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1. Bevezetés 

 PhD dolgozatom címe „Fém-kerámia nano- és mikrokompozit rétegek in situ előállítása 
lézersugaras technológiával”, ennek alapján tárgya a műszaki anyagtudomány körébe tartozik. A 
műszaki anyagtudomány definíciója mind a mai napig nem kristályosodott ki végleges formájá-
ban, ma már általánosan elfogadott, hogy ez a tudományág a felhasználói igények kielégítésére 
szolgáló anyagok tudatos megtervezésével és előállításával foglalkozik, figyelembe véve azt a 
körülményt, hogy ezeknek az anyagoknak az előállítása, felhasználása csak zárt ciklusú technoló-
giákban valósulhat meg. Az is a műszaki anyagtudomány specifikumának tekinthető, hogy a fel-
használói igényeket kielégítő anyagokat a lehetséges négy anyagcsoport valamelyikében keressük 
meg az optimális megoldás szempontjainak figyelembe vételével. Az anyagok szokásos csoporto-
sítását az 1. ábra mutatja, mely a szerkezeti és funkcionális anyagokra nézve egyaránt érvényes.  

 
1.ábra. A műszaki gyakorlatban használt anyagok egy lehetséges csoportosítása  

 A műszaki fejlődés egyre nagyobb és összetettebb igénybevételnek kitett szerkezetek, alkat-
részek, szerszámok alkalmazását, előállítását igényli. A 20. század második harmadának végén 
számos technológiai megoldást dolgoztak ki nagy teljesítőképességű alkalmazásokra a jármű-, 
repülő-, valamint az űripar számára. Például a gépiparban használt alkatrészek felületével és 
„magjával” szemben gyakran ellentétes követelményeket támasztunk. Közismert például, hogy a 
fogaskerekek fogfelületeinek kopásállónak, míg a belső magnak szívósnak kell lennie. Ezeknek az 
ellentétes követelményeknek a kielégítésére alkalmazunk termokémiai eljárásokat [Eckstein, 
1969]. A gép- és járműiparban a fém alapanyagokból készült alkatrészek mellett megjelentek a 
műanyagból és a kerámiából készültek is, melyek ma már a gépkocsik tömegének jelentős hánya-
dát képviselhetik. Ez utóbbiak néhány tulajdonsága, jellemzője kedvezőbb, mint a fémeké: a ke-
rámiák keménysége, kopásállósága, hő- és hősokkállósága, korrózióállósága stb. jobb, mint az 
acélok hasonló jellemzői, de a húzó- és hajlítószilárdságuk, dinamikus igénybevétellel szembeni 
ellenálló képességük, stb. viszont sokkal kedvezőtlenebb. A fémek és kerámiák alkalmazás szem-
pontjából kedvező tulajdonságainak egyesítése a kerámiaerősítésű kompozitokkal valósítható 
meg.  

A részecskékkel erősített fémmátrixú kompozitok változatos tulajdonságkombinációkat eredmé-
nyeznek, de lényegesen drágábbak, mint a hagyományos ötvözetek. Esetenként azonban elegendő 
az alkatrésznek csak a felületi tulajdonságait javítani. Így a felületi fémmátrixú kompozitréteg 
létrehozása a felhasználói igények kielégítésének hatékonyabb lehetőségét jelenti.   
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 A fémmátrixú kompozitok egyik legkorszerűbb előállítási lehetőségét a lézersugaras techni-
ka alkalmazása teremtette meg, melynek egy lehetséges módját 35 évvel ezelőtt fedezték fel 
[Schaefer 1980, Schaefer 1981], ami ma LMI (Laser Melt Injection, LMI) néven ismert. Az LMI 
technológia során vivőőgáz segítségével juttatunk részecskéket a lézersugár által megolvasztott 
fémolvadékba. Az olvadék mélysége kb. 1 mm, az erősítő részecskék szokásos nagysága 10-100 
µm közötti. Ez esetben a réteg és az alapanyag között kohéziós kapcsolat alakul ki, így gazdaságo-
san állíthatók elő a térfogati és felületi igénybevétel szempontjából optimális tulajdonság-
kombinációjú, növelt élettartalmú alkatrészek és szerszámok.  

Az LMI eljárás egyik hátránya azonban az, hogy a kerámiarészecskéket, amelyeket a 
kompozitréteg létrehozásához használunk, a folyékony fázis általában nem nedvesíti kellően, illet-
ve a fém és a kerámia sűrűsége közötti különbségből és a határfelületi energiák kedvezőtlen hatá-
saiból fakadóan a gyakorlati megvalósítás nehézségekbe ütközik. Ez a korlát úgy oldható fel, ha a 
második fázis (erősítőfázis) ellenőrzött reakció útján az olvadékban in situ képződik. Az erősítőfá-
zis in situ képződése lehetőséget nyújt arra, hogy a részecskék méretét és mennyiségét és ez által a 
mátrixhoz való kapcsolódás jellegét, az alkalmazott technológia paramétereivel befolyásoljuk, ami 
megteremtheti a nano -és mikrokompozitréteg előállításának lehetőségét.  

Az erősítő részecskék in situ képződésének előfeltétele az, hogy az erősítő részecskét alkotó fémes 
és nemfémes komponensek az olvadékban kellő mértékben oldódjanak. Ez utóbbi feltétel különö-
sen kritikus lehet az oxid típusú kerámiákkal erősített kompozitrétegek létrehozásakor. 

 A fenti meggondolások tükrében a kísérleti és elméleti munkám két területre összpontosul 
az elfogadott támavázlatomnak megfelelően: 

1. Az első részében az oxid részecskékkel erősített kompozitréteg előállításával kapcso-
latos kérdések elméleti és kísérleti úton való tisztázását tűztem ki feladatul. Azt ele-
meztem, hogy ötvözetlen acél felületén a vas-oxid és az alumínium között lejátszódó, 
és korund részecskéket is eredményező ún. termitreakció alkalmas-e nano- vagy mik-
rométer méretű korund részecskékkel erősített felületi kompozitrég előállítására, 
amely rétegnek kopásállósága már gyakorlati szempontból is kedvező. Ennek a reak-
ciónak a tanulmányozását azért választottam, mert a keletkező korundrészecskék a 
természetben előforduló anyagok közül a gyémánt után a legkeményebbek, és az acé-
lokban a korundrészecskék az acélgyártás szokásos technológiai folyamatában is létre-
jönnek, ugyanis a korundzárványok az alumíniummal csillapított acélokban mindig je-
len vannak. Ezt a választást az is indokolta, hogy a termitreakció „mellékterméke” a 
vas, a mátrix összetételét lényegesen nem változtatja meg. A termitreakció eredmé-
nyeképpen előzetes feltételezésünk szerint kialakuló kompozitréteg alkalmas lehet ko-
pásálló felületek létrehozására.  

 

2.  A kísérleti munka második szakaszában – részben az első pont szerinti kompozit-
előállítási kísérlet tapasztalatai alapján – az acélmátrixot erősítő kerámia részecskéket 
a nióbiummal ötvözött felületi réteg karbonitridálásával hoztam létre. Az újszerű mód-
szer tanulmányozásának több indoka is van. Több mint egy évtizedes tapasztalatom 
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szerint a lézersugaras felületi ötvözésnek nincs különösebb akadálya, nagy biztonság-
gal és jó kézbentarthatósággal valósítható meg. A nitridálás vagy a karbonitridálás pe-
dig relatív kis hőmérsékleten, a kezelendő alkatrész számottevő torzulása és a szövet-
szerkezet lényeges változása nélkül végezhető el, és az eredményt lényegében csak a 
kezelendő tárgy összetétele és a nitridálás paraméterei határozzák meg. Ez az eljárás 
alkalmasnak bizonyulhat nem nitridálható acélokon is a karbonitridált réteg létrehozá-
sára, illetve eredetileg is nitridálható tárgyak kopott felületeinek regenerálására, hiszen 
a nióbiummal való ötvözés várhatóan a karbonitridálhatóságot is javítja, és pótolja a 
kopás által eltávolított anyagot. Ez a módszer ígéretes lehetőségeket kínál a 
gép(jármű)ipari alkatrészek felületeinek meghatározott cél szerinti lokális módosításá-
ra.   



11 

 

2. A szakirodalom áttekintése 

 A szakirodalmi áttekintésem két részből áll. Az első részben definiálom a létrehozandó felü-
leti rétegeknek az anyagok csoportosítására ma már általánosan elfogadott rendszerében elfoglalt 
helyét. A második részben – a disszertációm tárgyához közelítve – a diszperziós rétegekkel, illetve 
az in-situ nanokompozitokkal foglalkozó cikkeket értékelem. Az értékeléskor egységes szempon-
tokat követtem, figyelembe vettem az alkalmazott eljárások jellegét, a réteg létrehozásához alkal-
mazott anyagok kémiai és fizikai-kémiai jellemzőit, valamint a kialakult réteg szövetszerkezetét és 
felhasználói szempontból fontos tulajdonságait. Az értékelés eredményét táblázatos formában fog-
laltam össze.  

Az irodalomkutatást 2012.12.31-el fejeztem be. 

2.1 A kompozitok általános jellemzése  

A kompozitok, vagy más néven társított anyagok, olyan összetett anyagok, amelyek két 
vagy több különböző szerkezetű és makro-, mikro─ vagy nanoméretekben elkülönülő anyagkom-
binációkból épülnek fel. Az alapanyagot mátrixnak, a többi elemet pedig második (vagy erősítő) 
fázis(ok)nak nevezzük. A kompozitok bármilyen két, vagy több anyag (fém, kerámia, műanyag, 
stb.) kombinációjaként előállíthatók és az alapanyagot különböző alaki tulajdonságú második fá-
zissal erősíthetik (2.1 ábra). A kompozitok a műszaki célú szerkezeti és funkcionális anyagok 
egyik legkorszerűbb családját képezik. A műszaki gyakorlatban a kompozitok kétféle módon je-
lennek meg: a munkadarab egészében vagy csak a felületi rétegükben. A szerkezeteket és a gépal-
katrészeket az igénybevétel értelemszerűen közvetlenül a felületükön éri.  

 
2.1ábra: A kompozitok mátrix szerinti megkülönböztetése  

A környezetből származó mechanikai, termikus vagy korroziós igénybevételnek ellenálló képes-
ség ebben az esetben úgy is fokozható, ha csak a felületi rétegben alakítjuk ki a kompozit szerke-
zetet. Amennyiben az erősítőfázisként kerámia részecskéket használunk, elsősorban a réteg kopás-
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állóságát növelhetjük. A kompozitok szakítóvizsgálattal meghatározható mechanikai tulajdonságát 
értelemszerűen csak tömbi kompozitokon lehet meghatározni.   

2.1.1 A kompozitok csoportosítása  

 A kompozitokat több szempont szerint lehet csoportosítani, pl. lehetséges a mátrix anyaga, a 
második fázis anyaga és a második fázis alaki tulajdonságai szerint, az előállítás módja, a felhasz-
nálás célja, vagy területe alapján [Miracle, 2001].  

Az osztályozás lehetőségét alapvetően az erősítő anyagok és/vagy a funkciót hordozó diszperz 
anyagok, illetve a mátrix változatai szolgáltatják, amely csoportok egyes tagjai akár 
nanokompozitokat is képviselhetnek [Csanády, 2009]. A nanokompozitoknak jellegzetes vonása 
az, hogy az erősítőfázis valamelyik mérete 100 nm, vagy annál kisebb. A fenti szempont szerinti 
osztályozást a fémmátrixú kompozitok esetére az 2.2 ábra mutatja. 

 
2.2 ábra: Fémmátrixú kompozitok csoportosítása  

Fémmátrixú kompozitok fejlesztésével az 1950-es évek végén kezdtek el foglalkozni, amikor a 
fémes anyagokra jellemző szerkezeti tulajdonságokat a növekvő felhasználói igenyékhez kívánták 
közelíteni [Ralph, 1997]. Az első kompozitok rendezetlen struktúrájúak voltak, és nagyon nagy 
költséggel készültek. A ’80-as évek jelentették a fémmátrixú kompozitok fejlesztésének fénykorát, 
amikor nagy mennyiségben gyártottak részecske -és wishkererősítésű alumínium-, magnézium-, 
acél- és rézmátrixú kompozitokat a hightech ipar számára [Miracle, 2001]. 

A következő táblázat (2.1 táblázat) a fémmátrixú kompozit előállítási technológiáit foglalja össze, 
példákkal és a kompozitok főbb tulajdonságaival kiegészítve [Ralph, 1997]. 

A táblázatban szereplő példák jól szemléltetik – a teljesség igénye nélkül – a kompozitok sokszí-
nűségét. 
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2.1 táblázat: Fémmátrixú kompozit előállítási technológiák egyfajta csoportosítása [Ralph, 1997] 

Kompozit típusa, előál-
lítás 

Példa (erősítő /matrix) Főbb jellemzők és tulajdonságok 

Folyadék fázisú előállítás 

Kevert fémolvadék 
feldolgozás 

Al2O3, SiC/könnyű fém mérsékelt tulajdonságjavulás 

Infiltrálás (szálas, 
szemcsés) 

 

SiC whisker, Al2O3, szálas/Al, 
C/Al és Mg, SiC/Ti, B/Al 

jó szilárdsági tulajdonságok: Mg: 200○C-
ig Al: 300○C-ig, Ti: 600 ○C-ig 

Diszpergálás 

 

diszpergált kerámia szem-
csék/ fémolvadék 

kristályosodás kontrollálásának 
problémája 

 

Félig szilárd feldolgozás  

 

Si/ Al mérsékelt szilárdsági tulajdonságjavulás, 
jó kopási tulajdonságok 

In situ előállítás TiB részecske/Al jó alakíthatóság, szívósság 

Irányított kristályosítás Ti szálak / 
'/   bizonytalanság a termikus 

tulajdonságokban 

Szilárd fázisú előállítás 

In situ képződés 

- belső oxidáció 

 

Al2O3, SiO2, BeO szemcsék/Cu 
vagy Ag 

 

mérsékelt szilárdsági tulajdonságjavulás, 
jó elektromos vezetőképesség 

Porformázás 

- szinterelt alumínium  

- porkohászat 

- kemény fémek 

 

 

Al2O3 szemcsék/ Al 

Al2O3, SiC/Al 

WC szemcsék/Cu 

 

 

mérsékelt szilárdsági tulajdonságjavulás 
300 ○C-ig, kis sűrűség 

mérsékelt szilárdsági tulajdonságjavulás, 
kis sűrűség, kis hőtágulási együttható 

jól hasznosítható vágó szerzámok 
anyagaként 

Diffúziós hegesztett kö-
tés 

- hosszú szálak  

- galvanizált Al henger 

 

SiC szálak/Ti3Al 

Al2O3szemcsék/ Al 

 

oxidációs problémák nagy 
hőmérsékleten 

mérsékelt szilárdsági tulajdonságjavulás, 
jó elektromos vezetőképesség 

 

Az acél mátrixú tömbi kompozitokat jellemzően karbidokkal, nitridekkel, boridokkal és oxidokkal 
erősíthetünk. Az erősítőfázis pl. TiC, Cr3C2, SiC, Ti(C,N) térfogatarányának függvényében a mát-
rix mechanikai tulajdonságai pl. folyáshatár, szakító szilárdság és keménység növelhető. 
Szintereléssel előállított vasmátrixú (0,015 m/m% C) kompozitokra vonatkozóan az erősítőfázis 5, 
10 és 15 térfogatszázalék mennyiségének hatására a folyáshatár egy maximum értéket (900 MPa, 
10 v/v% kerámia fázis) követően csökken. Hasonló eredményeket tapasztalhatunk a szinterelt da-
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rabok szakítószilárdság értékeiben is, egy maximum értéket (900 MPa) követően a szilárdság 
csökken. A kompozitok keménysége az erősítőfázis térfogatszázalékos mennyiségének növelésé-
vel nő, majd 15% mennyiség felett csökken [Li, 2010]. Értelemszerűen a keménység jelenti azt a 
mérőszámot, ami tömbi és felületi rétegben egyaránt meghatározható. 

2.1.2. Az in situ kompozitok 

 Az in situ kompozit előállításának lényege az, hogy az erősítőfázist nem kívülről adagolják a 
rendszerbe, hanem magában a mátrixban alakul ki az előállítás során. A folyamat nagy előnye más 
technikákhoz képest, hogy sokkal jobb határfelületi kötés érhető el a második fázis és a mátrix 
között, mivel a tömbi anyagban kialakuló erősítőfázis felülete nem érintkezik a levegővel, így nem 
oxidálódik, nem szennyeződik, felületén nincs gázadszorpció. Az in situ technológiák tipikus pél-
dája az irányított kristályosítással vagy az intermetallikus vegyület precipitációjával létrehozott 
kompozit. Az újabban fejlesztett eljárások két elven alapszanak: az ötvözet mátrix és egy gáz kö-
zötti kontrollált reakción, illetve ennek során kialakuló erősítőfázis keletkezésén, és/vagy a kom-
ponensek közötti endoterm reakciókon, amelyek az erősítőfázis kialakulásához vezetnek. Az olva-
dékban kontrollált reakció példája az in situ oxidálás, melyet Lanxide-eljárásnak is neveznek. En-
nek során alumíniummátrixú Al2O3 részecskékkel erősített kompozit jön létre.  A kísérleti körül-
ményeket úgy kell alakítani, hogy az oxidáció folyamatos oxidréteg kialakulása nélkül történjen 
[Torralba, 2003]. Az in situ módon előállított fémmátrixú kompozitok erősítőfázisai általában kar-
bidok, nitridek, boridok és oxidok vagy esetleg egyéb kemény fázisok.  

In situ kompozitok csoportosítása 

1. Részecske erősítésű fémmátrixú kompozitok – az erősítőrészecskék in situ keletkeznek, 
például TiB2 részecskeerősítéses Al-mátrixú kompozit, Mg2Si szemcsékkel erősített Mg-
mátrixú kompozit. 

2. Rövid szállal erősített in situ fémmátrixú kompozitok – az erősítőfázis in situ keletkezett 
rövid szál vagy whisker (rövid szál/tű alakban nőtt egykristály). Például: TiB2 whiskerrel 
erősített Ti mátrixú kompozit, Al3Ti-whisker erősítéses Al mátrixú kompozit. 

3. Szálerősítéses in situ fémmátrixú kompozitok – in situ keletkezett folytonos szálakkal erő-
sített kompozit. Például: folytonos Mo-szálakkal erősített Ni-Al mátrixú kompozit. (Egy 
eutektikus ötvözet irányított kristályosítása eredményezheti az egyik összetevő folyamatos 
szálakká való alakulását.)  

A felsorolt esetekben az erősítőfázis az olvadékban, még megszilárdulás előtt jön létre. Az erősítő-
fázis megválasztását korlátozhatja az erősítőfázis létrejöttének termodinamikai feltételrendszere, 
valamint az a körülmény, ami a létrejövő részecskék méretét és ezen keresztül a kompozitréteg 
tulajdonságait is meghatározza.  

Az in situ kompozitok kiindulási anyagai: 

1. Mátrix alapanyag: a legnagyobb mennyiségben van jelen; általában alumínium vagy vala-
mely ötvözete, ezen kívül előfordul pl. réz, titán, magnézium mátrix is, ritkábban vas alapú 
ötvözetek. 
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2. Reaktív komponens(ek): azok a szilárd vagy gáz halmazállapotú anyagok, amelyek a 
mátrixxal vagy egymás közötti reakció eredményeképpen létrehozzák az erősítőfázist.  A erő-
sítő termékfázis tárfogathányada általában nem haladja meg a 10%-ot. 

3. Modifikáló komponens: egy felületaktív komponens, a határfelületi adszorpció révén befolyá-
solja az erősítőfázis morfológiáját és/vagy méretét. Kompozit létrehozásakor a legkisebb 
mennyiségben szükséges komponens – némely esetben akár 1 m/m% alatt is hatásos. 

2.1 Lézersugaras felületkezelések 

 A felületi nano- és mikrokompozit rétegek létrehozásának egyik leghatékonyabb módszerét 
lézersugaras diszpergálás és a lézersugaras ötvözés jelenti. Ezért a továbbiakban ezeknek az eljá-
rásoknak a lézersugaras felületmódosító eljárások között elfoglalt helyét tekintem át.  A lézersugár 
alkalmazási területeinek egyik lehetősége a lézersugaras felületmódosítás, amely során a felületre 
jutó lézersugár az anyag felületének kis térfogatát hevíti a kívánt hőmérsékletre, amit gyors, spon-
tán lehűlés követ, többnyire a tömbi anyag által kiváltott hővezetés következtében. A nagy ener-
giasűrűségű lézersugár, illetve a vele kapcsolatba kerülő anyag kölcsönhatásának eredményeként a 
felületen megváltoznak az anyag fizikai tulajdonságai, ami a kölcsönhatás jellemzőire visszahat, 
vagyis megváltozik az energiaelnyelés intenzitása. Ezt a többnyire rendkívül bonyolult kapcsolati 
rendszert csak hatásában lehet vizsgálni, ezért a kiválasztott technológiai paraméterek változásá-
nak függvényében értékelik a megmunkált darab egyes tulajdonságainak változását. A fontosabb 
technológiai paraméterek és a felületkezelés során tapasztalható változásokat összefoglaló jelleg-
gel a 2.3. ábra mutatja. 

 

2.3 ábra: A lézersugár és a megmunkált munkadarab közötti kölcsönhatást szemléltető ábra  

A lézersugaras felületkezelések változatainak osztályozásakor alapvetően két csoportot szokás 
megkülönböztetni: 

technológiai paraméterek

hullámhossz

lézer

teljesítmény

intenzitáseloszlás

üzemmód: 
- impulzus
- folyamatos

optika

fókusz helyzete

sugárfolt mérete
a felületen

beesési szög

CNC
előtolás:
- sebessége 
- dinamikája

hozaganyag

adagolás:
- sebessége 
- intenzitása
- iránya

munkagáz

intenzitása

iránya

sebessége

anyag jellemzők

fajhő

sűrűség

hővezető képesség

abszorpciós képesség

összetétel

munkagáz

beolvadás mélysége

kialakult réteg 
jellemzői

hullámosság

érdesség

oxidáció

ötvöződés

fázisátalakulás

termikus vetemedés

mikroszerkezet

fajhő

sűrűség

hővezető 
képesség

abszorpciós 
képesség

geometria

fázisátalakulásokat 
kíérő hőeffektus

fémolvadék 
határfelületi energiája

összetétel

alapanyag és 
hozaganyag

alapanyag 
mikroszerkezete

technológiai paraméterek

hullámhossz

lézer

teljesítmény

intenzitáseloszlás

üzemmód: 
- impulzus
- folyamatos

hullámhossz

lézer

teljesítmény

intenzitáseloszlás

üzemmód: 
- impulzus
- folyamatos

optika

fókusz helyzete

sugárfolt mérete
a felületen

beesési szög

optika

fókusz helyzete

sugárfolt mérete
a felületen

beesési szög

CNC
előtolás:
- sebessége 
- dinamikája

CNC
előtolás:
- sebessége 
- dinamikája

hozaganyag

adagolás:
- sebessége 
- intenzitása
- iránya

hozaganyag

adagolás:
- sebessége 
- intenzitása
- iránya

munkagáz

intenzitása

iránya

sebessége
munkagáz

intenzitása

iránya

sebessége

anyag jellemzők

fajhő

sűrűség

hővezető képesség

abszorpciós képesség

összetétel

munkagáz

fajhő

sűrűség

hővezető képesség

abszorpciós képesség

összetétel

munkagázmunkagáz

beolvadás mélysége

kialakult réteg 
jellemzői

hullámosság

érdesség

oxidáció

ötvöződés

fázisátalakulás

termikus vetemedés

mikroszerkezet

fajhő

sűrűség

hővezető 
képesség

abszorpciós 
képesség

geometria

fázisátalakulásokat 
kíérő hőeffektus

fémolvadék 
határfelületi energiája

összetétel

alapanyag és 
hozaganyag

alapanyag 
mikroszerkezete

fajhő

sűrűség

hővezető 
képesség

abszorpciós 
képesség

geometria

fázisátalakulásokat 
kíérő hőeffektus

fémolvadék 
határfelületi energiája

összetétel

alapanyag és 
hozaganyag

alapanyag 
mikroszerkezete



16 

 

1. az anyagtulajdonságok kívánt lokális módosítása kizárólag az alapanyag szerkezetének 
megváltoztatásával érhető el, anélkül, hogy a kémiai összetétel szándékoltan és jelentősen 
megváltozna, 

2. a tulajdonságok módosítása érdekében az alapanyagtól eltérő anyagösszetételű felületi réteg 
alakul ki, külső forrásból biztosított anyagok hozzáadásával. 

