszközök, módszerek 

A kísérleteimhez használt ötvözetek nagytisztaságú (4N) anyagokból 
hidegtégelyes olvasztó berendezéssel készültek inert (Ar) atmoszférában. Az 
ötvözeteknek alapot képező szubsztrátok nagy tisztaságú porózus mentes 
anyagokból készültek. A szubsztrátokat polírozással Ra=0,23±0,005 μm, 
r=1,009±0,0005 felületi érdességűre finomítottam, az felületi topográfiai 
értékeket 3D lézeres felületi topográfia vizsgálóval mértem (Rodenstock 
RM600). 

A nedvesedési tulajdonságokat egy házilag készített berendezéssel 
vizsgáltam a nyugvó csepp módszerrel. A mérés első lépésében a 
szubsztrátot és az ötvözetet a csőkemence közepébe helyeztem nyugalmi 
pozícióban. A vizsgálati kamra atmoszféráját 0,1 Pa értékig vákuumoztam 
szobahőmérsékleten, majd nagytisztaságú (99,999 %) Ar gázzal töltöttem fel 
azt. Ezt a folyamatot háromszor ismételtem meg a mérés elkezdése előtt. 
Ezután a csőkemence fűtése következett a kívánt hőmérsékletig, mely 4 K/s 
fűtési sebességgel történt. A mérés során a kamrában a nyomás nem 
változott, a mérések légköri nyomáson (105 Pa) történtek [18]. 

A kívánt mérési hőmérséklet elérése után a peremszög két perc alatt 
stabilizálódik [19], melyet követően a peremszög mérést elvégeztem. A 
peremszöget közvetlenül a csepp profilról határoztam meg egy felvétel 
készítésével, melyet utólag értékeltem ki. A kiértékelés Matlab 
környezetben írt kiértékelő szoftverrel történt. A kiértékelés szórása kisebb, 
mint 1° a mérés teljes bizonytalansága ±3°. A mérési folyamat végén 
1200°C-os hőmérsékleten kikapcsoltam a kemence fűtését, és hagytam a 
mintát lehűlni szobahőmérsékletűre (a teljes hűlési idő körülbelül 40 percig 
tartott). Végül kinyitottam a vákuumteret és a mérési mintát a szubsztráttal 
együtt kivettem a csőkemencéből. 

Az XRD mérések Philips Xpert Θ-2Θ diffraktométerrel készültek a 
nedvesedés mérés után, a csepp szubsztráttal érintkező oldalán. A TEM 
mérések Philips CM20 típusú TEM berendezéssel készültek, a minták a minta 
közepéből kerültek elkészítésre. A SEM mérések JEOL-JSM25-SIII típusú 
berendezéssel készültek. Az elemanalízis Bruker-Röntec EDS micro 
analizálóval készültek. 
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Vizsgálati eredmények 

Nedvesedési peremszög vizsgáló berendezés 
fejlesztése 

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 nedvesedés 
méréskor a minták reakcióba lépnek az oxigénnel, a keletkezett oxidok 
jelentős mértékben befolyásolják a nedvesedési tulajdonságokat, ezért 
törekedni kell az oxidmentesített atmoszféra kialakítására. 

A szigetelés tervezéséhez olyan anyagok felhasználására volt szükség, mely 
nagy hőmérsékletnek ellenáll, fajlagos felülete és hővezetési tényezője kicsi. 
Ezen megfontolások alapján fejlesztettem ki az új szigetelést, melyet 
méréseim során használtam. Az 1. ábrán egy 3 dimenziós CAD (Computer-
aided design, magyarul: számítógéppel segített tervezés) modellben a 
kemence és szigetelésének felépítése látható [18]. 

 

 

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

Automatikus peremszög kiértékelés 

Az automatikus peremszög kiértékelés ötlete nem új, az irodalomban 
számos publikációban használnak erre a célra kifejlesztet szoftvereket. 
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. 

Ezért egyedi kiértékelő szoftver kifejlesztését 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.  
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2. ábra: Automatikus peremszögmérő program működése 

 

Az automatikus peremszög kiértékelő programot MATLAB környezetben 
fejlesztettem ki. A program működési képe a 2. ábrán látható.  

 

A vizsgált ötvözetek tulajdonságai 

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. 
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Alapvető törekvésem volt a reprodukálhatóság biztosítása, az 
ötvözetkészítés megismételhetősége, ami gazdaságossági kérdéseket is 
felvetett. Ezek alapján került a választás az ezüstre. 

Az ötvözetek szilárd oldatok, úgynevezett Hume-Rothery fázisok, melyek 
tulajdonságai az átlagos elektronszám (e/a, elektron/atom) függvényében 
értelmezhetők[24-25, 35-36].  

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 
3. 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 [14-17]. 