További osztályozási szempont lehet az, amely szerint a nagy energiasűrűségű lézersugár hatására 
az alapanyag felületének hőmérséklete az olvadáspont felett, vagy alatt van, illetve a hozaganyag 
teljesen, részben, vagy egyáltalán nem olvad meg és/vagy oldódik. A 2.4 ábra az előbb említett 
szempontok figyelembevételével mutatja a lézersugaras felületkezelések egy lehetséges osztályo-
zását [Bitay, 2007]. 

 

2.4 ábra: Lézersugaras felületkezelések egy lehetséges csoportosítása [Bitay, 2007]. 

1. Lézersugaras felületedzés  

Pontszerű (körszimmetrikus) vagy vonalszerű (rezgetett) lézersugár alkalmazásával különböző 
vastagságú vonalak és különböző szélességű sávok mentén, koncentrált energiabevitellel lehet acél 
tárgyak max. 2 mm vastag rétegét hűtőközeg alkalmazása nélkül edzeni. Ez a hőkezelési technika 
különösen előnyös karcsú, vetemedésre hajlamos, ill. nagy tömegű alkatrészek meghatározott felü-
letrészleteinek edzésére.  

2. Lézersugaras felületszilárdítás 

A nagyenergiájú lézersugár impulzus hatására a felszín anyagának kis térfogata gőz, illetve plaz-
ma állapotba kerül, ami a felszínről nagy sebességgel leszakadva a szilárd test felé lökéshullámot 
gerjeszt. Ezáltal a felszínen maradt atomok átrendeződésével pl. az anyag keménysége megnövek-
szik. 

3. Lézersugaras rétegátolvasztás 

A lézersugaras rétegátolvasztás a fent említett két eljárástól abban különbözik, hogy a felületi ré-
teg ~10-1000µm mélységében megolvad, majd az olvadék gyors hűlése következtében nagyon 
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finom, nem egyensúlyi mikroszerkezetűvé szilárdul (kristályosodik, vagy amorf szerkezetűként 
dermed). Az így kialakult szerkezetben túltelített oldatok, metastabil fázisok és amorf struktúra 
hozható létre. 

4. Lézersugaras rétegráolvasztás (bevonatolás, felrakóhegesztés, cladding) 

Rétegráolvasztással az alapanyaghoz jól kötődő, akár több mm vastagságú rétegek hozhatók létre, 
hozaganyag hozzáadásával. A kezelések többségében csak a hozaganyag olvad meg, de abban az 
esetben, ha az alapanyag olvadáspontja közel van a hozaganyag olvadáspontjához, akkor az alap-
anyag vékony felületi rétege is megolvadhat, így belekeveredhet a megolvasztott hozaganyag ol-
vadékába. Az olvadékáramlás intenzitásától, illetve a lézersugaras kezelés fajlagos hőbevitelétől 
függ, hogy a megolvadt alapanyag teljesen elkeveredik-e a hozaganyag olvadékában, vagy egy 
köztes rétegben átmenet jön létre (pl. szilárd oldat) az alapanyag és a hozaganyag között. Az alap-
anyag részleges megolvadása egyértelmű kohéziós kapcsolatot eredményez. 

5. Lézersugaras diszpergálás  

Lézersugaras diszpergáláskor a lézersugár által megolvasztott olvadéktócsába jutatott hozaganyag 
nem, vagy csak részben oldódik fel, vagyis változatlan formában épül be a mátrixba, melynek kö-
vetkeztében kialakul a diszperziós réteg.  

6. Lézersugaras ötvözés 

Lézersugaras felületötvözéskor a lézersugár által megolvasztott felületi réteg összetétele ötvöző(k) 
bejuttatásával módosítható, így  az alapanyag összetétele és ezzel együtt annak tulajdonságai is 
megváltoznak.  

 Ha felületi kompozitréteg előállítása a cél, a mai felfogásunk szerint az 2.4 ábra szerinti 
csoportosítás tovább pontosítható, ugyanis a lézersugaras ötvözés során az olvadéktócsába nem 
csak fémes (ötvöző) komponenseket, hanem az erősítőfázis létrehozásához szükséges reaktív 
komponenseket is bejuttathatjuk. Az elmondottakat alapján célszerű lenne a felületötvözésre vo-
natkozó csoportot hagyományos értelembe vett ötvözésre és felületi kompozitok létrehozásához 
szükséges reaktív komponensek bejuttatásán alapuló eljárásra bontani. 

A lézersugaras rétegráolvasztás, diszpergálás és ötvözés egy, illetve két technológiai lépésben 
egyaránt megvalósítható. Az egylépéses technológiával (2.5a. ábra) a hozaganyagot közvetlenül a 
lézersugár által megolvasztott tócsába juttatjuk por, illetve huzal formájában. Ahogy azt a beveze-
tőben már említettem, ha a hozaganyagot por formájában, egy lépésben juttatjuk a lézersugár által 
megolvasztott tócsába, LMI eljárásról beszélünk.  

A kétlépéses technológia alkalmazásakor a hozaganyagot a lézersugaras kezelést megelőző lépés-
ben juttatjuk a felületre. Az ötvözőanyag, vagy hozaganyag felvitelének módja megvalósulhat 
galvanizálással, termikus szórással, ragasztással, bevonatolással, filmnyomással stb (2.5b. ábra).  
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a)      b) 

2.5 ábra: Lézersugaras felületötvözés sematikus ábrája a) egylépéses technológia b) 
kétlépéses technológia  

Ha a munkadarab felületén elnyelt lézersugár hatására az alapanyag felületi rétege megolvad, az 
olvadékfürdő intenzív mozgásának következtében a hozzáadott anyagokkal összekeveredik. Az 
ötvözők feloldódhatnak, a diszperz részecskék elkeveredhetnek, melynek eredményeként az alap-
anyag tulajdonságaitól lényegesen eltérő összetételű és szerkezetű, más kémiai és fázisösszetételű 
réteg képződhet. Az olvadéktócsa nagy termikus- és esetenként koncentráció-gradiense miatt, il-
letve a Marangóni áramlás révén a tócsában intenzív olvadékmozgás alakul ki (2.6. ábra).  

 

2.6 ábra: A lézersugár hatására kialakuló olvadékáramlást szemléltető vázlat [Wesling, 2009] 

A lézersugaras rétegráolvasztással akár 10 mm-nél vastagabb réteg is létrehozható, míg diszpergá-
lással és felületötvözéssel legfejebb 2-3 mm vasatgságú a kialakult réteg.  Az adagolt részecskék 
szokásos nagysága 40-100 m közötti.  

2.2 A felületi kompozitrétegek létrehozása lézersugaras diszpergálással és ötvö-
zéssel  

Fémmátrixú kerámia részecskékkel erősített kompozitréteg lézersugaras technikával való 
létrehozásának az az előfeltétele, hogy az erősítő részecske a lézersugár által megolvasztott olva-
dékba be tudjon jutni. Ezzel a kérdéssel számos kutató foglalkozott [Engh, 1972, Huh, 1974, 
Rapacchietta, 1977, Rohatgi, 1990, Kaptay, 1996, Farias, 1985, Vreeling, 2000, Ozawa, 1983, 
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Farias, 1985, Zhang, 1994. Wu, 1994, Cheng, 2001, Verezub, 2005]. A szakirodalom feldolgozá-
sakor és értékelésekor Kaptay Gy. által kidolgozott elméletre támaszkodtam, megjegyezve azt, 
hogy saját kísérleteim eredményeinek értékelésekor az általa továbbfejlesztett elméletet vettem 
figyelembe.  

Ahhoz hogy a szakirodalom feldolgozásának szempontjait ki tudjam jelölni, szükségesnek tartom 
a Kaptay Gy. féle elmélet alapgondolatának ismertetését [Verezub, 2005]. Az erősítő részecskék 
olvadékba való bejutásának feltételrendszerét leíró összefüggésben ugyanis mindazon jellemzők 
szerepelnek, amelyek alapján az irodalomból megismerhető kísérletek eredményei – esetleg siker-
telensége – értelmezhetővé válnak. A Kaptay-féle model szerint a részecskeelmerülés feltételeinek 
számításakor a szemcsék kinetikus energiáját, a határfelületi energiaviszonyokat valamint a ré-
szecske és az olvadék közötti sűrűségkülönbséget kell figyelembe venni. A szilárd részecske és a 
fémolvadék közötti kapcsolatot szemléltető sematikus vázlatot mutat a 2.7 ábra.  

 

2.7 ábra: Egy szilárd részecske és a fémolvadék sematikus ábrája 

Szög alatt folyadék felületére lőtt szilárd részecske folyadékba hatolásának feltételét az M12 
egyenlet írja le, melynek levezetését a 2. sz. mellékletben mutatom be. A mellékletben korrigálom 
Kaptay elméletét [Verezub, 2005], amit eredetileg merőlegesen a folyadék felületére lőtt szemcsék 
elsüllyedésére dolgozott ki. A módosított egyenlet: 
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ahol:  
rkr - kritikus részecskeméret, [m] 

σ - olvadék felületi feszültsége, [J/m2] 

 - az olvadék peremszöge a szilárd fázison, [] 

v - részecske becsapódási sebessége, [m/s] 

s - szilárd részecske sűrűsége [kg/m3] 

l - olvadék sűrűsége, [kg/m3] 

α - részecskék becsapódásának szöge, [] 
Amint az látható, az elmerülés szempontjából a részecskék kinetikus enegiájának is szerepe van, 
melynek figyelembevételével a diszperziós réteg létrehozásának két technológiai lehetősége kü-
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lönböztethető meg, nevezetesen az egy illetve a kétlépéses technológia. A kétlépéses technológi-
áknál a részecskék kinetikus energiájának nincs szerepe, az egylépéses technológiánál azonban 
mivel a részecskéket nagy áramlási sebességű vivőgázzal jutatjuk a kezelendő minta felületére a 
részecskék kinetikus energiájának is meghatározó szerepe van. A lézersugaras ötvözéskor a nem-
fémes reaktív komponenst hordozó részecskének az olvadékba való bejutásának feltételrendszere 
is értelmezhető a M12-es egyenlettel.  

A következő alfejezetekben azokat a publikációkat értékelem, amelyekben a kísérletek során az 
egy és a kétlépéses lézersugaras technikát alkalmazták. Figyelembe vettem továbbá azt a körül-
ményt is, hogy az erősítő részecskét eredeti formájukban és összetételükben jutnak az olvadékba 
vagy az olvadékban reakció eredményeként képződnek.  A feldolgozott cikkeket a mátrix anyaga 
szerint csoportosítottam, először az acél mátrixú majd a könnyűfém mátrixú kompozit előállítási 
kísérletek eredményeit elemzem. Az egyes publikációk bemutatásakor elsősorban a réteg szövet-
szerkezetét jellemző felvételeket mutatom be, hiszen ezek alapján ítélhető meg leginkább a kiala-
kuló réteg felépítése, illetve az erősítő részecske és az olvadék közötti kölcsönhatás jellege és mér-
téke, valamint a réteg kopásállóságát növelő diszperz részecskék térfogathányada. 

2.2.1 Diszperziós réteg létrehozása kétlépéses lézersugaras technológiával (az 
adagolt részecskék nem, vagy részlegesen oldódnak a mátrix anyagában) 

 Ebben a fejezetben azokat a szakirodalomban található eredményeket ismertetem, amelyek 
esetén a kompozitréteg előállításához szükséges erősítő részecskéket a lézersugaras kezelést meg-
előzően viszik fel a kezelt anyag felületére és második lépésként történik a lézersugaras olvasztás, 
melynek hatására a felvitt részecskék a felületi olvadékrétegbe belekeverednek. Első lépésként az 
erősítőfázis részecskéit csaknem minden esetben golyós malomban keverik össze, majd valami-
lyen szerves adalékanyag (pl. alkohol) segítségével viszik fel egyenletes vastagságú rétegben a 
kezelni kívánt felületre. Második lépésként a felvitt réteget és az alapanyag felszínét lézersugár 
segítségével átolvasztják. 

 Cheng és társai [Cheng, 2001] WC, Cr3C, SiC, TiC, CrB2 és Cr2O3 részecskékkel (átlagos 
méretük 40 μm ) erősített ausztenites acél (S31603) mátrixú felületi kompozitréteget hoztak létre 
lézersugár segítségével. Céljuk az acél kavitációs ellenálásának (Re) javítása volt. A minták ke-
resztmetszetéről készült felvételek a 2.8 ábrán láthatóak. Abban az esetben, amikor a réteg és az 
alapanyag kötődése gyengébb volt (Cr2O3 adagolás esetében), illetve a réteg repedéseket és póru-
sokat (Cr2O3, SiC, TiC adagolás esetében) is tartalmazott, az Re értéke kisebbre adódott. A Cr2O3-
ot tartalmazó réteg kötödése az alapanyaghoz annyira gyenge volt, hogy az eróziós teszt során a 
réteg levált az alapanyagról. A CrB2 és WC szemcsékkel erősített rétegek kavitációs ellenállása 
volt a legnagyobb (2.8g ábra), amit az erősítő kerámia részecskék és a mátrix anyaga közötti kö-
tés, illetve olvadék állapotban a mátrix és a részecskék jó nedvesítőképessége biztosított. 
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b) 

 

  

c) d) 

  

e) f) 

 

g) 

2.8 ábra: Ausztenites acélon kétlépeses lézersugaras módszerrel létrehozott rétegek 
szövetszerkezete a) WC b) Cr2C3 c) SiC d) TiC e) CrB2 f) Cr2O3 részecskéket tartalmazó ré-

teg g) Normalizált Re értéke Cheng [Cheng, 2001] nyomán 

Cheng és társai [Cheng, 2002] egy későbbi cikkükben hasonlóan ausztenites saválló acél 
(S31603) felületét módosították kétlépéses lézersugaras kezeléssel. Ebben az esetben Co-WC (17-
83 tömeg% arányú) és Ni-WC (20-80 tömeg% arányú) fém és kerámia részecskék hatását 
vizsgálták az acél kavitációs ellenálására (Re), tehát a munkájukban a felületötvözés és a 
diszperziós rétegképzés együttes alkalmazásáról van szó. A részecskék átlagos mérete 46-74 μm
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között változott. A kísérletek során eltérő mennyiségű részecskét jutattak az acél olvadékba azál-
tal, hogy a felületre hordott fém-kerámia részecskékből álló rétegek vastagságát 0,15-0,25 mm 
között változtatták. Az eredmények azt mutatták, hogy a rétegben található WC növekvő mennyi-
ségének hatására az Re értéke növekedett a kiindulási anyaghoz képest, de azt is megállapították, 
hogy mindez az összefüggés csak egy bizonyos értékig (28% WC tartalom) ad javulást. A mátrix-
ban oldódott, Ni és a Co hatásának vizsgálatakor megállapították, hogy a Co-nak kedvezőtlen ha-
tása van az Re értékére.   

Viswanathan és társai [Viswanathan, 2007] saválló acél (AISI 316L) felületét kezelték 
Si3N4 és Ti eltérő arányú keverékével (75-25 tömeg%, 50-50 tömeg%, 25-75 tömeg%,). A lézer-
sugaras kezelés során az alkalmazott részecskék mérete 44 μm , a felületre felvitt részecskékből 
álló réteg vastagsága 0,5 mm. A lézersugaras kezelés eltérő paramétereinek függvényében (telje-
sítmény:1,5-2,5 kW, lézersugár haladási sebessége: 0,5-1,5 m/perc) vizsgálták a keletkezett réteg 
keménységét. Az eredmények tükrében megállapították, hogy a legnagyobb keménységet (800 
HV0,1) az alapanyag keménysége (200 HV100) annál a mintánál érte el, ahol a lézersugár telje-
sítménye 1,5 kW, a lézersugár haladási sebessége 1m/perc és az adagolt porok összetételét tekint-
ve Si3N4 és Ti arány 75-25 tömeg% volt. Ez utóbbi réteg az alapanyaghoz jól kötődő, repedés - és 
pórusmentesnek bizonyult. 

Áttérve a könnyűfém mátrixú kompozitokkal foglalkozó cikkekre, elsőként Pang és társai 
[Pang, 2005] munkáját mutatom be, akik Mo és WC szemcsékkel erősített titán (Ti6Al4V) mátri-
xú felületi kompozitréteget hoztak létre lézersugár segítségével. A Mo és a WC keverékánek (ré-
szecskeméret 38-64 μm ) arányát változtatták a következők szerint: (Mo:WC, 100:0, 80:20, 60:40, 
40:60, 20:80, 0:100 tömeg%). A felületre felvitt réteg vastagsága 0,3 mm. A réteg metszetéről 
készített SEM felvétel látható a 2.9 ábrán. 

 

2.9 ábra: Ti6Al4V ötvözeten létrehozott diszperziós réteg keresztmetszetéről készült SEM felvé-
tel (sugárátmérő: 3 mm, lézersugár teljesítmény: 1,4 kW, lézersugár haladási sebesség 25 
mm/perc, Mo:WC, 60:40 tömeg%), a bal sarokban egy részben feloldódott WC részecske 

látható Pang [Pang, 2005] nyomán 

A kísérletek célja annak az optimális Mo tartalomnak, mint „hígító” (dilution) anyagnak a megha-
tározása volt a WC mellett, ami a keletkezett réteg keménységét, mikroszerkezetét és kopásállósá-
gát kedvezően befolyásolja. Az eredményekből arra a következtetésre jutottak, hogy növekvő WC 
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mennyiségével a keménység és a kopásállóság javult. A Mo hatása a mátrix anyagára kedvezőnek 
bizonyult, mert jelenléte stabilizálta a β-Ti fázist, ami szívósabb az α-Ti fázishoz képest. 

Chong és társai [Chong, 2001] Pang kísérleteihez hasonlóan Mo és WC részecskék (ré-
szecskeméret: 38μm ) eltérő arányú keverékével (Mo:WC, 100:0, 80:20, 60:40, 40:60, 20:80, 
0:100 tömeg%,), de  alumínium ötvözet (AA6061) felületét kezelték. A lézersugaras kezelés során 
a felületre felvitt részecskékből álló réteg vastagsága 1 mm. A kísérletek célja kopásálló réteg lét-
rehozása volt. A létrehozott réteg metszetéről készült felvétel látható a 2.10 ábrán.  

 

2.10 ábra: AA6061 alumínium ötvözet felületén létrehozott diszperziós réteg keresztmetsze-
téről készült SEM felvétel (sugár átmérő: 3mm, lézersugár teljesítmény: 1,4kW, lézersugár 
haladási sebesség 25mm/perc, Mo:WC, 40:60 tömeg%), a bal sarokban egy részben felol-

dódott WC részecske látható Chong [Chong, 2001] nyomán 

Meghatározták a keletkezett rétegek mikrokeménységét és kopásállóságát pin-on disc abráziós 
berendezés segítségével. Az eredmények azt mutatták, hogy a WC növekvő mennyiségének hatá-
sára a réteg mikrokeménysége 200 HV0,2-ről 800HV0,2-re növekedett, míg a réteg kopásállósága 
jelentős mértékben javult az alapanyaghoz képest (2.11 ábra).  

 

2.11 ábra: Az AA6061 alumínium ötvözet felületén létrehozott diszperziós rétegek kopásvizsgá-
latának eredményei Chong [Chong, 2001] nyomán 

Az irodalmi eredményeket az alábbi táblázatban foglalom össze. A cikkekben fel nem le-
lelhető adatokat más irodalomból (adatbázisokból) vettem át. 
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Forrás [Cheng, 2001] [Cheng, 2002] [Viswanathan, 2007] [Pang, 2005] [Chong, 2001] 

A mátrix anyaga ausztenites acél (S31603) ausztenites acél (S31603) saválló acél, (AISI 316L) titán, (Ti6Al4V) alumínium ötvözet (AA6061) 

A mátrix sűrűsége  7,00 g/cm3 7,00 g/cm3 7,00 g/cm3 4,43 g/cm3 2,7g/cm3 

A mátrix olvadékának 
felületi feszültsége  

1,9 J/m2 1,9 J/m2 1,9 J/m2  0,87  J/m2 

Erősítő/ ötvöző ré-
szecskék anyaga és 
azok keverékének ará-
nya 

WC, Cr2C3, SiC, TiC, CrB2, Cr2O3 

 

Co:WC: 17-83 m/m%  

Ni:WC 20-80 m/m %   

Si3N4:Ti: 75:25, 50:50 és 
25:75 m/m %, 

Mo:WC: 100:0, 80:20, 
60:40, 40:60, 20:80 és 
0:100 m/m % 

Mo:WC: 100:0, 80:20, 60:40, 
40:60, 20:80, és 0:100 m/m % 

Erősítő/ötvöző ré-
szecskék sűrűsége 

WC: 15,63 g/cm3, Cr2C: 6.68 g/cm

SiC: 3,21 g/cm3, TiC: 4,93 g/cm3 

CrB2: 6,17 g/cm3, Cr2O3: 5,22 
g/cm3 

WC:15,63 g/cm3 

Co:  8.90  g/cm3 

Ni: 8.908  g/cm3 

Ti: 4,5 g/cm3 

Si3N4: 3,44 g/cm3 

Mo: 10,28 g/cm3 

WC: 15,63 g/cm3 

Mo: 10,28 g/cm3 

WC: 15,63 g/cm3 

Erősítő/ötvöző ré-
szecskék olvadáspont-
ja 

WC: 2870C, Cr2C: 1895 °C 

SiC: 2730 °C, TiC: 3160 °C 

CrB2: 1950 °C, Cr2O3: 2435 °C 

WC: 2870C, Co: 1495 °C 

Ni: 1455 °C, 

Ti: 1660C 

Si3N4: 1900C 

Mo:2623C 

WC: 2870C 

Mo:2623C 

WC: 2870C 

Erősítő/ötvöző ré-
szecskék mérete  

40 μm  46-74 μm  44 μm  38-64 μm  38 μm  

Az erősítőrészecskék 
kötéstípusa 

WC: fémes, Cr2C: fémes 

SiC: kovalens, TiC: fémes 

CrB2 fémes, Cr2O3: ionos 

WC: fémes 

 

Si3N4: kovalens 

 

WC: fémes WC: fémes 

A kísérlet eredménye Cr2O3, SiC, TiC esetében a réte-
get porozitás jellemzi, a Cr2O3 
esetében a réteg levált a felület-
ről. WC-ot és CrB2-ot tartalmazó 
rétegek kavitációs ellenállása 
volt a legnagyobb. 

A WC növekvő mennyiségének 
hatására (28% WC tartalomig) 
a kavitációs ellenállás értéke 
növekedett. A Co-nak kedve-
zőtlen hatása van a kavitációs 
ellenállás értékére.  

Legnagyobb keménysé-
get (800 HV0,1) az alap-
anyag keménységéhez 
(200 HV0,1) képest a 75-
25 tömeg% Si3N4 és Ti 
arány esetében értek el. 

Növekvő WC növekvő 
keménységet és ko-
pásállóságot eredmé-
nyezett. A Mo hatása a 
mátrix anyagára ked-
vező volt. 

Növekvő WC mennyiségének 
hatására a réteg mikro ke-
ménysége 200 HV0,2-ról 
800HV0,2 növekedett, míg a 
réteg kopásállósága jelentős 
mértékben javult. 
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2.2.2 Diszperziós réteg létrehozása egylépéses lézersugaras technológiával (az 
adagolt részecskék nem, vagy részlegesen oldódnak a mátrix anyagában) 

 Ebben az alfejezetben azokat a cikkeket tekintem át, amelyek esetében karbidokat, oxido-
kat adagoltak duplex acélba, titán, magnézium, illetve alumíniumalapú ötvözetekbe oly módon, 
hogy az erősítő szemcséket injektálták a lézersugár sugár által létrehozott olvadékba. 

 Nascimento és társai [Nascimento, 2008] WC szemcsékkel erősített fémmátrixú 
kompozitréteg előállításáról számolnak be egy 2008-as cikkükben, ahol céljuk a kiindulási 
anyag (öntött duplex acél, ASTM A890) mechanikai tulajdonságainak és korróziós ellenálló 
képességének javítása. A lézersugaras átolvasztás közben WC szemcséket (részecskeméret: 80 
µm) injektáltak 67 ml/s Ar vivőgáz segítségével, a felület normálisához képest 37-os szög alatt. 
A rétegről készült felvétel látható a 2.12 ábrán.  

 

2.12: ábra: Öntött duplex acél felületén egylépéses technológiával létrehozott kompozitréteg 
fénymikroszkópos felvétele, a jobb felső sarokban az acél mátrixban részben oldódott WC 

részecske látható Nascimento [Nascimento, 2008] nyomán  

Az eredmények azt mutatták (ahogy a 2.5 ábra jobb felső sarkában látható nagyobb nagyítású 
kép is mutatja), hogy a WC részecskék az acélban részben oldódtak és a környezetükben kétféle 
reakciós zóna is megfigyelhető a részecske és az acél között: az egyik eutektikus jellegű zóna, 
amiben W és C is jelen van, a másik W2C-típusú szigetek formájában jelent meg, amelyek az 
eredeti WC szemcsékkel egyértelmű orientációs kapcsolatot mutatnak. A réteg keménysége az 
alapanyag keménységéhez képest duplájára nőtt. 

Vreeling és társai [Vreeling, 2000] viszonylag homogén eloszlású kompozitréteget állítot-
tak elő 80 µm nagyságú SiC részecskék Al (99,6 % tisztaságú) mátrixba való injektálásával 
(2.13 ábra). Kísérleteik azt mutatták, hogy az SiC részecskék sikeres elmerülését az Al alap-
anyag előmelegítse inkább befolyásolja, mint a szemcsék becsapódásának sebessége.  
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2.13 ábra: A lézersugaras injektálás során az eltérő előmelegítése hatására kialakló SiC-dal 
erősített Al mátrixú rétegek metszetéről készített fénymikroszkópos felvételek Vreeling 

[Vreeling, 2000] nyomán 

Az elméleti megfontolásaik során először azt a sebességet definiálták, amely ahhoz szükséges, 
hogy a részecske az olvadékba a felületi feszültséget leküzdve bejusson: 

 pvlplv
SiClv R

v 
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2
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2
0 vvv       (2) 

Ha a részecskék sebessége megahaladja a vmin értékét, akkor a részecske képes az olvadékba 
bejutni és abban egyre csökkenő sebességgel tovább haladni. Ha a részecske sebessége a vmin 

értéknél nagyobb, akkor a 2
min

2
0 vvv  egyenlet segítségével definiált v sebesség alapján a 

szerzők az kritikus részecskeméretre az alábbi összefüggést vezették le: 
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Mivel a részecske v sebessége a nevezőben szerepel, feltétlenül szükséges volt a vmin sebesség 
definiálása, hiszen v=0 esetben a kritikus részecske sugár mérete nullává válna. 

Az egyenletükben szereplő jelölések:  

R- részecske átmérője, [m] 
 v0- részecske sebességének függőleges komponense, [m/s] 

vmin- részecske sebességének függőleges komponense, melynél bejut az olvadékba, [m/s] 

Sic- SiC részecske sűrűsége, [kg/m3] 

 - nedvesítés szöge, [] 
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σlv- olvadék-gáz fázis határfelületi feszültsége, [J/m2] 

σlp- olvadék-szilárd fázis határfelületi feszültsége, [J/m2] 
σpv- szilárd-gáz fázis határfelületi feszültsége, [J/m2] 

 Majumdar és társai [Majumdar, 2004] szabványos magnézium ötvözet (Zn 0,5%, Mn 
0,1%, Zr 0,1%) felületi rétegének keménységét és kopásállóságát javították Al2O3+Al (3:1 tö-
megszázalék arányban) részecskék (részecskeméret: 40-60µm) injektálásával. Kísérletsoroza-
tukban meghatározták azt az optimális lézersugár-paraméteregyüttest, amely egyenletes eloszlá-
sú, hiba és pórusmentes réteget eredményezett. A vizsgálati eredményeik szerint a 
lézersugárteljesítményének növelésével nőtt a beolvadás mélysége, és mivel az injektált részecs-
kék mennyiségét nem változtatták, a rétegben csökkent az Al2O3 részecskék fajlagos mennyisé-
ge. Az ötvözött réteg szövetszerkezeti jellegzetességeit, az Al2O3 részecskék mennyiségét és 
eloszlását elsősorban a lézersugár paraméterei befolyásolták. Ezt igazolták a keménységmérés 
eredményei is, mert növekvő lézersugár teljesítménnyel csökkent a réteg keménysége. A réteg 
röntgendiffrakciós vizsgálata Mg , 17 12Mg Al  és Al2O3 kristályos fázisok jelenlétét bizonyította. 

Az Al2O3+Al szemcsék fajlagos mennyiségétől, és a lézerparaméterektől (megolvasztott anyag 
mennyiségétől) függően hipo- vagy hipereutektikus Al - Mg  mátrixába épültek be az Al2O3 
szemcsék. A réteg keresztmetszetéről, illetve egy, a rétegben található Al2O3 részecskéről készí-
tett SEM felvétel látható a 2.14 ábrán. A részecskét körülvevő terület vizsgálati eredményei azt 
mutatták, hogy az Al2O3 nem oldódott a mátrix anyagában. 

  

2.14 ábra: SEM felvétel az egylépéses eljárás segítségével létrehozott magnéziumötvözeten 
keletkezett kompozitréteg keresztmetszetéről, illetve a rétegbe beágyazódott Al2O3 

szemcséről Majumdar [Majumdar, 2004] nyomán 

Vreeling és társai [Vreeling, 2002] titán (Ti-6Al-4V) mátrixba injektáltak gömb alakú 
WC részecskéket (részecskeméret 80 µm). A részecskéket 1,5 l/perc argon vivőgáz segítségével 
jutatták a 2 kW teljesítményű Nd:YAG lézer által megolvasztott tócsába. A kísérlet eredményei 
alapján megállapították, hogy WC részecskék injektálásával homogén eloszlású kompozitot le-
het létrehozni. A keletkezett új fázisok: TiC, W és W2C (2.15 ábra), ami arra utal, hogy az injek-
tált WC részecskék részben beoldódtak, és a mátrix anyagával reakcióba léptek. Az így létreho-
zott réteg kopásállósága az alapanyaghoz képest jelentősen javult. 



28 

 

 

2.15 ábra: SEM felvétel az egylépéses eljárás segítségével létrehozott titán ötvözetben ré-
szben feloldódott WC szemcséről és a körülötte kialakult reakció zónáról Vreeling 

[Vreeling, 2002] nyomán 

 

Az irodalmi eredményeket az alábbi táblázatban foglalom össze.  
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Forrás [Nascimento, 2008] [Vreeling, 2000] [Majumdar, 2003, Majumdar, 2004] [Vreeling, 2002] 

A mátrix anyag öntött duplex acél, 
(ASTM A890) 

Al (99,6 % ) hagyományos Mg ötvözet (Zn 0,5%, Mn 
0,1%, Zr 0,1%) 

titán (Ti-6Al-4V) 

A mátrix sűrűsége  7,00 g/cm3 2,7 g/cm3  4,43 g/cm3 

A mátrix olvadékának fe-
lületi feszültsége  

1,9 J/m2 0,87 J/m2   

Adagolt részecskék anyaga WC  SiC Al2O3+Al: 3:1 m/m% WC 

Adagolt részecskék sűrű-
sége 

WC: 15,63 g/cm3 

 

SiC: 3,2 g/cm3 Al2O3: 4 g/cm3 

Al: 2,7 g/cm3 

WC: 15,63 g/cm3 

 

Adagolt részecskék olva-
dáspontja 

WC: 2870C SiC: 2730 C Al2O3: 2054C, Al: 660C WC: 2870C 

Adagolt részecskék mére-
te  

80 µm ~80 µm 40-60 µm 80 µm 

Részecskék adagolásának 
sebessége 

Nincs adat. 2,5-5 m/s (számított érték) Nincs adat. Nincs adat. 

Részecskék beesési szöge 37 35 Nincs adat. 40  

Az erősítő részecskék kö-
téstípusa 

WC: fémes SiC: kovalens Al2O3: ionos WC: fémes 

A kísérlet eredménye A WC erősítő szemcsék 
hatására a létrehozott 
réteg keménysége az 
alapanyag keménységé-
hez képest duplájára 
nőtt. 

A SiC részecskék sikeres 
elmerülését az Al alapanyag 
előhevítése inkább befolyá-
solja, mint a szemcsék be-
csapódásának sebessége. 

Meghatározták azt az optimális lézer-
sugár paraméter együttest, amely 
egyenletes eloszlású, hiba és pórusmen-
tes réteget eredményezett (2 kW, lézer-
sugár haladása: 300 mm/perc, adagolt 
por tömegáram: 20 g/sec) 

Homogén eloszlású 
kompozitot hoztak létre.  

A réteg kopásállósága az 
alapanyaghoz képest 
jelentősen javult. 
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2.2.3 Erősítőfázis in situ képződése kétlépéses lézersugaras technológiával (a 
reaktív komponenseket hordozó anyagok oldódnak a mátrix anyagában) 

 Az elmúlt évtizedekben a kompozitrétegek előállítására egy új megközelítés, az erősítőfá-
zis in situ képződésének technológiája is az érdeklődés középpontjába került. [Ghosh, 1999, Wu, 
1999, Lua, 2000, Leong, 2002, Verezub, 2003, Verezub, 2003(2), Zeng, 2003, Li, 2003, Yang, 
2003, Yang, 2004, Yanga, 2003., Kuiry, 2004, Cheng, 2004, Man, 2004, Man, 2006., Xu, 2007, 
Majumdar, 2007, Viswanathana, 2007, Guoa, 2008]. Ennek feltehetően az volt a kiváltó oka, 
hogy a nano- vagy mikroméretű részecskékkel erősített kompozitrétegek előállításakor legfel-
jebb 100 nm méretű részecskéket kellene bejuttatni az olvadékba, ugyanakkor az eddig bemuta-
tott diszperziós rétegek előállításakor két nagyságrenddel nagyobb részecskék sikeres beépülését 
valósították meg. A nano- vagy mikroméretű részecskék olvadékba való bejutásának a Kaptay-
féle modell szerint fizikai és fizikai-kémiai korlátai ismertek, amit ez rkr-ra vonatkozó összefüg-
gés foglal magában. A nano- vagy mikroméretű erősítő részecskék in situ képződése a nano-
technológiában jól ismert „bottom up” eljárás speciális esetének tekinthető.  

Az in situ eljáráskor az erősítő részecskék az azt alkotó komponensek adagolását követően a 
mátrix olvadékában képződnek.  Az erősítő részecske reaktív komponenseinek jó oldódása, 
egyenletes elkeveredése biztosítja a kémiai reakcióban születő erősítőfázis egyenletes eloszlását. 
Az in situ kompozitokra általában jellemző, hogy az erősítőfázis képződési energiája nagy, így 
termikus stabilitásuk is nagy. Az erősítőfázis olvadáspontja többnyire néhány száz fokkal meg-
haladja a mátrix anyagának olvadáspontját vagy likvidusz hőmérsékletét [Du, 2008].  

Szakirodalmi közlések szerint, ezzel az eljárással, acél-, alumínium-, titán-, nikkelalapú ötvöze-
tek felületén, annak 1-2 mm-nyi vastagságú rétegében oxidokat, boridokat, nitrideket, karbido-
kat, illetve intermetallikus fázisokat tartalmazó rétegek hozhatók létre. Az in situ 
kompozitrétegeket egy-két eset [Verezub, 2003(2), Xu, 2007, Majumdar, 2007] kivételével két 
lépéses technológával hozták létre [Ghosh, 1999, Wu, 1999., Lua, 2000, Leong, 2002, Li, 2003, 
Yang, 2003, Yang, 2004, Yanga, 2003, Kuiry, 2004, 2007, Viswanathana, 2007, Guoa, 2008].  

 Du és társai [Du, 2008] acél (AISI 1010) felületén in situ reakció segítségével, TiB2 fázist 
tartalmazó kompozitréteget hoztak létre, amellyel a kopással szembeni ellenállóképességet javí-
tották. A TiB2 fázis előállításához ferrotitánt és ferrobórt alkalmaztak (részecskeméret 100 µm), 
amelynek keverékét az acél felületére a lézersugaras kezelés előtt vitték fel, szerves kötőanyag 
segítségével. A lézersugaras kezelés hatására keletkezett réteg fázisösszetételét, szerkezetét, ke-
ménységét és kopási tulajdonságait vizsgálták. A felületről és a rétegről készült felvételeket a 
2.16 ábra mutatja. 

Az erősítő új fázis (TiB2) in situ reakcióban képződött, a kristálycsírák nukleációja, majd növe-
kedése folyamatában. A globulitos ─ mai szóhasználattal élve egyenlő tengelyű dendritek ─ 
alkotta kristályszemcsék fokozatosan változó eloszlását figyelték meg az acél mátrixban: az erő-
sítő részecskék mennyisége és egyben mérete is fokozatosan csökkent a réteg felületétől az átol-
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vasztott réteg aljáig (~1250µm). A kemény TiB2 részecskék jelenlétének köszönhetően a réteg 
keménysége jelentős mértékben megnövekedett (1000HV0,2) az alapanyagéhoz (180HV0,2) 
viszonyítva.  

 
a) 

 
b) 

2.16 ábra: a) Ötvözetlen acél felületén in situ reakcióval létrehozott TiB2 erősítéű 
kompozitréteg és annak b) metszetéről készített SEM felvétel Du [Du, 2008] nyomán 

A koptató vizsgálat eredménye azt mutatta, hogy az in situ képződött TiB2 részecskékkel 
erősített képlékeny α-Fe mátrix kopási ellenállása nagymértékben megnövekedett az acél 
alapanyagéhoz képest. A kompozitréteg kopási mechanizmusa eltért az acéléhoz képest. Az acél 
alapanyaggal ellentétben nem jött létre hideg hegedés a réteg és az ellendarab között, amit az in 
situ reakcióban képződött kemény részecskék jelenlétével és a részecskék mátrix anyagához való 
erős kötődésével magyaráztak.  

 Chen munkái közül [Chen, 2004] megtalálhatóak olyan eljárásokkal foglalkozó cikkek is, 
amelyekben az erősítőfázist in situ módszerrel hozták létre két lépésben. Ausztenites saválló acél 
(AISI 321) felületére tiszta vasat, alumíniumot, titánt és karbont (részecskeméret 44-74µm) 
hordták fel majd ezt követően a lézersugaras kezelés hatására az olvadékból TiC (~10µm) és 
FeAl fázis képződött. A keletkezett réteg keresztmetszetéről készült SEM felvétel látható az 2.17 
ábrán.  

  

2.17 ábra: Ausztenites saválló acélon létrehozott in-situ rekacióban képződött  TiC és FeAl 
fázisokat tartalmazó réteg SEM felvétele Chen [Chen, 2004] nyomán 
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Az eredményeik azt mutatták, hogy az alapanyag keménységéhez (300HV) képest a réteg ke-
ménysége 600HV-re nőtt, illetve a rétegek relatív kopási tulajdonságai 400 és 600C-on 2,47 és 
1,86 szorosai az alapanyagéhoz képest.  

 A saját kísérleteimhez legközelebb álló kísérletsorozatot Li és társai [Li, 2003] végeztek. 
Kutatómunkájukban acél (C45) felületére Al2O3 szemcsékkel erősített, Ni és SiO2 adalék anya-
got is tartalmazó kompozitréteget hoztak létre lézersugár segítségével. A kiinduló keverék Al, 
Al2O3, Ni, SiO2 (részecskeméret 50µm) és Fe2O3 (részecskeméret 25 µm) részecskéket tartalma-
zott, kísérletenként eltérő tömegszázalékban. A kiindulási anyagokat golyós malomban homoge-
nizálták, majd szerves anyag segítségével vitték fel az alapanyag felületére. Az alkalmazott lé-
zersugár teljesítmény minden esetben 3 kW. Azt kívánták meghatározni, hogy az Al2O3 és az 
adalékként a Ni és a SiO2 arányát hogyan kell megválasztani ahhoz, a 2Al+Fe2O3 = 2Fe+Al2O ─ 
856 kJ exoterm önfenntartó reakció eredményeként az olvadék hőmérséklete 1800 K alatt ma-
radjon, ami egyúttal kisebb lézersugár energiabevitelt tesz lehetővé.  

 

2.18 ábra: A C45 minőségű acél felületén kétlépéses in-situ eljárással létrehozott felületi 
kompozitréteg metszetéről készített fénymikroszkópos felvételek,  a) Al 10 m/m%, Fe2O3 

30 m/m%, Al2O3 60 m/m%, b) Al  9 m/m %, Fe2O3 27 m/m %, Al2O3 57 m/m %, Ni 10 
m/m %, c) Al 9  m/m %, Fe2O3 27 m/m %, Al2O3 53 m/m %, Ni 9 m/m %, SiO2 2 m/m % 

Li [Li, 2003] nyomán 

Kísérleteik eredményeként megfogalmazták, hogy a 2Al+Fe2O3 = 2Fe+ 2 3Al O  termitreakció két 

lépésben játszódik le:  

1. 6Al+4Fe2O3 = 5Fe+3Al2O3+3FeO     (4) 

2. 3FeO+2Al =3Fe+Al2O3      (5) 

A nagy hőmérsékletű olvadék gyors hűlésének következtében először a legnagyobb olvadáspon-
tú fázis, az Al2O3 válik ki, ami dendritek formájában növekszik a hőelvonaással párhuzamos 
irányban, miközben a növekvő korund fázis a kisebb olvadáspontú fázisokat (Fe, Ni, SiO2) maga 
előtt tolja.  

Amikor az olvadék hőmérséklete 1800 C alá esik, az FeO-Al2O3 fázisdiagram alapján egy 
eutektikus átalakulás folyamán FeO-Al2O3 spinell fázis keletkezik. A spinell fázis keletkezéséhez 
szükséges FeO a a termit reakció 1. egyenlete alapján biztosított. Az olvadék további hűlésével 
az olvadékból, Ni és a SiO2 válik ki.  
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A fenti (4) és (15) egyenletben bemutatott kémiai reakció folyamán, a FeO/Fe2O3 határfelületről 
O diffundál Fe2O3 felé, illetve a Fe/FeO határfelület felől a Fe irányába, melyet az adagolt Ni és 
SiO2  lelassít, így csökken a hőátadás a reakciós zóna és a szubsztrát között. Másrészről a Ni és a 
SiO2 olvadék bevonja a Fe2O3 felületét, mellyel csökkenti az O vándorlásának sebességét az 
FeO/Fe2O3 határfelületről az  Fe2O3 felé,  aminek következtében az FeO fázis mennyisége nő. Az 
FeO-Al2O3 fázisdiagramból kiolvasható (3. sz. melléklet), hogy növekvő FeO hatására az olva-
dék összetétele közelít az eutektikus ponthoz, így csökken az Al2O3 kiválási hőmérséklete. A 
kísérletek segítségvel megállapították, hogy a SiO2-ot is tartalamzó réteg az alapanyaghoz jól 
kötődő, pórus és hibamentes kompozitréteget eredményezett.  

 Yang és társai [Yang, 2003] az erősítő TiC szemcsét nem ún. cserereakció útján állították 
elő, hanem nagy tisztaságú titán (részecskeméret: 8 µm) és karbon (részecskeméret: 8µm) szem-
csék keverékét vitték fel az acél (C45) felületére. Ehhez a porkeverékhez, Ni alapú ötvözet port 
(Ni-Cr-B-Si-C, részecskeméret: 20 µm) is adagoltak abból a célból, hogy a mátrix tulajdonságait 
javítsák. Az eredmények alapján a lézersugarasan kezelt TiC erősítésű réteg mikrokeménysége 
850 HV-ra nőtt (alapanyag keménysége 200 HV). Az olvadékból kristályosodó 5-10µm méretű 
TiC mennyisége a felülettől csökkent. 