 

 

3. ábra: Ag-Cd, Ag-In, Ag-Sn, Ag-Sb fázisdiagram részletek a szilárd oldat 
tartományok jelöléséve [26] 

 

Az elektronszerkezet megváltoztatásának nagy szerepe van néhány jól 
ismert fizikai tulajdonságban. Nedvesedés mérésre kerülő mintáimon 
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néhány elektronszerkezettel kapcsolatos tulajdonságot határoztam meg: 
elektromos ellenállás és termofeszültség méréseket végeztem [27, 29-30].  

 

Nedvesedési tulajdonságok vizsgálata peremszög 
méréssel 

Ezüst és a periódusos rendszerben vele egy sorban található négy elemmel 
(Cd, In, Sn, Sb) alkotott ötvözetei grafit és Al2O3 szubsztrátokon 

A 4. és az 5. 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, 3. ábra). Ily módon az eredményeknek egyértelműbb 
fizikai háttere van, ha az olvadék hőmérsékletét növeljük [28]. 

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 értéke, 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 arány megváltozásának hatása, hanem a tömbi 
tulajdonságok változását jelenti, mint az elektron sűrűség változása a Fermi 
határon. Ez intenzíven hat a ΔT=200-300 K és az olvadáspont között. A 
változás további (főképpen metallurgiai) hatásokat eredményez a vizsgált 
nedvesedési peremszög esetében [20-23]. 
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4. ábra: A nedvesedési szög (Θ) hőmérsékletfüggése grafit szubsztráton Ag 
(Cd, In, Sn, Sb) 3-5-10 at%-os olvadékok esetén 



 
 

- 9 - 
 

 

5. ábra: A nedvesedési szög (Θ) hőmérsékletfüggése Al2O3 szubsztráton Ag 
(Cd, In, Sn, Sb) 3-5-10 at%-os olvadékok esetén 
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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 [40]. 

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 (6. ábra). 

 

6. ábra: Vizsgált anyagok Ellingham diagramja [33] 
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A 6. 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 O-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)liq  Ag + CO(g) (1) 

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. 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 az (1) reakciónak ellentétes a fémek 
oxidképződésével (6. 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, (2) 

ahol a fémes ötvöző is részt vesz a teljes folyamatban (M a különböző 
ötvözőanyag). Ezért az oldott oxigén aktivitása módosul, alacsonyabb 
hőmérsékleten (közel a lividuszhoz) az (1) reakció, nagyobb hőmérsékleten 
a (2) reakció dominál (megfelelően az Ellingham diagramnak). 



 
 

- 12 - 
 

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 [34]. 

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 [37]. 

Ezek azt jelentik, hogy a nedvesedési peremszög hőmérséklet függése 
szisztematikusan változik az ötvözőelemmel. A különböző anyagok 
hőmérsékletfüggésének keresztezései a különböző erősségű Ag-O 
reakciókból adódik, amelyek az Ellingham diagramból következtethetőek ki 
[41]. 

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 [34]. 

1. táblázat: AgCd minták tömegmérési eredményei 

 

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 ilyen rendellenességeket. 
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Ezüst és a periódusos rendszerben felette, és tőle jobbra található három 
elemmel (Cu, Zn, Ga) alkotott 10 at%-os ötvözetei grafit szubsztráton 

A 7. ábrán az (Cu-Zn-Ga) 10 at%-os ötvözeteinek peremszög értékei 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. Ehhez hasonló 
tendenciát korábban csak az Al2O3 szubsztrát esetén tapasztaltam. 

 

7. ábra: Ag feletti sor grafit szubsztráton 

A nedvesedési peremszög hőmérsékletfüggése Θ(T) a 7. 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 érték 
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 viszont- szemben az Ag alapfémmel- 
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csökken a peremszög, vagyis javul a nedvesedés. Különösen igaz ez a Ga 
ötvöző esetében. 

Az eredményekből egyértelmű, hogy a Θ(T) görbék alakjának értelmezése 
nem érthető meg kizárólag elektronszerkezeti meggondolások alapján. 
Elképzelhető, hogy a megszilárdulás mechanizmusának változása is szerepet 
kap a Θ(T) függés meredekségének és előjelének kialakulásában. 

 

Ezüst és a periódusos rendszerben alatta található arannyal (Au) alkotott 
ötvözetei grafit szubsztrátokon 

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 HR kritériumoknak. 

A peremszög méréseket tiszta ezüsttel, 3, 5, 10 és 20 at%-os arany tartalmú 
ezüst ötvözetekkel és tiszta arannyal végeztem. A mérési eredményeket az 
8. ábra mutatja.  

 

8. ábra: Ag-Au ötvözetek peremszög értékeinek hőmérsékletfüggése grafit 

alapon 
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Kapcsolat a tömbi és olvadék tulajdonságok között 

 

9. ábra: Elektromos ellenállás és nedvesedési peremszög koncentráció 
függésének összehasonlítása Ag-Au ötvözeteken 

A 9. 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. 

A kapcsolat egyértelműen látszik a 9. ábrán az elektromos vezetőképesség 
és a nedvesedés változások között 

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. 