 Man és társai [Man, 2002] alumíniumötvözet (Al6061) kopási és kavitációs ellenállását, 
keménységét és korrózióállóságát javították in situ reakcióban képződött TiC részecskékkel. Az 
alumínium ötvözet felületére különböző arányban összekevert Ti (részecskeméret 43-74 µm) és 
SiC (részecskeméret 38 µm) porkeveréket vittek fel. A szövetszerkezeti vizsgálatok azt mutat-
ták, hogy a Ti és a SiC optimális aránya: 60 tömeg% Ti és 40 tömeg% SiC. Abban az esetben, 
ha ennél több a bevitt SiC mennyisége, nem oldódik fel az olvadékban, ha pedig ennél kevesebb, 
akkor a képződött TiC szemcsék túl kicsik ahhoz, hogy a mátrix tulajdonságait kedvezően befo-
lyásolják. A réteg keménysége 650HV-re nőtt az alapanyag keménységéhez (100HV) képest. 

Vreeling és társai [Vreeling, 2001] alumínium ötvözet (0,7 Mg, 0,4Si) felületi rétegét mó-
dosították γ-Al2O3 erősítő szemcsékkel. A kísérleteik során 1:6 mólarányban Cr2O3 (részecske-
méret 20-40 µm) és Al (részecskeméret 60-100 µm) szemcsék keverékét vitték fel az alumínium 
ötvözet felületére. A lézersugaras kezelések során Sensys típusú pyrométerrel mérték a 
szubsztrát felületének hőmérsékletét. Eltérő hűlési sebességek függvényében vizsgálták a kép-
ződött γ-Al2O3 mennyiségét. Az eredmények azt mutatták (2.19 ábra), hogy minél nagyobb a 
hűlés sebessége, annál kevesebb γ-Al2O3 képződik az α-Al2O3-hoz képest.  
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2.19 ábra: A lehülési sebsség hatása az alumínium ötvözeten in-situ eljárással létrehozott 
kompozitréteg γ-Al2O3 tartalmára Vreeling [Vreeling, 2001] nyomán  

A diagramból kiolvasható, hogy a γ-Al2O3 1200 K és 800 K között képződik. A szövetszerkezeti 
vizsgálatok szerint megállapították, hogy a képződött γ-Al2O3 a felületéhez közel, illetve az 
alapanyag és a réteg határán képződött.  

Az irodalmi eredményeket az alábbi táblázatban foglalom össze. 
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Forrás [Du, 2008] [Chen, 2004] [Li, 2003] [Yang, 2003] [Man, 2002] [J.A. Vreeling, 2001] 

A mátrix anyaga acél (AISI 1010) ausztenites saválló 
acél (AISI321) 

acél (C45) acél (C45) alumínium ötvözet 
(Al6061) 

alumínium ötvözet (0,7 
Mg, 0,4Si) 

A mátrix sűrűsége  7,00 g/cm3 7,00 g/cm3 7,00 g/cm3 7,00 g/cm3 2,7g/cm3 2,7g/cm3 

A mátrix olvadékának 
felületi feszültsége  

1,9 J/m2 1,9 J/m2 1,9 J/m2 1,9 J/m2 0,87  J/m2 0,87  J/m2 

Erősítő/ötvöző részecs-
kék anyaga és aránya 

ferrotitán 60,73 m/m%, 
ferrobór 39,27 tm/m% 

Fe, Al, Ti, C Al, Fe2O3, Al2O3, Ni, SiO2 Ti, C, Ni-Cr-B-Si-C Ti, SiC  Cr2O3, Al 1:6 mólarány 

Erősítő/ötvöző részecs-
kék sűrűsége 

Nincs adat. Fe: 7,874 g/cm³, Al: 
2,7 g/cm3, Ti: 4,5 
g/cm³, C: 2,15 g/cm3 

Al2O3: 4 g/cm3, Al:2,7 
g/cm3, Fe2O3: 5,242 
g/cm3, Ni: 8,908 g/cm³ 

SiO2:2,2 g/cm³ 

Ti:4,5 g/cm³ 

C: 2,15 g/cm3 

Ni-Cr-B-Si-C:  

Ti: 4,5 g/cm³ 

SiC: 3,21 g/cm3 

  

Cr2O3: 5.22 g/cm3 

Al: 2,7 g/cm3 

 

Erősítő/ötvöző részecs-
kék olvadáspontja 

Nincs adat. Fe: 1538C, Al: 660C 

Ti:1668C, C: 3700 C 

Al2O3: 2054C, Al: 
660C, Fe2O3: 1565 °C, 
Ni:1445°C, SiO2: 1650°C 

Ti: 1668C 

C: 3700 C  

Ti: 1668C 

SiC: 2730°C 

Cr2O3: 2435°C  

Al: 660°C 

Erősítő/ötvöző részecs-
kék szemcsmérete  

100 µm 44-74 µm Al,  Al2O3, Ni, SiO2 :, 50 
µm, Fe2O3 : 25 µm 

Ti: 20 µm, C: 8 µm,  

Ni-Cr-B-Si-C:8 µm 

Ti: 43-74 µm 

SiC: 38 µm 

Cr2O3: 20-40 µm  

Al: 60-100 µm 

Az erősítő/ötvöző ré-
szecskék kötéstípusa 

- - Fe2O3: ionos, Al2O3: 
ionos, SiO2: ionos 

- SiC: kovalens Cr2O3: ionos 

A kísérlet eredménye A réteg keménysége 
(1000 HV0,2), kopási 
ellenállása növekedett az 
alapanyagéhoz (180 
HV0,2) viszonyítva. A 
réteg esetében az alap-
anyaggal ellentétben nem 
jött létre hideg hegedés a 
réteg és az ellendarab 
között. 

Az alapanyag ke-
ménységéhez (300 
HV) képest a réteg 
keménysége 600 HV-
re nőtt, illetve a réteg 
relatív kopási tulaj-
donságai 400 és 
600C-on 2,47 és 
1,86 szorosa az lap-
anyagéhoz képest. 

A SiO2-ot is tartalamzó 
réteg az alapanyaghoz 
jól kötődő, pórus és 
hibamentes 
kompozitréteget ered-
ményezett 

A réteg 
mikrokeménysége 
850 HV nőtt (alap-
anyag keménysége 
200 HV). 

A Ti és a SiC optimális 
aránya:  

60 tömeg% Ti és  

40 tömeg% SiC, mely 
eetében a réteg ke-
ménysége 650 HV-re 
nőtt az alapanyag ke-
ménységéhez (100 HV) 
képest. 

Minél nagyobb a hűlés 
sebessége, annál keve-
sebb γ-Al2O3 képződik 
az α-Al2O3-hoz képest, a 
képződött γ-Al2O3 a 
réteg felületéhez közel, 
illetve az alapanyag és a 
réteg határán képző-
dött. 
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2.2.4 Erősítőfázis in situ képződése egylépéses lézersugaras technológiával (a 
reaktív komponenseket hordozó anyagok oldódnak a mátrix anyagában) 

 Arra az esetre, amikor egy lépésben hozunk létre in situ reakcióban felületi 
kompozitréteget, viszonylag kevés publikációt találtam és azok is alumínium mátrixra vonatkoz-
nak. Mindez arra enged következtetni, hogy a nano- vagy mikrokompozit réteg ilyen módon 
való létrejöttének folyamata nem minden részletében tisztázott és a megvalósítás is nehézségek-
be ütközik. A fejezet végén mutatom be a munkahelyemen folyatott alkalmazásorientált kísérlet-
sorozat eredményeit, amikor a kompozitréteget acél mátrixon hoztuk létre.  

 Xu és társai [Xu, 2007] alumíniummátrixú (Al 2024) TiB2 részecskékkel erősített felületi 
kompozitréteget hoztak létre lézersugaras kezelés segítségével. A kísérletekhez tiszta Ti, Fe és B 
keverékét használták. A rétegről készített SEM felvétel látható az 2.20 ábrán, ahol a réteg össze-
tételét EDS segítségével határozták meg. Az „A”-val jelölt részecske a mérések alapján TiB2-
ként, a „B”-vel jelölt tű-szerű fázis Al3Fe-ként és a „C”-vel jelölt sötétebb szürke fázis pedig 
Al3Ti-ként azonosították. Az in situ reakcióban képződött erősítőfázis hatására a réteg kemény-
sége az alapanyagéhoz (100HV) képest 6,5 szeresére nőtt. A réteg kopásállósága nagyobb terhe-
lés esetén mutatott kedvezőbb képet.  

 

2.20 ábra: Az in situ reakcióban képződött TiB2-al erősített alumíniummátrixú kompozitré-
tegéről készített SEM felvétel Xu [Xu, 2007] nyomán 

 Man és társai [Man, 2004] TiC és WC szemcsékkel erősített alumíniummátrixú (Al6061) 
kompozitréteget hoztak létre. Korábbi kísérleteik szerint [Chong, 2001], ha viszonylag lágy mát-
rix anyagot (ötvözetlen vagy gyengén ötvözött alumínium) kemény szemcsékkel erősítenek, 
melyek nem az olvadék állapotból kristályosodnak ki, azon a koptató vizsgálatok során a karbid 
szemcsék könnyen kifordulnak a mátrix anyagából. Ezért a további kísérleteikben a réteg mátrix 
anyagának ötvözöttségi fokát is megnövelték a lézersugaras kezelés során, illetve a 
kompozitréteget egyidejűleg in situ reakció segítségével és diszpergálással hozták létre. Így ez 
az eljárás példája annak, hogy az eddigi csoportosítás szerinti eljárások között nincs éles határ-
vonal. A munkadarab felületére a tiszta Ti, C, és W vagy WC részecskék keverékét hordták fel, 
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majd a lézersugaras kezelés során, a megolvasztott tócsába Ni-Al (nikkellel bevont Al részecs-
kék) és Ni-Al2O3 (nikkellel bevont Al2O3 részecskék) részecskéket injektáltak inert gáz segítsé-
gével. Kísérleteik során tehát kombinálták az egy- és a kétlépéses technológiát. A rétegről készí-
tett SEM felvétel látható a 2.21ábrán.  

 

2.21 ábra: In situ reakcióban képződött TiC és WC szemcsékkel erősített alumínium mátrixú 
kompozitról készített SEM felvétel Man [Man, 2004] nyomán 

Az eredmények alapján megállapították, hogy a megjelenő intermetallikus fázisok javították a 
mátrix anyagának tulajdonságait. Az alapanyag és a lézersugárral kezelt réteg keménysége kö-
zött kimagaslóan nagy különbség mutatkozott.  

A megnövelt ötvözöttségű mátrixba ágyazott erősítő karbidszemcséknek köszönhetően az alap-
anyag 100 HV keménysége a rétegben 800-1100 HV-re növekedett. Legnagyobb keménységi 
mérőszámokat az Al2O3-ot is tartalmazó réteg estén tudtak elérni. 

 A saját alapozó jellegű kísérleteimmel párhuzamosan különböző (hidegalakító) szerszá-
mok élettartam-növelése céljából, felületmódosító technológiát fejlesztettünk ki [Verezub, 2009, 
Kálazi 2010]. A cél az volt, hogy egy olcsó acélon (100Cr6), a széles körben használt minőségű 
acélnál nagyobb élettartamú réteget hozzunk létre. A mátrix tulajdonságainak javulását a felületi 
rétegben in situ folyamat eredményeképpen kialakuló TiC szemcsékkel kívántuk javítani.  A 
kísérletsorozatban 4 l/perc Ar gázárammal, a kezelt felülethez képest 45°-os szögben, 3 mm át-
mérőjű fúvókán keresztül különböző intenzitással (1,90; 2,65 és 3,30 g/perc) adagoltunk 1:1 
mólarányú WC+Ti porkeveréket. A kísérletek során a lézersugaras kezelés paraméterei változat-
lanok voltak: a Nd:YAG lézersugár teljesítménye 2,5 kW, a lézersugár foltátmérője a darab felü-
letén 2 mm, haladási sebessége 420 mm/perc volt. A sávok eltolási értéke 0,8 mm volt. A kísér-
leti sorozatot ugyanazon paraméterekkel megismételve, az így létrejött próbatesteket hőkezeltük 
(850°C-on, olajban hűtve) és vizsgáltuk a hőkezelés hatását a kompozitréteg kialakulására, ösz-
szehasonlítva a nem hőkezelt mintákkal. Az acél felületén létrehozott kompozitrétegeket a valós 
felhasználási körülményeket leginkább megközelítő, abráziós koptató módszerrel minősítettük. 
A lézersugarasan kezelt minták felülnézete, illetve keresztmetszeti képe jellemzően homogén 
jellegű, amit a 2.22 ábra szemléltet. 
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a) 

 

b) 

2.22 ábra: A 100Cr6 minőségű acélon in situ eljárással létrehozott kompozitréteg a) felüle-
téről illetve annak b) metszetéről készült felvételek (adagolt porkeverék: 2,65 g/perc, 

hőkezelés nélkül) [Verezub, 2009] 

A réteg SEM+EDS vizsgálata azt mutatta, hogy az acél mátrixban Ti és W tartalmú, rendkívül 
finom eloszlású kiválások találhatóak, ami az a 2.23 ábrán látható. 

 

 

a) b 

2.23ábra: a) A 100Cr6 minőségű acélon in situ eljárással létrehozott WC+Ti réteg 
mikroszerkezete (adagolt porkeverék 2,65 g/perc, hőkezelés nélkül) b) az 1-es és a 2-es pont 

EDS spektruma [Verezub, 2009] 

A 2.16a ábrán látható sötétszürke terület képviseli a karbidokat beágyazó mátrixot.  Az apró, 
világos tónusú részecskék (pl.: az 1-el jelölt) a röntgendiffrakciós vizsgálati eredmények szerint 
MC típusú karbidok, melyek egyenletes eloszlásban találhatóak. Jellemző méretük 1-2 μm körü-
li. A rétegben jelenlevő ötvözők közül tipikusan a titán és a volfrám épít ilyen jellegű karbidot. 
A mátrixhoz képest világosabb tónusa azonban szokatlan, hiszen a vizsgálati módszer lényegé-
ből, ill. fizikai törvények alapján a nagyobb rendszámú elemeket tartalmazó területek világos 
tónussal jelennek meg a visszaszórt elektronképen, míg a kisrendszámú elemek alkotta területek 
sötétebb tónusúak (C6, Ti22, Fe26, W74). 
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Ebből következően a TiC fázisnak sötétebb foltot kellene eredményeznie, mint az acél mátrix-
nak. A további vizsgálatok azt igazolták, hogy a WC –ból származó W eredményezi ezt a látszó-
lagos ellentmondást, hiszen az képes a TiC rácsába szubsztitúciósan beépülni.  

Megfigyelhető azonban az is, hogy pl.: az 1-el jelölt karbidrészecske közepe sötét, sugárirányba 
kifelé haladva viszont egyre világosabbá válik. A 2.24 ábrán egy ilyen szemcséről készült na-
gyobb nagyítású SEM felvétel látható. 

 

2.24 ábra: In situ reakcióban képződött TiC szemcséről készült SEM felvétel [Verezub, 2009] 

A fentek alapján, arra következtettünk, hogy csíraképződéskor még tisztán titánkarbid keletke-
zett, majd a csíranövekedés folyamán, a csíra környezetének koncentráció változásával a volf-
rám fokozatosan, egyre nagyobb mennyiségben épült be a rácsba.  

A röntgendiffrakciós vizsgálattal a következő fázisok mutahatóak ki: -Fe, -Fe, WC, TiC, 
W3Fe3C (azaz M6C) és Fe3C, ami a 2.25 ábrán látható.  

 

2.25 ábra: Az 1,90 (1); 2,65 (2); 3,30 (3) g/perc WC+Ti intenzitással készült minták rönt-
gendiffraktrogramjai [Verezub, 2009] 

A diffraktogramok jellegüket tekintve nagyon hasonlítanak egymáshoz, különbség csak az egyes 
fázisokhoz tartozó intenzitás maximumában mutatkozik, ami részben az adagolt részecskék 
mennyiségének növekedésével, illetve a rétegben lejátszódó reakciók eltérő mértékű lejátszódá-
sával van összefüggésben. Az acél felületén lézersugár segítségével létrehozott in-situ 
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kompozitréteget abráziós koptató módszerrel minősítetettük. Vizsgáltuk az eredeti szerszámacél 
(K100) kopási tuljadonságát, melyhez hasonlítottuk a legkevesebb és a legtöbb adagolt porkeve-
rékkel kezelt mintákat, illetve mindhárom utólag hőkezelt mintát.  

A 2.26 ábrán a koptatási kísérlet mérési eredményei láthatóak. Feltűnő, hogy az eredeti szer-
számacélhoz képest a TiC tartalom növekedtével a kopási együttható csökken, ami egyrészt a 
rétegben helyben, kémia reakcióval képződött kemény TiC szemcséknek köszönhető, illetve a 
porkeverékkel bevitt W-nak, ami az acél mátrixban oldódott. 

 

2.26 ábra: A minták koptató vizsgálatának eredményei [Verezub, 2009] 

A hőkezelés hatására az 1,9 g/perc porinjektlással végzett mintánál, a kopási együttható harma-
dára csökkent. Az eredmények azt mutatják, hogy az in-situ eljárással létrehozott kompozitréteg 
felhasználás szempontjából meghatározó tulajdonsága, pl. a kopási ellenállása az utólagos hőke-
zelés során érik el legkedvezőbb értékeit. Ennek nyilánvaló oka az, hogy az in-situ reakció teljes 
mértékű lejátszódására a lézersugaras felületkezelés időtartama alatt a feltételek nem adottak.  
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Forrás [O. Verezub, 2009] [J. Xu, 2007] [Man, 2004] 

A mátrix anyag acél (100Cr6) alumínium (Al 2024) alumínium (Al6061) 

A mátrix sűrűsége  7,00 g/cm3 2,7 g/cm3 2,7 g/cm3 

A mátrix olvadékának felületi 
feszültsége  

1,9 J/m2 0,87 J/m2 0,87 J/m2 

Az erősítő/ötvöző részecskék 
anyaga és aránya 

WC, Ti 1:1 mólarány Ti, Fe, B  Ti, C, és W vagy WC, Ni-Al, Ni-Al2O3 

Az erősítő/ötvöző részecskék 
sűrűsége 

WC: 15,63 g/cm3 

Ti: 4,5 g/cm³ 

Ti: 4,5 g/cm³ 

Fe: 7,87 g/cm3 

Ti: 4,5 g/cm³, C: 2,15 g/cm3, W: 19,25 
g/cm3, WC: 15,63 g/cm3, Ni-Al:-, Ni-Al2O3:- 

Az erősítő/ötvöző részecskék 
olvadáspontja 

WC: 2870C, Ti: 1668C Ti: 1668C, Fe: 1538C Ti: 1668C, C:3642C, W: 3422C, WC: 
2870C, Ni-Al:-, Ni-Al2O3:- 

Az erősítő/ötvöző részecskék 
mérete  

45-70 µm 105 µm 44 µm 

Az erősítő/ötvöző részecskék 
adagolásának sebessége 

12 m/s Nincs adat. Nincs adat. 

Az erősítő/ötvöző részecskék 
beesési szöge 

45 Nincs adat. 13 

Az erősítő/ötvöző részecskék 
kötéstípusa 

WC: fémes - WC: fémes 

A kísérlet eredménye Az in situ képződött TiC szemcséknek 
köszönhetően a réteg mikrokeménysége 
1200HV értékre növekedett az alapanyag 
keménységéhez (200HV) képest.  

Az in situ reakcióban képződött erősí-
tőfázis hatására a réteg keménysége 
az alapanyagéhoz képest (100HV) 6,5 
szeresére nőtt. A réteg kopásállósága 
nagyobb terhelés esetén mutatott 
kedvezőbb értéket. 

A mátrixba ágyazott erősítő karbid szem-
cséknek köszönhetően az alapanyag 100 
HV keménysége a rétegben 800-1100 HV-
re növekedett. Legnagyobb keménységi 
mérőszámokat az Al2O3-ot is tartalmazó 
réteg estén tudtak elérni. 
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2.3 Szakirodalmi eredmények értékelése 

 A részletesen bemutatott és általam megismert szakirodalmi források eredményeit szá-
mos, eltérő megközelítés szerint is értekelhetném. A lehetséges szempontok közül azt válasz-
tottam, amely a bemutatott eredmények alapján, a nano- és mikrokompozitok létrehozásának 
reális útját jelölik ki. Mielőtt azonban ezt a gondolatmenetet végigvezetném, először a lézersu-
garas technológián alapuló kompozit gyártás meghatározó elemével, a részecskéknek az olva-
déktócsába való elmerülésével kapcsolatos Kaptay-féle és Vreeling által közölt modelleket 
vetem össze. 

 Vreeling és társai [Vreeling, 2000] viszonylag homogén eloszlású kompozitréteget állí-
tottak elő 80 µm nagyságú SiC szemcsék Al (99,6 % tisztaságú) mátrixba való injektálásával. 
Elméleti számítást végeztek a részecskék elmerülésére vonatkozóan. A modelljükben figye-
lembe vették a nedvesítési viszonyokat, a SiC részecske elmerülési feltételeit, valamint az alu-
mínium felületén található oxid réteget. Elméletük annyiban hasonlít a Kaptay-féle modellhez, 
hogy Vreeling és társai is a kinetikus energiát állították szembe a határfelületi energiával, vi-
szont a részecske elmerülése során teljesen elhanyagolják a súrlódási energia tagot. Eltérő 
emellett az is, ahogyan a határfelületi energia tagot számítják. A legfontosabb hasonlóság a két 
elméletben, hogy rkr nullává válik akkor, ha az olvadék tökéletesen (nulla peremszöggel) ned-
vesíti a szilárd részecskét. Emellett a kritikus részecskeméret egyenesen arányos a felületi fe-
szültséggel és fordítottan arányos a sebesség négyzetével. Megjegyzendő, hogy Vreeling és 

társai a kritikus részecske méret számításakor a 2
min

2
0 vvv   képlet szerinti sebességet veszi 

figyelembe.  

A kétféle modell alapján számított kritikus részecskeméretek – bár mindkét modell számos 
közelítést tartalmaz és az rkr számításra vonakozó képletben a fizikai kémiai állandók értéke 
sem ismert minden esetben kielégítő pontossággal – viszonylag jól egyeznek, így a kísérleti 
tervem megalapozáshoz jó alapot szolgáltattak. 

Függetlenül attól, hogy a felületi nano- vagy mikrokompozit réteget közvetlenül diszpergálás-
sal, vagy felületötvözéssel hozzuk létre, a művelet eredményessége lényegében attól függ, 
hogy az erősítőfázist vagy az erősítőfázist hordozó anyag részecskéit be tudjuk-e juttatni a lé-
zersugár által megolvasztott olvadék tócsába. 

Érthető módon a felületi kompozitrétegekkel foglalkozó cikkek jelentős része nem vasalapú 
kompozitokkal fogalalkozik, továbbiakban a célkítűzésemnek megfelelően csak az acélmátrixú 
kompozitokkal kapcsolatos eredményeket értékelem. 

Diszpergáláskor az acélmátrixba beépült erősítő szemcsék mérete gyakorlatilag megegyezik az 
adagolt mérettel, mert ezek általában nem, vagy nagyon nehezen oldódnak az olvadékban. Az 
irodalmi adatok szerint a diszpergáláskor használt erősítő részecskék mérete 38-80 µm 
(egylépéses techika esetén: 40-80 µm, kétlépéses technika: 38-74 µm) – határok között 
változott, függetlenül attól, hogy egy vagy kétlépéses technikát alkalmaztak. A diszpergált 
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részecskék az esetek többségében karbidok, vagy nitridek és csak néhány esetben oxidok. Ez 
meglepő, hiszen az lenne várható, hogy az egylépéses eljáráskor kisebb méretű részecskék is 
bejuttathatók lennének az olvadékba. Ebben az esetben ugyanis a részecskék kinetikus 
energiája elősegíti az elmerülést.  

Annak okát, hogy oxid részecskékkel való eredményes nano- vagy  mikrokompozit 
előállítására irányuló kísérletekre nem találtunk utalást, a rkr részecskeméretre vonatkozó 
modellszámítások egyértelműen alátámasztják. A rkr meghatározásához az egylépéses 
eljárásokra az alábbi adatokat vettem figyelmbe: 

 v = 10 m/s, az injektálás technikailag legnagyobb sebessége,  

1= 7000 kg/m3, a vasolvadék sűrűsége a kezelés hőmérsékletén,  

σ= 1,9 J/m2, az acélolvadék felületi feszültsége a kezelés hőmérsékletén,  

α=45, a becsapódás szöge.  
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A számítási eredményeket az oxid típusú rkr értékekre 2.2 táblázat tartalmazza.  

2.2 Táblázat: Az oxidokra vonatkozó M12 egyenlettel meghatározott kritikus részecskeméretek  

Részecske 
típusa 

s  

[kg/m3] 

 [fok] 
[Eustathopoulos, 1999] 

rkr [m] Dkr [ m ] 

Al2O3 3900 130 1,3*10-3 2600 
 

 A vizsgált oxidokra az rkr-ra vonatkozó adatok jól tükrözi az oxidok sűrűségében és a 
nedvesítési viszonyokra vonatkozó eltéréseket. Az Al2O3-ra számított rkr =1300 µm nagyságú 
részecskeméret, ami tehát az elméleti minimum. Ez azt jelenti, hogy az injektálható Al2O3 ré-
szecskék mérete túl nagy ahhoz, hogy technikai értelemben hasznos felületi kompozitréteget 
állítsak elő, mivel az erősítő szemcsék kívánt mérete általában nano-vagy mikrokompozitoknál 
1-10 µm alatti. Megemlítem, hogy még a 300-600 µm méretű, nem szférikus alakú elektro-
korrund részecskékkel végzett egylépéses lézersugaras kísérleteim sem voltak eredményesek.  

Áttérve az in-situ elven alapuló kompozit előállítási kísérletek értékelésre, megállapítottam, 
hogy az acélok esetében a legkézenfekvőbb in-situ reakción alapuló egylépéses technológiát 
nem végeztek nanokompozit előállítása céljából. Lie és társai kétlépéses eljárás során kísérel-
ték meg a Fe2O3 és az Al között lejátszódó termitreakciót kihasználni felületi kompozitréteg 
előállítsára. Meg kell azt is jegyeznem, hogy az Al mellett egyéb anyagokat (Al2O3, Ni, SiO2 és 
Fe2O3) is felvittek a felületre, így a termitreakció eredménye önmagában nem értékelhető. 
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A termitreakció lejátszódásához – amint arra már többször utaltam – a fémes és a nemfémes 
reaktív komponenst egyaránt oldott állapotba kell hozni, ami a fenti anyagpársítás esetében, 
illetve a számítási eredmények tükrében akkor lehet eredményes, ha a nemfémes reaktív kom-
ponenst hordozó részecske mérete rkr-nál nagyobb. Ezen megfontolás alapján választottam a 
témavázlatban ismertetett termitreakción alapuló oxid részecskék méretét, ami egyébként ki-
elégíti az adagolhatóság méretbeli kritériumát.  

A kitőzött cél megvalósításához, egy új komplex eljárást is kidolgoztam, a termitreakción ala-
puló előállítási kísérletek során tapasztalt korlátok miatt. Az új technológiai megoldás alap-
gondolatát az jellemzi, hogy a nemfémes reaktív komponenst (O, N) elemi formában juttatom a 
felületi rétegbe vagy a lézersugaras felületötvözéssel egyidőben, vagy az azt követően szilárd 
állapotban végzett termokémiai kezeléssel. 
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3 Célkitűzés 

PhD dolgozatom célkitűzései a Gépészmérnöki Kar Szakmai Habilitációs Bizottság és 
Doktori Tanácsa által jóváhagyott témavázlattal összhangban a szakirodalmi eredmények érté-
kelése és a korábbi lézersugaras technikai és technológiai tapasztalataim alapján fogalmazom 
meg, illetve jelölöm ki. Szem előtt tartom azt a célt is, hogy gyakorlati szempontból is alkal-
mazható módszert dolgozzak ki. A célkitűzésemet két, első megközelítésben kissé elkülönülő, 
de lényegüket tekintve mégis számos szálon összekapcsolódó témakörben fogalmazom meg.  

I. Az első csoportban a szerkezeti acélok felületén létrehozandó, in situ módon képződő Al2O3 
részecskékkel erősített réteg egylépéses technológiájával kapcsolatban felmerülő kérdések 
tisztázását tűzöm ki célul. Az egylépéses technológia alkalmazásakor a fizikai, a fizikai-
kémia, kémiai és fémtani folyamatok közel egy időben, viszonylag rövid idő alatt játszód-
nak le. Ahhoz, hogy ezt az összetett folyamatot mélyebben, részeleteiben megértsük, az 
egyes részfolyamatok hatását értelmezni tudjuk, az alábbi részfolyamatokat egymástól elkü-
lönülten is vizsgálom. 

1. Első célkitűzésem annak a részfolyamatnak tisztázása, amely létrehozza az erősítő 
korund részecskéket. A korund képződéséhez szükséges termitreakció lejátszódásának 
feltételeit és a keletkező reakciótermékek azonosítását tanulmányozom a következő 
módon. Vizsgálom a 2:1 mólarányú Al és Fe2O3 porkeverékben lézersugaras 
inicializálás után, eltérő hőelvonóképességű környezetben lejátszódó termitreakció 
eredményeképpen létrejövő reakciótermékeket, különös tekintettel a keletkező színvas 
korundtartalmára és a salak fázisösszetételére.  

2. A kísérleti munka második lépéseként 2:1 mólarányú Al és Fe2O3 keverékkel LMI 
kísérleteket hajtok végre. A nemfémes reaktív komponenst hordozó oxid részecske 
méretének megválasztásakor a kritukus részecskeméretre vonatkozó elméletet veszem 
figyelembe. 

3. A következő részfolyamatban azt vizsgálom, hogy a termitreakció egyes kiindulási 
anyagai, nevezetesen az Al és a Fe2O3 porok sikeres oldódását az LMI technológia 
paraméterei hogyan befolyásolják, hiszen az in situ reakció lejátszódásnak előfeltétele 
az alumínium és az oxigén oldódása az acélolvadékban.  

4. A réteg oxigén tartalmának kimutatása speciális mintavételezési és elemzési technikát 
kíván meg, ezért a kísérletek egy részében a Fe2O3 port MnO2 porral helyettesítem, 
feltételezve, hogy az olvadékba oldódó oxigén mennyiségére a réteg Mn tartalmának 
változásával is következtetni tudok. A kísérletek további részében azt kívánom 
meghatározni, hogy a korundrészecskék képződéséhez szükséges oxigén bejuttatható-
e a felületi réteg alumíniummal való ötvözésével egy időben sűrített levegő 
atmoszféra segítségével. 

II. A célkitűzésem második csoportjának megfogalmazásakor, olyan megoldás kidolgozását 
tűzöm ki célul, amely a felületi réteg fémes alkotóval történő ötvözéséből és az ötvözött ré-
teg utólagos termokémiai kezeléséből áll, melynek során a felületötvözött réteget nitrogén-
nel és karbonnal dúsítom. Ennek megfelelően a kísérleti munkát a következő szakaszokra 
bontom:  
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1. A karbonitrid részecskékkel erősített felületi kompozitréteg kialakulásához szükséges 
fémes komponens (ötvöző) megválasztása. 

2. Kísérletek végrehajtása arra vonatkozóan, hogy a kiválasztott fémes ötvőző a 
lézersugaras kezelés során milyen formában és feltételek mellett vihető be az 
olvadékba. Az ötvözött réteg részletes fémtani vizsgálata.  

3. Nitridálható és nem nitridálható acélokkal lézersugaras felöletötvözési és 
karbonitridálási kísérletek végrehajtása és a két acélminőségre vonatkozó eredmények 
összehasonlítása. 

A felületötvözéshez Nb-ot választottam, amely egyaránt képes karbidokat és nitrideket, illetve 
karbonotrideket képezni. Közvetlen célom annak megállapítása volt, hogy ötvözetlen, általános 
rendeltetésű gépipari acél azonos feltételek mellett karbonitridált rétegéhez képest a nióbium-
mal való ötvözés hogyan befolyásolja a nem nitridálható acél felületi rétegének szövetszerke-
zeti sajátosságait és keménységi eloszlását, továbbá annak megállapítása, hogy egy nitridálható 
acél nióbiummal való ötvözése hogyan befolyásolja a felületi rétegének szövetszerkezeti sajá-
tosságait és keménységi eloszlását.  
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4 Kísérleti terv  

 A kutatómunkám során alkalmazott in situ módszer lényege, hogy a lézersugaras kezelés 
során az erősítő kerámiafázis alkotó elemeit (reaktív komponenseit) külön-külön juttatom a 
felületi rétegbe, ahol a kerámia vegyület egy vegyi reakció lejátszódásának eredményeként 
magában az acélolvadékban, vagy az előzetesen felületötvözött rétegben, de szilárd állapotban 
jön létre.  

 Mivel az erősítő szemcséket tartalmazó kompozitrétegek tulajdonságait erősen befolyá-
solják a mátrixban nem oldódó fázis(ok) részecskeméretei, ezért olyan módszert fogok kidol-
gozni, amellyel a kialakuló kompozitréteg tulajdonságai jól kézben tarthatók és tudatosan ter-
vezhetők. Ezt a fémtani szempontból megalapozott technológiát az irodalmi eredmények kriti-
kai elemzése, az előállításra vonatkozó irodalmi és elméleti háttér feldolgozása, illetve egy 
részletesen kidolgozott kísérleti terv szerint végrehajtott program során kapott eredmények 
ellenőrzése és kiértékelése segítségével fogom elérni.  

A kísérleti program az alábbi fő elemeket tartalmazza: 

1. Alapozó kísérletek:  

Az alapkísérletek kettős célt szolgálnak: 

- egyrészt meghatározni, hogy a 2:1 mólarányú Al+Fe2O3 porkeverék esetében adott lé-
zersugár teljesítmény hatására az aluminotermikus reakció lejátszódik-e, vizsgáló 
módszerekkel bizonyítva, hogy a termékben található Al2O3 fázis (részecskék) való-
ban az in situ reakció termékeként képződtek, 

- másrészt, jól definiált és ellenőrzött környezeti körülmények között azt vizsgálni, 
hogy a 2Al + Fe2O3 = 2Fe+Al2O3 kémiai reakcióban képződött hő mennyisége a fo-
lyamatot önfenntartóvá tudja-e tenni, milyen környezeti körülmények hatására áll le a 
reakció, illetve játszódik le maradéktalanul az adott lézersugárimpulzus hatására. 

Alkalmazott porok: Al, Fe2O3, Alapanyag: C45 

2. Lézersugaras technikán alapuló felületi kompozitréteg előállítási kísérletek 
Kísérletek célja a tömbi anyaghoz képest, a réteg tulajdonságait kedvezőbbé tevő, apró, 
egyenletes méret és területi eloszlású kompozit szerkezetek létrehozása, mely során a 
kompozitrétegben kialakuló kerámia komponenseit juttatom a fémolvadékba, ahol a kerámia 
fázis (Al2O3) oldott állapotban, egy kémiai reakció útján keletkezik, majd csíra képződés és 
növekedés folyamatában alakul részecskékké. 

A kísérletek azonosításakor alkamazott jelölési rendszer első tagja jelöli a mátrix anyagát, 
második, illetve harmadik tagja jelöli az erősítőfázis létrehozása céljából adagolt részecskék 
típusát, míg a per jelet követő adat az kompozit erősítőfázisát mutatja. 

2.1 Oxidrészecskékkel erősített kompozit előállítási kísérletek Al-por és oxid-
részecskék/O2 egyidejű alkalmazásával: 

a) Fe-Al-Fe2O3/Al2O3 rendszer:  
Alkalmazott porok egyidejű, illetve külön-külön adagolása: Al, Fe2O3, Alap-
anyag: kis karbontartalmú szerkezeti acél 
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b) Fe-Al-MnO2/Al2O3 rendszer: 
Alkalmazott porok egyidejű adagolása: Al, MnO2, Alapanyag: kis 
karbontartalmú szerkezeti acél 

c) Fe-Al-O2/Al2O3 rendszer:  
Alkalmazott huzal: AlSi12, Oxigén beviteli módja: sűrített levegő, Alap-
anyag: Betétben edzhető acél 

Kísérletek célja a tömbi anyaghoz képest, a réteg tulajdonságait kedvezőbbé tevő, apró, egyen-
letes méret és területi eloszlású kompozit szerkezetek létrehozása, mely során a 
kompozitrétegben kialakuló kerámia fém komponensét juttatom a fémolvadékba, majd ezt kö-
vetően szilárd fázisú karbonitridálással alakítom ki a Nb(C,N) erősítésű kompozitréteget.  

2.2 Nb(C,N) erősítésű kompozit előállítási kísérletek előzetes Nb/ferro-Nb ötvözés-
sel: 

a) Fe-Nb-C,N/Nb(C,N) rendszer: 
Első lépésben alkalmazott por: Nb/ferro-Nb 

Második lépésben: gázfázisú karbonitridálás 
Alapanyag: kis karbontartalmú szerkezeti acél 

b) Fe-Nb-C,N/Nb(C,N) rendszer: 
Első lépésben alkalmazott por: ferro-Nb 

Második lépésben: gázfázisú karbonitridálás 
Alapanyag: S235J 

c) Fe-Nb-C,N/Nb(C,N) rendszer: 
Első lépésben alkalmazott por: ferro-Nb 

Második lépésben: gázfázisú karbonitridálás 
Alapanyag: 16MnCr5 

Az alapozó kísérleteknél 3 párhuzamos kísérletet hajtottam végre, míg a felületi kompozitréteg 
előállítási kísérleteknél 12 mm széles és 80 mm hosszú felületet kezeltem, amely alkalmas volt 
a réteg tuljadonságainak mechanikai és szövetszerkezeti vizsgálatára. A kísérletek technológiai 
paramétereinek összefoglaló táblázatát az 1. sz. melléklet tartalmazza.  

A kialakult kompozitréteg szövetszerkezetét és mechanikai tulajdonságait az alább felsorolt 
vizsgálati módszerekkel minősítem. A kísérleteket minden esetben 3 párhuzamos méréssel 
ellenőriztem.  

 Optikai Mikroszkópos vizsgálat (OM) 
 Pásztázó Elektron Mikroszkópos vizsgálat (SEM) 
 Transzmissziós elektronmikroszkópos vizsgálat (TEM) 
 Röntgendiffrakciós vizsgálat  
 Oxigén tartalom meghatározás 
 Keménységmérés 
 Forgógolyós koptatóvizsgálat  
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5 Kísérleti anyagok, technikai háttér és vizsgáló módszerek 

5.1 A kísérletekhez használt anyagok 

A kísérletekhez használt alapanyagok megválasztása során arra törekedtem, hogy a fizikai-
metallurgiai jelenségek lejátszódását ne csak egy meghatározott alapanyag összetétel esetén 
lehessen bizonyítani. A kísérleteket kis C-tartalmú, ötvözetlen, ill. gyengén ötvözött acélokon 
végeztem. Az alkalmazott alapanyagokat az 5.1 Táblázatban közölt adatok jellemzik. 

5.1. táblázat: Kísérleti alapanyagok kémiai összetétele 

Kísérlet típusa Jele C % Mn % Si % Cr % 

1. Alapozó kísérletek C45E 0,42-0,50 0,50-0-80 0,40 0,40 

2.1.a Fe- Al-Fe2O3/Al2O3 S235JR 0,14-0,22 0,30-0,65 0,30 - 

2.1.b Fe- Al-MnO2/Al2O3  S235JR 0,14-0,22 0,30-0,65 0,30 - 

2.1.c Fe- Al-O2/Al2O3 16MnCr5 0,14-0,19 1,00-1,31 max. 0,40 0,80-1,10 

2.2.a Fe-Nb-C,N/Nb(C,N)  S355MC 0,06 0,68 0,008 0,09 

2.2.b Fe-Nb-C,N/Nb(C,N)  S235J max. 0,17 max. 1,4 - - 

2.2.c Fe-Nb-C,N/Nb(C,N)  16MnCr5 0,14-0,19 1,00-1,31 max. 0,40 0,80-1,10 

S, P tartalom: az adott acélra vonatkozó szabványban szereplő határértékek közötti. 

 

A kísérletek során használt porok jellemző adatait az 5.2 táblázatban fogalaltam össze. 

5.2 táblázat: A kísérletekhez használt porok jellemzése: 

Adagolt  
részecskék 

típusa 

Összetétel  
[m/m%] 

Részecske- 
méret, 
 D [µm] 

Részecskék 
alakja 

Kísérlet típusa 

Al  99 45-75 szférikus 1. Alapozó kísérletek 
2.1.a Fe- Al-Fe2O3/Al2O3 
2.1.b Fe- Al-MnO2/Al2O3  

Fe2O3  FeO=0,4-2,3 
Fe2O3=95-99 

63-125 töredezett 1. Alapozó kísérletek 
2.1.a Fe- Al-Fe2O3/Al2O3 

MnO2 99,9 40-60 szférikus 2.1.b Fe- Al-MnO2/Al2O3  
Nb 99,9 45-75 szférikus 2.2.a Fe-Nb-C,N/Nb(C,N) 

ferro-Nb  68Nb, 32Fe  45-75 töredezett 2.2.a Fe-Nb-C,N/Nb(C,N) 
2.2.b Fe-Nb-C,N/Nb(C,N) 
2.2.c Fe-Nb-C,N/Nb(C,N) 

Huzaladagolás Összetétel 
[m/m%] 

Átmérő, [mm] Kísérlet típusa 

AlSi12 12Si, 88Al 1                          2.1.c Fe- Al-O2/Al2O3 
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5.2 A kísérleti munkám technikai hattére 

Lézer sugárforrások 

A kísérleteim során két típusú lézerberendezést használtam: 

1. 5 kW teljesítményű, TRUMPF TLC 105 márkájú, öttengelyes, 
repülőoptikával ellátott, CO2 lézerberendezést, melynek tel-
jesítményét 1%-os lépésekben lehet szabályozni 50 W-tól 
egészen 5000 W-ig. Üzemállapota lehet folyamatos vagy 
impulzusos a 100 Hz-től 100 kHz-ig terjedő frekvenciatar-
tományban.  

 

2. 2,7 kW teljesítményű, Rofin-Sinar DY 027 márkájú, dióda-
pumpált Nd:YAG lézerberendezés. Hullámhosszúsága: 1064 
nm. A kézersugár teljesítménye 200 W-2700 W között vál-
toztatható, üzemállapota lehet folyamatos vagy impulzusos 0 
Hz-től a 250 Hz-ig terjedő frekvenciatartományban.  

Poradagoló 

 A poradagolást Sulzer Metco gyártmányú, Twin 10 típusú berendezéssel valósítottam 
meg, mely két portartállyal van felszerelve. A berendezés alkalmas a két portartály egyidejű, 
vagy csak az egyik kiválasztott működtetésére. A portartályok egymástól függetlenül beállítha-
tó vivőgáz áramlási és ennek megfelelő poradagolási sebességgel. A porok tapadó nedvességé-
nek eltávolítása érdekében a tartályok fűthetőek, a porok összetapadását, felboltozódását a tar-
tályba szerelt forgó drótváz akadályozza meg. Mivel a poradagolás térfogati elven működik, a 
kísérlet előtt meg kellett határoznom az adagoló tányér fordulatszáma és az adagolt porok 
mennyisége közötti összefüggést. A kísérletek során alkalmazott adagolt porok mennyiségét a 
tányérfordulat függvényében az 5.1-es ábra mutatja.  

 

5.1 ábra: Az LMI kísérletek során alkalmazott porok mennyisége a tányérfordulat 
függvényében 

Huzaladagoló 

 A lézersugaras kezelések során az ötvöző anyag huzal formájában is bejuttatható az ol-
vadék tócsába. Erre a célra Fronius gyártmányú, KD 7000 típusú huzaladagoló berendezést 
használtam. 
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5.3 Az alkalmazott vizsgálati módszerek 

A kísérleti munkám során a következőkben felsorolt és jellemzett módszereket használ-
tam. 

Metallográfia vizsgálatok:  A metallográfiai vizsgálatok célja a vizsgált fémek mikro- és 
makroszerkezetének feltárása valamilyen maratási eljárással. A kísérleti mintáim előkészítése: a 
létrehozott felületi rétegek szövetvizsgálatához a próbatesteket az átolvasztott sávokra merőle-
gesen vízhűtéses darabolótárcsával elvágtam, majd műgyantába való beágyazás után szabvány 
szerint csiszoltam, majd gyémántpasztával políroztam. A szövetszerkezeti vizsgálatokhoz a 
csiszolatokat 3%-os NITAL-lal (HNO3 3%-os alkoholos oldata) marattam. A minták zárvány-
tartalmát képelemző szoftver segítségével határoztam meg. 

Pásztázó elektronmikroszkópos vizsgálatok: A pásztázó elektronmikroszkóp az elérhető 
nagy felbontás és mélységélesség miatt az anyagtudomány széles területén alkalmazható. A 
katódból, Wehnelt-hengerből és az anódból álló elektronágyúban létrehozott elektronsugarat 
mágneses lencsékkel 50-100 Å átmérőjűre fókuszálják és eltérítőtekercsek segítségével négy-
szög alakban, végigpásztázzák a vákuumban lévő minta felületét. A letapogató elektronsugár-
zás a minta anyagának adott pontjában annak összetételétől és alaki jellemzőitől függő intenzi-
tású gerjesztést hoz létre. A gerjesztett sugárzás intenzitásának megfelelően vezérleve a letapo-
gató sugárral szinkronban futú képernyő pontonkénti „fényességét” vezérelve kapjuk meg a 
képet a felületről. A SE technika rendkívül nagy mélységélességét az biztosítja, hogy a képal-
kotásban közvetlenül nem vesz részt optikai elem. A morfológiai vizsgálatokat egy másodlagos 
elektron (secondary electron – SE) és egy visszaszórt elektron (backscattered electron – BSE) 
detektorral tudjuk elvégezni. A kísérleti mintáim kezelt felületét, illetve a kezelt réteg metszetét 
SE és BSE üzemmódban vizsgáltam.  