 

Réz-ón különböző ötvözetei grafit szubsztráton 

Az ezüst ötvözeteken kívül fontosnak tartottam egy az ezüsttől eltérő 
alapötvözetek 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 



 
 

- 16 - 
 

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

 

10. ábra: Cu-Sn olvadékok peremszög értékeinek változása az olvadék 
túlhevítésének függvényében grafit alapon 

Tiszta réz esetén kicsi változást láthatunk, tehát kicsi a hőmérsékletfüggés 
értéke (10. ábra). Mindössze 3 at%-os óntartalommal a Cu97Sn3 ötvözet 
peremszöge nagy ugrással 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, az eredmények szórása is jóval kisebb. Ekkor kétfázisú a 
rendszer, a szilárd oldat tartományon túl haladva, a β-fázison innen van az 
összetétel. A peremszög nagyobb értékre ugrik vissza, mint tiszta réz 
esetén [31-32]. 

 



 
 

- 17 - 
 

Ezüst-ón különböző ötvözetei grafit szubsztráton 

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 [37-39]. 

Az Ag-Sn/C egymással nem elegyedő és reaktív rendszer, ezért a peremszög 
vizsgálat a teljes tartományban elvégezhető. 

A különböző összetételű Ag-Sn ötvözetek grafit alapon mért peremszög 
értékeinek változásai az Sn koncentráció függvényében (11. ábra) hűen 
követik a fázisdiagram által jelzett új egyensúlyi fázisok megjelenését. 

Kis Sn tartalom esetén (5 at%-ig) a permszög 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 növekszik 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. 

 

Peremszög-számító modell 

A Miskolci Egyetemen és a BAY-LOGI kutatóintézetben dolgozó Dr. Kaptay 
Györggyel együttműködésben született meg az a cikk, 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. 

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 
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ismeretében már meghatározható egy rendszer nedvesedési peremszög 
értékének koncentrációfüggése.  

A modellből számított peremszög-értékek ellenőrzéséhez szükséges azt a 
valóságban mért adatokkal összehasonlítani. A 11. 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. 

 

11. ábra: Ag-Sn minták 1100˚C-on mért nedvesedési peremszög érékei 
összehasonlítva az elméleti számító modell 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. 

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. 
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Kristályszerkezet és textúráltság kapcsolata a 
nedvesedési peremszögmérési eredményekkel 
néhány ezüst alapú ötvözet esetén 

 

Ag, Ag95In5, Ag95Cd5, Ag95Sb5, Ag95Sn5 

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 (12. ábra). Az eredmények összehasonlíthatósága 
miatt, az egyes mérések intenzitás eredményei súlyozva szerepelnek úgy, 
hogy a legintenzívebb (200) intenzitás maximumok (Bragg-csúcsok) azonos 
nagyságúak legyenek [40].  

 

12. ábra: Peremszög-vizsgálatnál használt minták, röntgendiffrakciós 
mérési eredményei tiszta ezüst és 5 at%-os kadmium, indium, ón, antimon 

ötvözőtartalom esetében 
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Az 12. ábrából látszik, hogy az fcc szerkezetre jellemző reflexiókon kívül más 
csúcs nem jelent meg, így nincs új fázis, ami azt jelenti, hogy az ötvözők 
valóban szilárd oldatban vannak [26]. 

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 2. táblázatban 
tűntettem fel összehasonlítva az 1200˚C-on mért nedvesedési peremszög 
értékekkel. Az eredményekből készített diagramot az 13. ábra tartalmazza.  

2. táblázat: Vizsgált minták peremszög értékei és a röntgendiffrakciós 
vizsgálat során megállapított kristálytani irányok intenzitásának arányai 

 

 

13. ábra: Vizsgált minták peremszög, intenzitásarány diagramja 

 

Az 13. ábrán látszik, hogy a nedvesedési peremszög csökkenésével erősebb 
a textúráltság, ami azt jelenti, hogy a jobb nedvesedési viszonyok (csökkenő 
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peremszög-értékek) erős kapcsolatban állnak a szubsztráttal érintkező 
kristályok rendeződésével. 

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. 

 

Ag, Ag90Cu10, Ag90Zn10, Ag90Ga10 

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 (14. 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. 

 

 

14. ábra: XRD mérési eredmények Ag, Ag-Zn, Ag-Cu és Ag-Ga mintákon a 
megszilárdult csepp szubsztráttal érintkező részén 
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Összehasonlítva az 1200˚C-on mért nedvesedési peremszög értékeket az 
elsődlegesen megszilárdult réteg textúráltságával (XRD), megállapíthatjuk, 
hogy a jobb nedvesedési tulajdonságok (csökkenő peremszög értékek) 
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 felöli oldalán 
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Az új tudományos eredmények összegzése 
tézisekben 

1. Módszert és nagy hőmérsékleten működő berendezést 

fejlesztettem ki ötvözet-olvadékok 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 
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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. 

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 
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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. 
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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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