A képalkotáson kívül lehetőség van a vizsgált anyag felületi elemösszetételének meghatározá-
sára, a hozzá csatlakozó energiadiszperzív röntgenanalizátorral (EDS/EDX/EDAX). Az elekt-
ronsugaras mikroanalízis annak a röntgensugárzásnak a mérésén alapul, amelyet az analizálan-
dó mintában a mikroszkóp elektronnyalábja gerjeszt. A gerjesztett karakterisztikus röntgensu-
gárzás energiája vagy hullámhossza arra az elemre jellemző, amely azt kibocsátotta, intenzitása 
pedig a kibocsátó elem koncentrációjával arányos. A mintából érkező röntgensugarakat általá-
ban egy Si (Li) detektor regisztrálja. Alapvetően pontanalízisre alkalmas módszer. Inhomogén 
anyagok esetében terület analízisekor egy átlag értéket kapunk, ami a terület egyes pontjainak 
elemzésétől eltérhet.  

A kísérleti mintáim kémiai elemzését a pásztázó eletronmikroszkóphoz csatlakoztatott 
energiadiszperzív röntgen-analizátorral (EDS/EDX/EDAX) végeztem el, amely alkalmas a kis 
rendszámú elemek kimutatására, illetve az egyes elemek tömegszázalékos meghatározására 
bizonyos korlátok között. Mintáim vizsgálatakor 12 és 18 keV gyorsító feszültséget alkalmaz-
tam, amelyek esetén a gerjesztett térfogat 0,5-06 illetve 1,0-1,5 µm3 nagyságú. Kisméretű 
kiválasok analízisekor a gerjesztett térfogat nagysága miatt a mátrix anyagából is kapunk in-
tenzitást, ha a gerjesztett térfogat nagyobb, mint a kiválás.   
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Transzmissziós elektronmikroszkópos vizsgálatok: A transzmissziós elektronmikroszkópia 
igen nagy - estenként atomi - felbontást biztosít, vékony minták átvilágításával, illetve 
elektrondiffrakciós felvételek készítésével, így alkalmas a nanoméretű részecskék tanulmányo-
zására. A kísérleti mintáim vizsgálatakor a két TEM vizsgálati módszer közül a 
karbonextrakciós replika eljárást használtam.  

Karbonextrakciós replika 

Az 1 µm-nél kisebb, tehát fénymikroszkópon már nem felbontható szövetszerkezeti részletek 
elektronmikroszkópos vizsgálatát teszi lehetővé a karbonextrakciós replika. A 
karbonextrakciós replika lényegében egy olyan, nagyon vékony, amorf szénhártya, amely pon-
tosan leképezi a vizsgált próbatest felületi struktúráját, és – ha a minta jellege olyan – magába 
foglalja a minta felületén levő inkoherens kiválásokat. Az elmondottak értelmében 
karbonextrakciós replikát - vagy magyar kifejezéssel élve lenyomatot - általában maratott me-
tallográfiai csiszolatról készítünk, mégpedig olyan csiszolatról, amelyet a szokásosnál kissé 
erősebben maratunk meg azért, hogy az esetlegesen jelenlevő kiválások könnyebben „belera-
gadjanak” a szénhártyába. A replikában jelenlévő apró részecskéken az eletronmikroszkóp 
primér elektronnyalábja erősebben szórodik, mint a szén hártya anyagán, így az apró részecs-
kék az TEM képen éles kontraszttal sötét foltként jelennek meg. A kiválások kémiai összetétel-
ének azonosítására kiváló lehetőséget biztosítanak az olyan TEM mikroszkópok, amelyek 
energiadiszperzív elemzőrendszerrel is fel vannak szerelve. 

Röntgendiffrakciós viszgálatok: A röntgendiffrakciós technika napjainkban meghatározó 
szerepet játszik anyagaink reális szerkezetének megismerésében. A röntgendiffrakciós techni-

kák számos változata ismert, a vizsgálatokhoz használhatunk 
„fehér” vagy szigorúan monokromatikus sugárzást, a vizsgá-
landó minta lehet por, egy- vagy sokkristályos tömbi anyag. 
A sokkristályos tömbi anyag lehet textúramentes vagy textú-
rás, az elhajlási képet detektálhatjuk filmen, IP-lemezen, 
vagy proporcionális, illetve szintillációs számlálócsővel. 
Bármelyik röntgendiffrakciós technikát alkalmazzuk is, a 
mérés lényegét a hullámtermészetű röntgen-sugár és – első 
közelítésben – a vizsgálandó minta hosszútávú rendezettsé-

get mutató építőelemeinek kölcsönhatása jelenti. Vizsgálataim során az ún. diffraktométeres 
technikát alkalmaztam, melynek elvi elrendezését az 5.2 ábra mutatja. A röntgencsőből kilépő 
és annak antikatódja anyagi minősége által meghatározott hullámhosszúságú sugárnyalábot 
bocsájtjuk a minta felületére és a reflektált sugár intenzitását egy számlálócsőben detektáljuk. 
A diffrakciónak vagy más néven elhajlásnak az az alapvető feltétele, hogy a diffrakció geomet-
riai feltételét folyamatosan biztosítsuk, vagyis a próbatestet megvilágító röntgen nyaláb és a 
próbatest felületi normálisa közötti szög mindig egyezzen meg a felületi normális és a számlá-
lócső helyzetéből adódó szöggel. Ezt a feltételt a diffraktométerben úgy oldják meg, hogy a 
próbatest valamilyen 1 szögsebességgel forog a megvilágított felülettel párhuzamos tengely 
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körül, míg a számlálócső ennek a szögsebességnek a kétszeresével, tehát 2=21 sebességgel 
forog. Természetsen ebben az elrendezésben a röntgen-cső rögzített helyzetű. A modern 
diffraktométerekben a mintát és a számlálócsövet nem folyamatosan, hanem léptetve mozgat-
juk.  

5.2 ábra: A röntgendiffraktométer elve (T=röntgensugárforrás, S=mintadarab, 
C=detektor, O=a mintadarab és a detektor forgástengelye) [Verő, 2009] 

A diffraktométer elrendezéséből következik, hogy a diffrakciót csak a felülettel párhuzamos 
kristálysíkok hoznak létre. Azt pedig, hogy milyen dhkl rácstávolságú síkrendszerről kaphatunk 
adott  szöghelyzetben információt, a Bragg-egyenlet írja le a következő formában: 

 sin
2 hkld
n       (6) 

ahol:  

 λ: karakterisztikus/monokromatikus röntgensugár hullámhossza, 
dhkl: a {hkl}Miller-indexű síkok rácssíktávolsága, 

n: természetes egész szám, 

: reflexiós szög. 

A Bragg-egyenlet azt a tényt fejezi ki, hogy az egyes építő elemekről szóródó sugárzások ak-
kor erősítik egymást, ha az útkülönbségük a λ hullámhossz egész számú többszöröse.  

A mintáim jellegéből következik, hogy a röntgendiffrakciós módszerek közül csak a fázisanalí-
zis módszert alkalmaztam, amely por jellegű, vagy tömbi mintában jelenlévő kristályos fázisok 
minőségi és mennyiségi meghatározására szolgál a diffrakciós vonalsorozat helyzete és intenzi-
tása alapján. Az egyes kristályos fázisok jellemző d érték sorozatait az ASTM adatbázis segít-
ségével vettem figyelembe [Verő, 2009]. 

A minták oxigéntartalmának meghatározása 

LECO TC 436-os (szén-dioxid IR abszorpció): 

 Oxigén meghatározáshoz a kérdéses acélból vagy lemezből, forgácsolással vagy vágással 
0,5g -1,0g tömegű hengeres, illetve lapka alakú mintát kell előállítani. A készülékben található 
nagytisztaságú grafitból készült tégelyt elektródák közé fogva a rajta átbocsátott árammal fel-
hevítjük. A hevítés hatására a tégely anyagából a bezárt gázok eltávoznak. Ezután a tégelybe 
ejtjük az előkészített mintát és hélium gázban a tégellyel együtt felhevítjük. A mintából a heví-
tés hatására felszabadul és kilép a benne levő oxigén. A mintából távozó oxigén a tégely grafit 
anyagával szén-monoxidot képez, amelyet forró réz katalizátoron átvezetve szén-dioxiddá ala-
kítunk át. A gázkeveréket egy mérőcellába vezetjük, ahol az ott kibocsátott infravörös fényt a 
szén-dioxid elnyeli. Az elnyelés mértéke arányos a szén-dioxid koncentrációjával, azaz a min-
tában lévő oxigénnel.  

GD(OE)S: Ködfénykisüléses optikai emissziós spektrometria: 
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 A sik felületű, kör vagy négyszögletes alakú mintát egy vákuumkamra egyik oldalához 
rögzítjük. A kamrát alacsony nyomású inert gázzal, az esetek többségében argonnal, töltjük fel. 
A minta felületétől 0,1 - 0,3 mm távolságra egy kör alakú, 2,0 - 8,0 mm átmérőjű anódot he-
lyezünk el. Az anód és a vezetőminta közé kapcsolt 400 V - 1000 V elektromos feszültség (DC 
üzemmód) vagy pedig 13,56 MHz, 27,12 MHz, ill. 40,68 MHz frekvenciájú rádiófrekvenciás 
tér Glimm-kisülést indít az anód és a minta felülete közötti térben. A kisülés hatására a minta 
felületéről atomok porlasztódnak be a kisülési tér (hideg) plazmájába, itt gerjesztett állapotba 
kerülnek és fényt bocsátanak ki. A fénysugárzás atomszínkép jellegű, azaz viszonylag vonal-
szegény és a széles koncentráció tartományban lineáris az összefüggés a koncentráció és az 
intenzitás között. A keletkezett fényt a csőalakú anódon keresztül egy optikaiemissziós spekt-
rométer rácsára vezetjük, ahol megtörténik a fénynyaláb hullámhossz szerinti felbontása és 
egykörív mentén elhelyezett detektorok irányába való leképezése. A beépített detektorokkal 
történik az egyes elemek által kisugárzott fény intenzitásának mérése, majd ebből nemzetközi 
etalonokkal történt kalibrálás után a koncentráció kiszámítása.  

Forgógolyós koptatóvizsgálat 

Kísérleteimhez egy speciális, alapvetően lokális kopási folyamatok vizsgálatára hivatott 
új típusú berendezést használtam, amely a mikrokráteres kopásvizsgálatokhoz használatos ún. 
golyós tribométernek egy módosított, továbbfejlesztett változata. A berendezés kialakításából 
adódik, hogy lehetőséget nyújt a kopásmélység folyamatos (on line) mérésére, másrészt  – mi-
vel a golyó nem kényszer pályán mozog, hanem sztochasztikus jellegű bolyongást végez -, a 
golyófelületen a kopás egyenletesen oszlik meg, így a golyó megőrzi gömb alakját. A golyó-
sík rendszerű tribométer konstrukciós felépítése az 5.3 ábrán látható. 

  

5.3. ábra: Lokális koptató berendezés elvi ábrája és fényképe [Kovács, 2007] 

A vizsgálatokat 15 mm átmérőjű és 5 mm vastagságú hengeres próbatesteken végeztem, mely-
nek homlokfelületét kezeltem. A koptatást végző elem egy D=20 mm átmérőjű golyó, anyaga 
hagyományos 100Cr6 golyóscsapágyacél. Keménysége edzés és megeresztés eredményeként 
62 HRC, ami kb. 800HV10-nek felel meg. A golyó átlagos felületi érdessége Ra =0,11 μm. A 
normális irányú terhelő erő Fn=0,86 N konstans nagyságú, ami egyrészt az 50 g tömegű gyűrű 
súlyerejéből, másrészt az elmozdulás-mérő tapintófejének 0,36 N nagyságú mérő terheléséből 
adódik. A behajtótengely fordulatszáma f=1481 konstans.  
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6 Alapozó kísérletek 

 Kísérleti munkámat és annak eredményeit a célkitőzéseim megfogalmazásakor bemuta-
tott csoportosítás szerint ismertetem. A kísérleti munkám első csoportja az in situ reakción ala-
puló oxiderősítésű kompozitréteg kialakulásával kapcsolatos kérdések tisztására irányul. A 
kísérletek első csoportján belül szükségesnek tartottam úgynevezett alapozó kísérletek végre-
hajtását is, mert a szakirodalomban nem találtam az általam kiválasztott kompozit rendszerre 
vonatkozó közvetlen eredményeket.  Ezt követően a második csoporthoz tartozó munka ered-
ményeit mutatom be, amelyek végül elvezettek egy gyakorlati szempontból is alkalmazható 
újszerű, lézersugaras technikát is magába fogalaló komplex felületmódosító eljáráshoz.   

6.1 Oxid részecskével erősített kompozitréteg előállításával kapcsolatos ala-
pozó kísérletek  

 Amint az a feldolgozott szakcikkekből látható, olyan beszámolót, amely egylépéssel LMI 
eljárással vasalapú ötvözetben Fe/Al2O3 típusú kompozitréteget hozott volna létre, nem talál-
tam, így célszerűnek tartottam, hogy a porinjektálásos kísérleteket megelőzően alapozó kísérle-
teket is végezzek. Az alapozó kísérletek során arra is törekedtem, hogy lehetőség szerint köny-
nyen elvégezhető, de egyértelmű eredményeket szolgáltató mérésekkel kapjak információt a 
feltételezett in-situ termit reakció lejátszódásáról. 

A kísérleteket C45E típusú, 45 mm átmérőjű és 25 mm magas hengeres pogácsákba fúrt, 
egyenként 2, 4, 6, 8, 10 mm átmérőjű (d) és d/l=1,5 arányú, l mélységű furatokba tömörített 
porok lézersugaras kezelésével kezdtem (6.1 ábra).  

 

6.1 ábra: Az alapozó kísérletek elrendezése 

Minden egyes furat középvonaláig, a furat aljától 1 mm távolságban, 1 mm vastagságú furatot 
készítettem, ahová a lézersugaras kezelés ideje alatt hőmérsékletmérés céljából K típusú kö-
peny termoelemet (Ni-NiCr) helyeztem (átmérő: 1 mm).  

Az AD konverter (DATAQ 710) jellemzői: 

lézerfej

termoelem

próbatest 
(ø2mm furat)

lézerfej

termoelem

próbatest 
(ø2mm furat)
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- mérési tartomány: 20 mV (±10mV),  14 bit,  

- mintavétel sebessége: 10Hz.  
Az eltérő méretű furatokba Fe2O3 és Al port, illetve ezek, a termitreakciónak megfelelő 
mólarányú keverékét tömörítettem 200N/mm2 nyomással MTS 810 típusú Univerzális anyag-
vizsgáló berendezés segítségével. Az így kialakított elrendezést metallurgiai mikroreaktornak 
tekintettem. A termitreakció inicializálásához használt lézersugár impulzus jellemzői alapján, a 
számított energiasűrűséget a 7. egyenlettel határoztam meg [Bitay, 2007]: 

2

4

f

i

d
Pt

E        (7) 

ahol: 

E: energiasűrűség [J/mm2] 
P: a lézersugár teljesítménye [W], 1 kW 

df: a lézersugár foltátmérője [mm], 3mm 
ti: impulzusidő [s], 100ms 

A fenti képlettel meghatározott energisűrűség 14 J/mm2
 volt a kísérletek alatt. 

A próbatestekről készült felvétel az 6.2 ábrán látható. Minden egyes kísérlettípusból 3 db pár-
huzamos kísérleti mintát készítettem. A kísérletekhez használt paramétereket a 6.1. táblázatban 
fogalaltam össze (1. sz. mellékelt). A lézersugaras kezelés paraméterei minden egyes kísérlet-
ben azonosak voltak. A minták jelölésénél az első betű a zömített por anyagára utal (Al, Fe2O3, 

K: keverék: Al+ Fe2O3), a második helyen álló szám a furat átmérőjét jelöli, az azt követő 
szám a párhuzamos méréseket mutatják. 

 
a) 

 
b) 

6.2 ábra: Az alapozó kísérletekhez használt, eltérő méretű furatú pogácsákról készült képe 
a zömítés után a) Tiszta Al-ot tartalmazó pogácsák, b) Tiszta Fe2O3-ot tartalmazó 

pogácsák 

A lézersugaras inicializálást megelőzően mértem próbatestek tömegét a tömörítés előtt és után 
század gramm pontosságú mérlegen. Ennek alapján meghatároztam a tömörített porok 
térfogatsűrűségét (6.1 táblázat, 1. sz. melléklet), ami az Al porra nézve ~ 2 g/cm3, a tiszta hem-
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atit por esetében 3,1 g/cm3 értékre adódott. A 2:1 mólarányú porkeverék számított 
térfogatsűrűsége átlagosan 2,74 g/cm3, ami jól illeszkedik a tiszta anyagok esetében mért 
térfogatsűrűségek értékeihez. Ez alól kivétel a 2 mm-es furat eredményei, ahol az eltérés okát 
valószínűleg a túl kicsi térfogat magyarázza. Itt jegyezném meg, hogy a tiszta tömör anyagok 
sűrűség értékei: Al 2,7 g/cm3, hematit 5,7 g/cm3.  

6.1.1. Hőmérsékletmérés eredményei  

A hőmérsékletmérés eredményei szerint a 2 és a 4 mm-es furatú mintákkal végzett kísérletek 
közben ezzel a módszerrel nem észleltünk hőmérséklet változást, míg az ennél nagyobb átmé-
rőjű furatoknál a kezelést követő 3. másodpercben 80, 85, illetve 110 C hőmérséklet adódott 
(6.3 ábra). 

 

6.3 ábra: Az eltérő méretű furatok alján mért hőmérsékletmérési adatok az idő függvényé-
ben 

6.1.2 A lézersugaras iniciálás hatása a 6 mm-es furatba tömörített tiszta Al-ra 
illetve tiszta Fe2O3-ra 

A 6.4 és 6.5 ábrákon a 6 mm-es furatba tömörített Al illetve Fe2O3 por sztereo, illetve SEM 
képe látható a lézersugaras inicializálást követően.  
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a) b) 

6.4 ábra: a) Az zömített Al-ot tartalmazó furat a lézersugaras iniciálást követően, b) A megol-
vadt Al szemcsékből kialakult „gömb” SEM képe (20x, illetve 200x nagyítás) 

 
a) 

 
b) 

6.5 ábra: a) A zömített Fe2O3-ot tartalmazó  furat makroképe a lézersugaras inicializálást 
követően, b) A megszilárdult Fe2O3 SE képe (35x nagyítás) 

A 6.2 táblázatban összefoglalt tiszta Al-ot és Fe2O3-ot tartalmazó furatok EDS elemzései 
alapján megállapítottam, hogy a részben megolvadt Al a lézersugaras kezelés közben oxidá-
lódik, illetve a kiindulási Fe2O3 por egy része megolvad és a megszilárdult olvadék Fe és O 
tartalmú.  Ez az arány közelítőleg megfelel az FeO-ban található O és Fe tömegszázalékos 
aránynak. 

6.2 táblázat: A 6 mm-es furatba tömörített tiszta Al-ra és Fe2O3-ra vonatkozó EDS 
eredmények a lézersugaras inicializásást követően  

Minta jele Elmek (összetétel, m/m%) 

O Al Fe 

Al61 16,91  93,19 -  

Fe2O3-62 14,99  -  85,01 
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6.1.3 A lézersugaras iniciálás hatása a 2, 6 és a 10 mm-es furatokba zömített 
Al+Fe2O3 2:1 mólarányú porkeverékre  

A 2 mm-es furatnál (K23) külön vizsgáltam a furat tetején illetve a furat keresztmetszetében 
található reakciótermék összetételét. A 6.6 ábrán a furat tetején található reakciótermék szte-
reo, illetve SEM képe látható. Az 1-es és 2-es pont elemzései, valamint a többi felvételen jelölt 
pontok elemzési eredményeit a 6.3 táblázatban foglaltam össze.  

 
a) 

 
b)  

6.6 ábra: a) A K23 jelű mintáról készített sztereo kép a lézersugaras iniciálást követően, b) 
A termit reakció terméke SE és BSE képe, (nagyítás 100x, 2500x) 

A 6.7 ábrán a fenti mintának a keresztmetszete látható.  

 
6.7 ábra: A K23 jelű minta metszetéről készült felvételek (nagyítás 55x, 1730x) 

A 6.8 ábra a 6 mm-es furat (K62) keresztmetszetének egyes részleteit mutatja nagyobb 
nagyításban. 

6.8 ábra: A K62 jelű minta metszetéről készült felvételek (nagyítás 263x,40x, 300x) 

A 6.9 ábrán a 10 mm-es furat (K103) keresztmetszete látható, illetve a furat aljában található 
alakzat egy részlete nagyobb nagyításban is megfigyelhető. 
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6.9 ábra: a K103 jelű minta metszetéről készült felvételek (nagyítás 50x, 469x) 

 
6.3 táblázat: Az eltérő átmérőjű fuaratban jelölt egyes pontokra vonatkozó elemzések ered-

ményei 
Minta jele Mérések 

jelölése/helyei 
Elmek (m/m%) 

O Al Fe 

K23 

 

1  -  -  100  

2 21,57 31,04  47,39  

3  2,60  0,53  92,27  

4 5,30 0,74  90,70  

5  48,51  24,11  23,99  

K62 

6 6,61  - 88.43 

7 52,49 36,51 7,91 

8 35,95 29,68 30,43 

9 52,34 43,47 0,63 

K103 
10 1,29  2,51 93,95 

11 48,74 46,59 1,23 

 

 A 2 mm-es furat eredményei alapján megállapítottam, hogy a termitreakció a lézer-
sugárral közvetlenül érintett felület közelében elindult, majd nagyon rövid idő alatt le is állt, 
hiszen nem terjedt ki a porkeverék egészére. Ezt a megállapítást az 1-es és a 4-es pontokra 
vonatkozó elemzési eredmények igazolják, mert a világosabb árnnyalatú gömbeszerű területek 
összetétele közel 100% Fe tartalmú. A fenti eredményekkel összhangban van a hőmérsékletmé-
rés eredménye is, mely szerint a furat alján elhelyezett termoelemmel érzékelhető hőmé-
rsékletemelkedés nem volt mérhető.  

A 6 mm és az ennél nagyobb furatokba tömörített porkeverékben a termitreakció nemcsak a 
felszín közelében, hanem a furat teljes térfogatában lejátszódott, melyet a furat alján mérhető 
jelentős hőmérséklet emelkedés egyértelműen igazolt. A 6 és 8 mm-es furatú mintákkal végzett 
iniciálási kísérletek közben a hőmérséklet néhány másodperc után 85C-os maximumot ért el, 
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míg a 10 mm-nél 110C volt a maximum értéke. Ez a hőmérsékletemelkedés a vizsgált ter-
mitreakció extoterm jellegéből következik:  

Fe2O3 + 2Al = 2 3Al O  + 2 Fe  H(298 K)= - 856 kJ/mol. 

A 6 mm és az ennél nagyobb furatokban a termitreakció lejátszódásásnak eredményeképpen a 
furatok aljában tömör gömbszerű szinte csak vasat tartalmazó reakciótermék található (lásd 10-
es pont elemzési eredményei). A maratott állapotban elvégzett metalográfiai vizsgálat azt mu-

tatta (6.10 ábra), hogy a nagy vastartalmú 
reakciótermék dermedési folyamat eredményeképpen 
kialakult mikroszerkezet. A nagy vastartalmú 
reakciótermékben található nemfémes zárványokat is 
találtunk (lásd 11-es pont elemzési eredményei), ame-
lyek Al és O tartalma közel azonos a korund zá-
rványokra jellemző tömegszázalokos aránnyal. Az 
adott pontban mérhető Fe koncentráció feltehetően a 
matrix anyagából adódik.  

6.10 ábra: A K61 minta aljában található reakciótermékről készített maratott kép (nagyítás 
300x) 

A 6 mm-nél nagyobb furatok fala és a szinte tiszta vasból álló gömbszerű alakot felvevő 
reakciótermék között, illtve ez utóbbit körülvéve egyedi apró vas szemcséket és heterogén sa-
lakot tudtam azonosítani. A különálló vasszemcsék a rendelkezésre álló viszonylag rövid idő 
alatt nem tudtak egyesülni. A salak heterogén jellegét a BSE egyértelműen mutatja, hiszen ez a 
leképzési mód az adott fázisban jelenlévő elemek rendszámának megfelelő kontraszt szerint 
jeleníti meg az egyes területeket. A salak heterogén összetételét a 6. 11 ábrán bemutatott rönt-
gendiffraktogram igazol.  

 

6.11 ábra: A 10 mm-es furatban képződött salak és a 6 mm-es furat alján a termit reakció 
eredményeként keletkezett Al2O3 részecskéket tartalmazó vasgömb röntgendiffraktro-
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A salak eltérő árnyalatban megjelenő fázisait a mikroelemzési eredmények és röntgen-
difrakciós vizsgálat szerint a következők szerint lehet azonosítani. A világosabb áranyalatú 
terület, melyben az Al és az O a korunddal szinte megegyező arányban van jelen, Al2O3-nak 
minősíthető, míg a sötétebb árnyalatú fázis változó arányban tartalmaz Al-ot, O-t és Fe-t. Ez a 
fázis az elemzési eredmények szerint FeO-Al2O3 spinell típusú kettős oxid fázisnak 
minősíthető. Ez az eredmény összhangban van Kiessling és társai által közölt adatokkal 
[Kiessling, 1968], amely szerint az FeO-Al2O3 spinel típusú kettős oxid összetétele eltérhet a 
sztöchiometrikus összetételtől, amely 41FeO●59Al2O3. Mindez arra enged következtetni, hogy 
a termit reakció lejátszódása egy köztes reakción keresztül történik, amit Li és társai [Li, 2003] 
is megállípítottak kísérleteikben. 

Az alapozó kísérletekből az in situ korund erősítésű kompozitok előállítsára irányuló LMI kí-
sérletek szempontjából az alábbi lényeges következtetéseket vontam le: 

1. A lézersugaras iniciálás hatásideje alatt az Fe2O3 szemcsék hőmérséklete eléri az 
oladáspontot, azaz képesek megolvadni, ami azt jelenti, hogy szemcsék elérték a ~ 1457 
C hőmérsékletet. 

2. A 6 mm és az annál nagyobb átmérőjű furatokban, mint mikroreaktorokban lejátszódó 
termitreakció termékfázisai részben megegyeznek a teljes mértékben lejátszódó termit 
reakció eredményeképpen kialakuló fázisokkal, de a reaktor fala mentén érvényesülő hűtő 
hatás következtében az átmeneti – elsősorban salak jellegű – fázis is kimutatható volt. 

3. A 6 mm és az annál nagyobb átmérőjű furatokban képződött gömbszerű nagy vastartalmú 
termék mikrokeménysége 232HV0,1. Ez az érték mintegy háromszorosa a tiszta vasra 
vonatkozó (80 HB) értéknek. Ezt a különbséget a vasmátrixban jelenlévő mikroszkópikus 
esetleg submikroszkópikus spinell részecskék jelenléte okozhatja, de az esetleges alumí-
niummal való ötvöződés hatását sem lehet figyelmen kívül hagyni.  

4. Az alapozó kísérletek azt is bizonyították, hogy a termitreakció megfelelő intenzitású ini-
cializálás után képes létrehozni az erősítőfázis részecskéit.  

6.1.4 Az alapozó kísérletek elemzése a mikroreaktorban lejátszódó folyamatok 
szempontjából a Fe-Al-O rendszer fázisdiagramja alapján  

 Az alapozó kísérletek eredményeit a Fe-Al-O egyensúlyi fázisdiagramja alapján Kaptay 
Gy. gondolatmenetét követve értelmezem. A mikroreaktorban keletkező termékfázisokat ez a 3 
említett komponens alkotja. Mivel a mikroreaktorban a folyamat változó hőmérséklet mellett 
játszódik le – aminek bizonyítákát a 6.3 ábrán bemutatott hőmérsékletmérés eredményei mu-
tatják – illetve a rövid reakció idő miatt, a folyamat eredményeképpen létrejövő fázisok típusa 
és azok mennyisége, közvetlenül nem határozhatóak meg az egyensúlyi fázisdiagram a alapján. 
Mielőtt megszerkesztenénk a ternér Fe-Al-O rendszer fázisdiagramjának egyes részleteit, 
tekintsük át az Al-O, Fe-Al és Fe-O binér diagramokat (3. sz melléklet)). 
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Az Al-O rendszerben 2000 oC alatt tiszta Al és tiszta Al2O3, illetve az O2 gáz jelenik meg. Ez 
alapján az Al és az Al2O3 között az oldhatóság nulla. Az Fe-Al diagramon több intermetallikus 
fázist, míg a Fe-O diagramon az ismert 3-fajta oxidot találjuk.  

Az Fe-Al-O rendszer létrehozásához választani kell egy optimális hőmérsékletet, ahol a 
vizszintes izoterm metszet megrajzolható. Az Fe-O rendszerben az 570 oC egy olyan cé-
lszerűen megválasztott hőmérséklet, amely alatt az FeO nem stabilis, felette azonban az. 

A továbbiakban tehát az Fe-Al-O rendszer 570 oC alatti és a feletti, kb. 600 oC-os hőmé-
rsékletre szerkesztettem meg az izoterm metszetet, amelynek alapján meg lehet határozni az 
egyensúlyt tartó fázisok jellegét és tömegarányát. 

 T=600 oC-on szerkesztett izoterm metszet: 

T=600 oC-on, az egyensúlyi szilárd fázisok a következők lehetnek: 

Fe(α), Al, FeAl, FeAl2, Fe2Al5, FeAl3, FeO, Fe3O4, Fe2O3, Al2O3, FeAl2O4 és O2 (gáz).  

A fázisok egymásban való oldhatóságát elhanyagoltam. A 600 oC-on képződő egyensúlyi fázi-
sok alapján a fent bemutatott fázisdiagramokon túl a teljeskörű elemzéshez feltétlenül szüksé-
ges az oxidok (FeO, Fe2O3 és Al2O3) kétalkotós egyensúlyi fázisdiagramjait is vizsgálni 
(Toropov, 1969) is (3. sz. melléklet). Az FeO-Al2O3 diagramon 600 oC-on csak az FeAl2O4 
vegyület fázis stabilis, amelynek összetétele determinált, azaz szilárd oldhatóság köztük nincs. 
Az Fe2O3-Al2O3 diagramon a nagy hőmérsékletű tartományban (1300oC és 1400oC között) 
peritektikus reakcióra utaló részlet látható, míg 600 oC-on a két oxid gyakorlatilag egymásban 
nem oldódó keveréket alkot.  

Az egyes fázisok képződési standard Gibbs-energiái 600 oC-on: (Barin és Predel adatainak 
felhasználásával, kJ/mol-atom egységben) 

6.4 táblázat: Az egyes fázisok képződési standard Gibbs-energiáa 600 oC-on 

 

A Fe-Al-O ternér fázisdiagram 570oC felett érvényes izoterm metszete látható a 6.12 ábrán. A 
piros pont jelöli a 2mol Al + 1mol Fe2O3 átlagos összetételét, a piros szaggatott vonal 10% Al 
tartalomhoz tartozó vonal. A rendszerben előforduló egyensúlyi fázisokat üres körök jelzik. 
Mivel a diagram metszeten elhanyagoljuk az oldhatóságokat, ezért a ternér diagram ezen iz-
oterm metszetén csak egyenes vonalakat látunk, amelyek kis háromszögekre osztják a nagy 
háromszöget.  Az a fajta megoldás tartozik az egyensúlyi állapothoz, amelynél a Gibbs-energia 
minimális értékű a diagram minden egyes pontjában. 

Fe() Al FeAl Fe2Al5 FeAl3 FeO Fe3O4 Fe2O3 Al2O3 FeAl2O4 O2 

0 0 -21 -22,9 -23,8 -107,8 -118,6 -118,4 -280,4 -236,7 0 
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6.12 ábra: A Fe-Al-O ternér fázisdiagram 570oC felett érvényes izoterm metszete, at-

omszázalékos koncentráció kiosztással 

A vizsgált esetre nézve 2 mol Al-ot keverünk össze 1 mol Fe2O3-al, azaz: 
nAl = 2 mol,  

nFe = 2 mol,  
nO = 3 mol, összesen 7 mol.  

Innen az egyes móltörtek:  
xAl = xFe = 0,2857,  

xO = 0,4286, e három összege: 1.  
E pontnak a pirossal jelölt pont felel meg a 6.12 ábrán.  

Tételezzük fel, hogy e pontot jellemző „ötvözetet” három fázis (  ,, ) keveréke alkotja, me-
lyekben ismertek az Al és az Fe móltörtjei: )(Alx , )(Alx , )(Alx , )(Fex , )(Fex , )(Fex .  

A következő két független anyagmérleg egyenlet írható fel:  

)()()( )1(  AlAlAlAl xyyxyxyx                              (6) 

)()()( )1(  FeFeFeFe xyyxyxyx                              (7) 

Ebből az egyenletrendszerből kifejezhető két fázis fázisaránya (a harmadik onnan következik, 
hogy a 3 fázis fázisarányainak összege 100 %):  

       
       )()()()()()()()(

)()()()()()(






FeFeAlAlAlAlFeFe

FeFeAlAlAlAlFeFe

xxxxxxxx
xxxxxxxx

y



                   (8) 

   
 )()(

)()()(






AlAl

AlAlAlAl

xx
xxyxx

y



                                       (9) 

 yyy 1                                                      (10) 
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Ennek ismeretében számítható az adott 3 fázis keverékéhez tartozó átlagos Gibbs-energia:  
ooo GyyGyGyG   )1(                                  (11) 

A lehetőségek közül az a fáziskombináció lesz az egyensúlyi, amelynek a Gibbs-energiája mi-
nimális. A következőkben külön-külön vizsgálom az 1-, 2- és 3-fázisú eseteket.  

Mint a 6.12 ábrán látjuk, a piros pont nem esik egybe egyik egyensúlyi fázissal sem, azaz 
egyensúlyban nem 1-fázisú a reakciótermékünk. A piros pont azonban ráesik a következő két, 
két fázis egyensúlyát jelző vonalra:  

1. Fe2O3-Al (=   ) vonal, ahonnan: 0)( Alx , 1)( Alx , 0)( Alx , 4,0)( Fex , 
0)( Fex , 0)( Fex , 0y .  

Behelyettesítve a (8, 9) egyenletekbe: 2857,0y , 7143,0y .  

Behelyettesítve a (21) egyenletbe: G = -33,83 kJ/mol.  

2. Fe-Al2O3 (=   ) vonal, ahonnan: 0)( Alx , 4,0)( Alx , 0)( Alx , 1)( Fex , 
0)( Fex , 0)( Fex , 0y .  

Behelyettesítve a (8, 9) egyenletekbe: 7143,0y , 2857,0y .  

Behelyettesítve a (11) egyenletbe: G = -200,29 kJ/mol.  

A fenti számítási eredmény alapján a két kétfázisú kombináció közül az utóbbi a stabilisabb. 
Elképzelhető azonban, hogy létezik olyan háromfázisú keverék, ami még ennél is stabilisabb, 
így a 6.5 táblázatban a háromfázisú keverékek nézve találhatók meg a fenti számítások alapján 
kapott Gibbs-energiák értéke, kiegészítve a 2 fázisú keverékekre kapott értékekkel. 

6.5 táblázat: Számított Gibbs-energia a két- illetve három fázisú keverékek esetére 

 Gibbs-energia, G 
[kJ/mol] 

Következtetés 

Kétfázisú keverékek: 

Fe2O3-Al vonal -33,38 
Az Fe-Al2O3 2-fázisú kombináció a stabilabb. 

Fe-Al2O3 vonal -200,29 

Háromfázisú keverékek: 

FeO-FeAl-FeAl2O4 vonal  -135,34 Az Fe-Al2O3 kétfázisú rendszer ennél stabilabb. 

FeO-FeAl-Al2O3 vonal  -103,73 Az Fe-Al2O3 kétfázisú rendszer ennél stabilabb. 

FeO-Fe2Al5-FeAl2O4 vonal  -128,18 Az Fe-Al2O3 kétfázisú rendszer ennél stabilabb. 

FeO-FeAl3-Al2O3 vonal  -86,20 Az Fe-Al2O3 kétfázisú rendszer ennél stabilabb. 

FeO-FeAl3-FeAl2O4 vonal  -125,95 Az Fe-Al2O3 kétfázisú rendszer ennél stabilabb. 

FeO-Al-FeAl2O4 vonal  -105,22 Az Fe-Al2O3 kétfázisú rendszer ennél stabilabb. 

 

A háromfázisú esetre vonatkozó Gibbs-energia értékek kevésbé negativ eredményre veztettek, 
mint az előzőekban vizsgált kétfázisú esetre (-200,29 kJ/mol), ezért a vizsgált rendszerben 
egyensúlyi állapotban 600 oC-on csak a Fe és Al2O3 fázisok jelenlétével kell számolni. Ez a 
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megállapítás 600 oC felett egy szélés hőmérséklet-tartományra is igaz, pontosabban addig, amíg 
Fe-Al-O rendszerben az egyes fázisok közötti oldhatóság nem jut szerephez. A fenti 
megállapítást a fémtani vizsgálatok is igazolják: megszilárdult vascseppek és korund fázist is 
kimutattam a furatok reakciótermékeiben.  

 T<570 oC alatt érvényes szerkesztett izoterm metszet: 

 A 6.13 ábrán az 570 oC alatti hőmérséklettartományra vonatkozó metszetet mutatom be. 
Összehasonlítva a 600 oC feletti metszethez, a diagramból az FeO fázis hiányzik, de megjele-
nik rajta az Fe3Al fázis, ettől eltekintve a két diagram hasonló. Ami a vizsgált esetet illeti, eb-
ben a hőmérséklettartományban is kétfázisú az “ötvözet”, Al2O3 és Fe fázisok keverékéből áll. 
Végül érdemes felhívni a figyelmet arra, hogy a két szerkesztett izoterm metszettel kapcsolat-
ban a legtöbb egyensúlyi vonal a korund pontjában fut össze. Ennek oka az, hogy a korund 
fázisnak van a legnegatívabb képződési standard Gibbs-energiája – lásd 6.4 táblázat. Ezért a 
fázisdiagramon a korund a domináns fázis, azaz a fázisdiagram metszet alapterületének túlny-
omó részében olyan fázisegyensúly érvényes, amelynek egyik fázisa a korund. Ez alól ki-
zárólag az Fe-Fe3O4-FeAl2O4 háromszögben lévő területen elhelyezkedő ötvözetek képeznek 
kivételt.  

 

6.13 ábra: A Fe-Al-O ternér fázisdiagram 570 oC alatt érvényes izoterm metszete, atom-
százalékos koncentráció kiosztással  

Az Fe-Al-O rendszer 570 oC feletti viszonylag szélés hőmérséklettartományára és az 570 oC 
alatti hőmérsékletekre vonatkozó elemzés alapján joggal feltételezhetjük, hogy a nem 
egyensúlyi viszonyok között lejátszódó termitreakció termékfázisait a színvas és a korund 
fázisok jelentik. Ez a két fázis ugyanis már viszonylag nagy hőmérsékleten kialakul és a 
lehülés folyamatában nem esnek át átalakuláson. A bemutatott elemzés alkalmas arra, hogy 
rámutasson arra az esetre is, amikor a fenti szigorú xAl = xFe = 0,2857, xO = 0,4286 moltörttel 
jellemezhető esettől eltérés adódik, pl. a rendszer oxigént vesz fel a levegőből. Ekkor az 
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Al2O3+Fe fázisok mellett a FeAl2O4 fázis is megjelenik. Ha még több oxigént vesz fel, akkor 
az (Fe+FeAl2O4) vonal felett átkerülünk az Fe+FeO+FeAl2O4 tartományba. 

A fenti következtetések alapján technológiai eredményként megfogalmaztam:: 

Kísérleti úton kimutattam, hogy Ø45 mm átmérőjű, 25 mm magas C45 minőségű acél pogá-
csákba d=2,4,6,8,10 mm átmérőjű és l=d*1,5 mélységű furatokba átlag 2,74 g/cm3 
térfogatsűrűségű 2:1 mólarányú Al+Fe2O3 porkeveréket töltve, majd 14 J/mm2 energiasűrűségű 
CO2 lézersugár impulzussal történő megvilágításkor a Ø6 mm és ennél nagyobb furatátmérőjű 
mikroreaktorokban a termit reakció jelentős hőfejlődéssel (szín vas és spinell képződése köz-
ben) lejátszódik. A 2 és a 4 mm átmérőjű mikroreaktorban a termékfázisok lokális jelenlétével 
kimutattam a reakció elindulását, de a termitreakció nem terjedt ki a betöltött porkeverék egé-
szére. Ezeket a megállállípításokat a mikrorekator alatt elhelyezett termoelemmel mért hőmér-
sékleti adatok is igazolják. A 2 és 4 mm átmérőjű furatnál nem tapasztaltam hőmérséklet-
emelkedést. A 6 és 8 mm átmérőjű furatnál~80°C maximális hőmérsékletet regisztráltam, míg 
a 10 mm átmérőjű furatnál ez az érték 115°C-ot is elérte.  

Összegezve az alapozó kísérletek eredményeit megállapítottam, hogy az Al2O3-al erősített felü-
leti nano- vagy mikrokompozit termit reakcióra épülő lérehozása elvileg lehetséges.  
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7 Lézersugaras technikán alapuló felületi kompozitréteg előállítási kísérletek 

 Az alapozó kísérletek eredményei alapján különböző összetételű acélokon egylépeses 
lézersugaras LMI kísérleteket végeztem korund erősítéső felületi kompozitrétegek létrehozásá-
ra. A kísérleti munka további részében az egylépéses eljárás során tapasztalt jelenségek elem-
zése céljából a porkeveréket alkotó porokkal külön-külön is kísérleteztem, a fémes és a nem-
fémes reaktív komponensnek az olvadékban érvényesülő oldódásának meghatározására.  

7.1  Oxidrészecskékkel erősített kompozit előállítási kísérletek Al-por és oxid-
részecskék/O2 egyidejű alkalmazásával: 

 Az Al+Fe2O3 LMI kísérletsorozatban 2:1 mólarányú porkeveréket injektáltam a lézersu-
gár által megolvasztott tócsába. Ebben a kísérletsorozatban az alapozó kísérleteknél bevezetett 
metallurgiai mikroreaktor fogalom a lézersugár által megolvasztott olvadéktócsát jelenti, 
amelybe a porkeveréket injektáltam. Mivel a felületi kompozitréteg előállításakor a lézersugár 
a felületet adott vr sebességgel pásztázza végig, a mikroreaktor helye időben változik, de a 
mikroreaktor metallurgiai szempontból meghatározó jellemzői közel állandónak tekinthetők. 
Az így definiált mikroreaktorra nézve az E energiasűrűséget a következőképpen határozhatjuk 
meg [Bitay, 2007]. 

2

4

f

h

d
PtE        (12) 

ahol: 

vr: a lézerfolt és a munkadarab relatív sebessége, [m/s] 

th: az ún. hatásidő, amely a fókuszfoltméret (df) és a relatív sebesség (vr) hányadosa [s]. 

A (15) képlettel számított minimális és maximális energiasűrűség a kompozit előállítási kísér-
letek során 63 és 159 J/mm2 között adódtak. Ez az érték az alapozó kísérleteknél alkalmazott 
energiasűrűségéhez viszonyítva (1 kW) 4,5 szerese.  

Az egyenletes poradagolást a lézerberendezéshez illesztetten működő, poradagoló berendezés-
sel valósítottam meg, a BAYATI-ban kifejlesztett lézersugaras megmunkálófej segítségével. 
Mivel ezeket a kísérleteket tömegmérés segítségével értékeltem, szükség volt a lézersugár által 
időegység alatt megolvasztott anyagrész fajlagos tömegére, amelyet porinjektálás nélkül hatá-
roztam meg. Metallográfiai csiszolaton 3%-os Nitállal való maratás után mértem a lézersugár 
nyomán megolvadt anyagrész keresztmetszetének területét. Ezt az értéket a lézersugár haladási 
sebességével (vr) és az acél sűrűségével (7 g/cm3) szorozva az időegység alatt a lézersugár ha-
tására megolvadt anyag tömegét kaptam. Az 1 kW lézersugár teljesítmény, 400 mm/perc hal-
adási sebesség és Ø 3 mm foltméret esetén (amely paramétereket a 6 db kísérletnél is alkalmaz-
tam) ez az érték 3,36 g/perc-re adódott. Bár ez a érték számítógépes szimulációval is meghatá-
rozható lenne, a munkadarab felületét érő lézerteljesítményből becsatolt energiahányad bizony-
talan volta miatt, a meghatározáshoz kísérleti utat választottam [Bitay, 2007]. 
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A kísérletsorozatban ehhez az állandónak tekintett acélolvadék mennyiséghez 8 l/min Ar gáz-
árammal, 3 mm átmérőjű fúvókán keresztül eltérő tömegáramml 2:1 mólarányú Al+Fe2O3 por-
keveréket adagoltam. A kísérleteket 12 mm vastag, 0,14 m/m%C-tartalmú ötvözetlen acélon 
végeztem. Egy-egy kísérleti beállítás során 8 db 40 mm hosszúságú, 3 mm széles sávot kezel-
tem, úgy hogy a sávok 50 %-os átfedéssel kerültek egymás mellé. A kísérletek során az 1.5a) 
ábrán bemutatott egylépéses eljárást alkalmaztam. Hat kísérletet hajtottam végre úgy, hogy a 
porkeverék adagolásának intenzitását változtattam. A porkeverék mennyiségét 3,2 g/perc és 6,2 
g/perc között változtattam úgy, hogy az egyes kísérletek között a por mennyiségét lépésről-
lépésre 0,6 g/perccel növeltem. A kísérletek paramétereit összefoglaló táblázat az 1. sz. mellék-
letben található (7.1 táblázat). 

A próbatestek jelölésénél azt az egységes módszert követtem, miszerint az első szám minden 
esetben az alkalmazott lézersugár teljesítményét jelöli, a számot követő betű az adagolt porra 
utal, míg az azt követő szám a poradagolás intenzitását adja meg. 

7.1.1 A tömegmérés eredményei és értékelése 

 A lézersugárral kezelt mintadarabok tömegét lemértem minden ötvözési kísérlet előtt 
(ms,1), illetve után (ms,2), majd mechanikus úton megtisztítottam a keletkezett salakrétegtől. A 
tiszítás után ismétleten megmértem (ms,3), 0,01 g pontossággal azok tömegét. A lézersugárral 
kezelt minta felületéről tisztítás után készített képeken (7.1. ábra) látható, hogy összefüggő 
fémes felület csak az első két esetben alakult ki. Lényeges, hogy a lézersugaras kezelés után 
ebben a két esetben összefüggő salakréteg fedte a felületet.  A további négy esetében az adagolt 
por mennyiségének növekedésével, a salak alatt egyre egyenetlenebb felület alakult ki. Jól lát-
ható az is, hogy a lézersugár helyenként nem tudta megolvasztani az alapanyagot.  

 

7.1 ábra: A kísérleti mintáról készített makrofelvétel. Az adagolt 2:1 mólarányú porkeverék 
mennyisége: 3,2 g/perc (1AlFe3,2), 3,8 g/perc (1AlFe3,8), 4,4 g/perc (1AlFe4,4), 5,0 g/perc 

(1AlFe5,0), 5,6 g/perc (1AlFe5,6) és 6,2 g/perc (1AlFe6,2) 
A tömegmérési eredmények alapján az injektált porkeverék mennyiségére anyagmérleget írtam 
fel, feltételezve, hogy az adagolt pormennyiség a levegő hatására nem oxidálódott, illetve nem 
gőzölgött el a lézersugaras kezelés alatt. Ennek megfelelően az adagolt pormennyiség (mpor) 
felosztható a következő három mennyiségre: 

elveszettsalakkomppor mmmm      (13) 
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ahol: 

mkomp - az a mennyiség, ami az olvadék tömegét növelte a kezelés során, 

msalak - az a mennyiség, amit mechanikus úton el lehetett távolítani a kezelt felületről, 
melveszett - az a mennyiség, ami nem jutott be az olvadékba, illetve nem tapadt a felülethez 

salak formájában. 
Formálisan az mkomp/mpor jellemzi az adagolt por hasznosulásának hatásfokát a kompozit kép-
zés szempontjából. 

Minden egyes LMI kísérlet után kiszámítottam az anyagmérleg tagjainak (mkomp, msalak, 
melveszett) értékét a három tömegmérés (ms,1, ms,2, ms,3), illetve az adagolt portömeg (mpor) isme-
retében: 

13, sskomp mmm        (14) 

3,2, sssalak mmm        (15) 

salakkompporelveszett mmmm      (16) 

ahol: 
ms,1 -  mintadarabok tömege minden LMI kísérlet előtt,  

ms,2 -  mintadarabok tömege minden LMI kísérlet után, 
ms,3 - mintadarabok tömege minden LMI kísérlet után a salaktól megtisztítva.  

A tömegmérés eredményeiből számított jellemzőket az 7.2 táblázat foglalja össze. Látható, 
hogy a kísérlet során az adagolt porkeverék mennyiségének növekedésével (0,45 – 1,09 g) a 
kompozitrétegbe jutott anyagmennyiség, illetve a képződött salak mennyisége is (0,53 – 
1,47 g) fokozatosan növekedett. Az „elveszett” por fajlagos mennyisége a növekvő poradago-
lás hatására csökken 69%-ról 58%-ra. A tömegmérések alapján számított mkomp mennyiségéből 
számítható a rétegben képződött 2 3Al O elvileg várható mennyisége. Tételezzük fel, hogy a lé-

zersugár által megolvasztott tócsába jutott porkeverék ott feloldódott, az olvadékban lejátszó-
dott a 2Al+Fe2O3 = 2Fe+ Al2O3 -856 kJ termitreakció, majd a reakciótermékek (vagyis az 
Al2O3 és a Fe) az olvadékban maradtak.  

A lézersugárral megolvasztott acél összmennyisége minden kísérlet esetében: 2,7 g, ami 0,35 
cm3 olvadékot jelent. 

Az Al2O3 és a Fe sűrűségének ismeretében minden adagolt 1 g porkeverékből várhatóan 0,48 g 
 0,12 cm3 Al2O3 és 0,52 g  0,07 cm3 Fe keletkezik a termitreakció alapján. Az mkomp tömeg-
növekedést a termit reakció termékfázisainak tömegarányára bonthatjuk fel: 

mkomp x0,48g Al2O3 és mkomp x 0,52g Fe 

Így a felületi kompozitban képződött Al2O3 tömegszázaléka a következőképpen számítható:  
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Ennek megfelelően a termitreakcióban képződött Fe tömegszázaléka is számítható: 
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A fenti egyenletből számított értékeket a 7.2 táblázat mutatja. Az Al2O3 térfogatszázalékos 
mennyiséget kvantitatív metallográfiai módszerrel határoztam meg, ezért a 7.2 táblázat utolsó 
oszlopában a képződött Al2O3 elméleti térfogatszázalékos mennyiségét is feltüntettem. 

Az 7.2 táblázat adatai szerint, az LMI során képződött Al2O3 elméleti mennyisége 10 v/v %-ról 
24v/v%-ra növekedett, miközben az adagolt porkeverék mennyisége is nőtt kísérletről kísérlet-
re. A kísérletek azonban azt mutatják (7.1 ábra), hogy az acél alapanyag csak az 1AlFe3,2 és 
az 1AlFe3,8 kísérletekben olvadt meg a lézersugárral kezelt teljes felületen, így az utolsó osz-
lopban feltüntetett értékeket csak az első két kísérlet értékelésekor vehettem figyelmbe. Az 
1AlFe3,2 és az 1AlFe3,8 jelű kísérletek tömegmérési adataiból számított Al2O3 térfogathányad 
(10-11%) a kompozitok mechanikai tulajdonságaira vonatkozó irodalmi adatok szerint [Li, 
2010] közel optimális értéknek felelnek meg. 

7.2 táblázat: A 6 különböző kísérlet tömegmérési eredményei, feltételezve, hogy a lézersugaras 
kezelés során párolgás és levegő hatására bekövetkező oxidáció nem volt 

Kísérlet 
sorszáma 

porm  

[g] 

kompm  

[g], [%] 

salakm  

[g], [%] 

elveszettm  

[g], [%] 

Al2O3 

[m/m%] 

Fe 

[m/m%] 

Al2O3 

[v/v%] 

1AlFe3,2 3,2 
0,45 

(14 %) 

0,53 

(17 %) 

2,22 

(69 %) 
6,8 7,4 10 

1AlFe3,8 3,8 
0,51 

(13 %) 

0,83 

(22 %) 

2,46 

(65 %) 
7,6 8,2 11 

1AlFe4,4 4,4 
0,62 

(14 %) 

0,98 

(22 %) 

2,80 

(64 %) 
8,9 9,7 14 

1AlFe5 5,0 
0,76 

(15 %) 

1,13 

(23 %) 

3,11 

(62 %) 
10,5 11,4 17 

1AlFe5,6 5,6 
1,05 

(19 %) 

1,13 

(20 %) 

3,42 

(61 %) 
13,4 14,6 23 

1AlFe6,2 6,2 
1,09 

(18 %) 

1,47 

(24 %) 

3,64 

(58 %) 
13,8 15 24 
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7.1.2 Az LMI kísérlettel létrehozott minták fémtani vizsgálata 

 A próbatest átolvasztott felületi rétegében keletkezett Al2O3 tartalmának és területi elosz-
lásának vizsgálata érdekében az első négy mintáról metallográfiai csiszolatokat készítettem. 
Próbatesteket a minta közepéből munkáltam ki, ahol a felület még egyenletes volt. A mintákat 
fénymikroszkóppal, illetve transzmissziós elektronmikroszkóppal vizsgáltam. A zárványok 
méretének és területi eloszlásának meghatározására a csiszolatokat maratlan állapotban tanul-
mányoztam. A minták zárványossága mind a 4 esetben hasonló jellegű és mértékű volt. A 
fénymikroszkópos felvételen számos, legfeljebb 1-3 m nagyságú pontszerű, feltehetően oxid 
tipusú zárvány látható (7.2 ábra). A kompozitréteg kisebb nagyítású felvételén (7.3a ábra) jól 
megfigyelhető a zárványok inhomogén területi eloszlása. A mélységi és szélességi inhomoge-
nitást minden bizonnyal az okozza, hogy a lézersugaras kezelés során a kompozitréteg létreho-
zásakor az egyes sávok átlapolással kerültek egymás mellé. Egy erősebben zárványos területről 
készült nagyobb nagytású felvételt a 7.3b ábra mutat.  

Mivel az automatikus képelemző eljárás alkalmazásakor nagyszámú, de kisméretű zárvány 
területhányada csak nagy bizonytalansággal határozható meg, az első négy minta 
kompozitrétegében előforduló zárványok területhányadát a kvantitatív metallográfiában jól 
ismert Hilliard-féle pontszámlálásos módszerrel is meghatároztam, ennek eredményeit használ-
tam fel a későbbiekben. A pontháló sűrűségét úgy választottam meg, hogy a vizsgálandó zár-
ványok mindegyikébe legalább egy pont essen. Ezzel a módszerrel az első négy minta erőseb-
ben zárványos területéről készült felvételeken meghatároztam az oxidzárványok területhánya-
dát, melyek 1,2 és 1,5 terület% között változó eredményt szolgáltatott. Mivel a 
kompozitrétegben a zárványok területi eloszlása mind mélység, mind szélesség irányban inho-
mogén, az oxidzárványok átlagos területhányada a fent megadott egyedi értékeknél bizonyosan 
kisebb. Megjegyzem, hogy a felületi kompozitrétegben kialakult pontszerű zárványok hasonló-
ságot mutatnak az alapozó kísérletek során a gömbszerű, nagy vas tartalmú termékfázisban 
megfigyelhető zárványokkal. 

 
a) b) c)  d)  

7.2 ábra: Az 1AlFe3,2 (a), az 1AlFe3,8 (b), az 1AlFe4,4 (c) és az 1AlFe5,0 (d) jelű mintákról 
készített fénymikroszkópos felvételek (nagyítás 1000x)  
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7.3 ábra: a) Az 1AlFe4,4 jelű minta keresztmetszetéről készült kisebb nagyítású fénymikroszkó-
pos felvétel, b) Az 1AlFe4,4 jelű minta erősebben zárványos részletéről készült nagyobb nagyí-

tású fénymikroszkópos felvétel (nagyítás 50x, 1000x) 

A kompozitrétegről készített nagyobb nagyítású SEM felvétel és az abban előforduló néhány 
jellegzetes zárvány mikroelemzési adatai a 7.4 ábrán láthatóak. Az 1-es ponttal jelölt részecske 
elemzése jó közelítéssel Al2O3 összetételt ad. Az Al és az O mellett 16%-ban Fe is kimutatható 
volt. A gerjesztési térfogat nagyságát figyelmbe véve nem dönthető el az, hogy maga a zárvány 
tartalmaz-e vasat, vagy a zárvány az őt körülvevő Fe tartalmú mátrixal együtt gerjesztődik. A 
3-as pont a mátrix összetételét mutatja, ahol jól látszik, hogy a mátrix Al-tartalma 1 atom% 
alatti, ami azt mutatja, hogy a porinejektálást követően az Al nem kerül feleslegbe.  

 

Atom%  O Al Cr Fe 
1 49,04 34,58 0,14 16,24 
2 10,69 16,50 0,31 72,50 
3 0,00 0,73 0,24 99,03 

 

7.4 ábra: Az 1AlFe4,4 jelű minta keresztmetszetéről készült SEM felvétel és a bejelölt pontokra 
vonatkozó mikroelemzési eredmények 

Az 1-es ponttal jelölt zárványról készült SEM felvétel és a zárvány vonal menti elemzése látha-
tó a 7.5 ábrán. Az Al-ra, az O-re, és a Fe-ra vonatkozó eredmény a pontelemzéssel megegyező 
képet mutatott, hiszen a zárványon belül is kimutatható volt a Fe jelenléte. A bemutatott elem-
zési eredmények alapján nem volt eldönthető, hogy a gömb alakú záványok tisztán korund zár-
ványok, vagy esetleg valamilyen Fe, Al és O tartamú zárvány, pl. FeO-Al2O3 öszetételű spinell.  
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7.5 ábra: Az 1AlFe4,4 jelű mintáról készült eletronmikroszkópos felvétel és a felvételen 
található gömb alakú részecske vonalelemzése 

Mivel az LMI kísérletek során rendelkezésre álló reakcióidő nagyon rövid, feltételezhető, hogy 
a kompozitrétegben 1 m-nél kisebb zárványok is jelen vannak, ezért ezek kimutatására 
extrakciós karbonreplikás TEM-es vizsgálatokat is végeztem. A 7.6 ábra az 1AlFe4,4 jelű min-
ta replikájáról készült felvételt mutatja, ahol ~ 20nm méretű zárvány alkotta csoportosulás fi-
gyelhetők meg.  

 

7.6 ábra: TEM felvétel az 1AlFe4,4 jelű mintából készült extrakciós replikáról 

A kisméretű korundzárványok csoportosulása az acélmetalurgiából jól ismert jelenség [Tardy, 
1989], gyakran felhőkké csoportosulnak. Mivel a TEM technikával készített felvételek nem 
alkalmasak statisztikai értékelésre (gondolok itt a zárványok térfogathányadának pontos 
meghatárázására), a vizsgálatok alapján csak azt állapíthattam meg, hogy néhányszor tíznano-
méteres zárványok is jelen vannak a szövetben.  

Az 1AlFe4,4 jelű minta kompozitrétegének keménysége a felülettől mért 300 µm mélységben 
323 HV1. 

7.1.3 A vizsgálatok eredményeinek értelmezése  

A tömegmérés alapján számított és a kvantitatív metallográfiai mérésekkel kimutatott tér-
fogatarányban tapasztalt eltérést az mkomp-ra, azaz a kompozit keletkezésével kapcsolatos tö-
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megnövekedést okozó tényezők elemzése alapján magyarázhatjuk, az alábbi feltételezésékből 
kiindulva: 

1. Elvileg az mkomp tömegnövekedést a kiindulási porkeverék egyes komponenseinek az ol-
vadéktócsába való beoldódása is okozhatja. A feltételezés oka az, hogy a fémes reaktív 
komponens beoldódása a tapasztalataim szerint nem okoz nehézséget. Ez alapján az Al 
beoldódása is okozhatná a tömegnövekedést.  

2. Az mkomp tömegnövekedést optimális esetben a termékfázisoknak az olvadéktócsába való 
megjelenése okozza. A mérések arra nem szolgáltattak bizonyítékot, hogy a 
szubmikronos zárványok térfogathányada megfelel a tömegmérésből számított elméleti 
és a kvantitatív elemzésekkel meghatározott mennyiség különbségének. A Fe-nak, mint 
termékfázisnak kimutatása a vasalapú mátrixban nehezen megoldható. 

3. Azt is feltételezhetjük, hogy a termitreakció az olvadék felületére juttatott porkeverék 
komponensei között játszódik le. A keletkező vas az olvadék térfogatát és tömegét nö-
veli, míg a keletkező korund fázis részben bejut az olvadékba, részben elsalakul.  

A fenti 3 feltételezés érvényességére a kísérletek további részében kerestem magyarázatot. 

7.1.4 Az mkomp tömegnövekedés tényleges okának megállapításához szüksé-
ges kísérletek és azok eredményei 

 A kísérletek első részében a korund képződéséhez szükséges reaktív komponenseket – 
nevezetesen az Al-ot és a Fe2O3-ot – külön-külön jutattam a lézersugár által megolvasztott tó-
csába, majd vizsgáltam a rétegben oldódott Al és Fe2O3 (azaz oxigén) tartalmat. Az Al tartal-
mat EDS vizsgálatokkal a Fe2O3 oldódását a réteg oxigén tartalmának mérésével határoztam 
meg.  

A további kísérleteimben a Fe2O3-hoz nagyon hasonló tulajdonságú oxiddal, MnO2-al végez-
tem kísérleteket. A kísérletek célja az volt, hogy ha a réteg mátrixának Mn tartalma emelkedik, 
akkor az oxid feltehetően sikeresen bejutott és beoldódott az injektálás során.  

A felsorolt lézersugaras kísérletek paramétereit a 7.1 és a 7.3. táblázatokban foglaltam össze 
(1. sz. melléklet). A kísérletek nagy száma miatt, ebben a fejezetben csak néhány jellemző min-
táról készített felvételt mutatok be.  

Az Al részecskékkel kezelt minták vizsgálatának eredményei: 

Az Al porral kezelt felületről készített makro felvételt mutatja a 7.7.a ábra. A kezelt felület 
homogén, egyenletes képet mutat. Az alumínium porral kezelt minták mikroelemzés eredmé-
nyeiből megállapítható (7.7.b ábra), hogy az adagolt alumínium por tömegáramának 
növekedtével azonos teljesítmény mellett nő a rétegben oldódott alumínium mennyiség, mely-
nek értéke a legkisebb tömegáram esetén 2-5 m/m%, a legnagyobb esetén 23-27 m/m% között 
változott.  
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a) 

 

b) 

7.7 ábra: a) Az Al porral kezelt minták felületéről készített makrofelvétel, b) Az alumínium por-
ral kezelt minták alumínium tartalma a minta széle mentén 0,5 mm mélységben 

Ha ugyanazon adagolt alumínium tömegáramot hasonlítom eltérő lézersugár teljesítményhez, 
megállapítottam, hogy a teljesítmény növekedtével csökken a rétegre jellemző alumínium tar-
talom, ami logikus, hiszen nagyobb teljesítmény mélyebb átolvasztott réteget eredményez.  

A fenti eredmények alapján megállapítottam, hogy a réteg alumínium tartalma a kezelés tech-
nikai körülményeitől szisztematikusan, a várakozásoknak megfelelően függ. Ennek alapján a 
2:1 mólarányú porkeverék injektálásakor (1AlFe4,4 minta, Al tömegáram 1,1 g/perc) a réteg 
aluminium tartalmának 14 %-nak kellene lennie. A vizsgálatok szerint a mátrixra vonatkozó 
alumínium tartalom ennél lényegesen kisebb (1%, 7.4 ábra 3-as pont elemzése), ami arra utal 
hogy az Al részecskék a porkeverék együttes adagolásakor csak részben jutnak be a mátrixba. 
Ennek az eredménynek a függvényében az első feltételezes - Al beötvöződésére vonatkozó 
része - szerinti magyarázat teljes bizonyossággal kizárható, hiszen az LMI során kialakult réteg 
Al tartalma nem haladja meg az 1%-ot. 

Az Fe2O3 részecskékkel kezelt minták vizsgálatának eredményei: 

Amint az a 7.8a ábrán látható, a Fe2O3 adagolást követően (1,5Fe10, 1,5Fe5, 2Fe5, 2Fe10) a 
felület egyenetlen. Mindez már előzetesen arra utal, hogy a Fe2O3 por sikeres beépülése az ol-
vadékba, azaz a korrund képződéséhez szükséges kellő mennyiségű oldott oxigén biztosítása 
kérdéses. A Fe2O3 oldódását, azaz a réteg oxigén tartalmát az 1,5Fe10 mintából kimunkált 2db 
mintadarabon határoztam meg (1-es, 2-es terület), melyhez hasonlítottam az alapanyag oxigén 
tartalmát (3-as, 4-es terület). A kimunkált részek sematikus ábráját a 7.8b ábrán mutatom be, 
az egyes számokkal jelölt darabok oxigén tartalmát, azaz a mérés során felvett bomlási görbé-
ket a 7.9-es ábra mutatja. 
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a) b) 

7.8 ábra: a) A Fe2O3 porral kezelt minták felületéről készített makrofelvétel, b) Az 1,5Fe10 
mintából kimunkált részek sematikus ábrája 

  

  

7.9 ábra: A lézersugarasan kezelt rétegből (1,5Fe10) és az alapanyagból kimunkált mintada-
rabok bomlási görbéi és oxigén tartalma 

A bomlási görbékből leolvasott oxigéntartalom a kezelt felületekre 0,040 és 0,067%-ot mutat-
nak (ami a szokásos mértékegységben kifejezve 400 és 670 ppm), míg az alapanyag, azaz az 
kiindulási anyagé 0,010% (100ppm).  

A mintán GDS mérést is végeztem, amely rétegek összetételének meghatározására szolgál a 
felülettől mért mélység vagy porlasztási idő függvényében. A minta mélységi profilja a 7.10 

1-es mintadarab 

O%[m/m]=0,040 

2-es mintadarab 

O%[m/m]=0,067 

3-es mintadarab 

O%[m/m]=0,010 

4-es mintadarab 

O%[m/m]=0,011 
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ábrán látható. Az oxigén tartalom mélységi eloszlására vonatkozó görbe a felület közelében 
oxigéndúsulást mutat 2 kiugró értékkel, míg az alapanyag átlagos oxigén tartalma kisebbnek 
bizonyult, 1 kiugró helytől eltekintve, amit feltehetően egy oxid zárvány okozott.  

 

7.10 ábra: a Réteg és az alapanyag mélységi profilja az oxigén tartalomra vonatkozóan 
A GDS mérés a vizsgált elemre nézve abszolút értéket nem szolgáltat, de az adott elem kon-
centráció változását jól mutatja, továbbá a vizsgált felületnek a mélysége sem definiált, a mély-
ség a porasztási idővel van összefüggésben. Minőségileg az eredmények összhangban vannak a 
bomlási görbékből kiolvasható eredményekkel.  

A továbbiakban meghatároztam az 1AlFe4,4 jelű minta kompozitrétegének oxigén tartalmát. 
Az eredményeket a 7.11-es ábrán mutatom be. A porkeverékkel kezelt minta 
kompozitrétegének oxigén tartalmára vonatkozó mérési eredmény szinte megegyeznek a csak 
Fe2O3 porral kezelt minta oxigén tartalmával.  

 
 

Minta O-tartalom 
[m/m%] 

ppm 

1 0,0548 548 
2 0,0566 566 

 

7.11 ábra: Az 1AlFe4,4 minta felületének egyes részeiből meghatározott oxigén tartalmak 

A MnO2 porral, illetve első lépésben Al, majd MnO2 részecskékkel kezelt minták vizsgálatá-
nak eredményei: 

A kísérletekhez 40µm átlagos részecskeméretű port, illetve a korábbi kísérletekhez ha-
sonlóan szférikus Al port használtam. Bár a Mn tulajdonságait tekintve legközelebb áll a Fe-
hoz (rendszámuk: Mn 25, Fe 26 ), meglepő, hogy a MnO2 olvadáspontja 538C, tehát lényege-
sen alacsonyabb, mint a Fe2O3 olvadáspontja (1565C), ugyanakkor az is ismert, hogy a fém 
mangán előállításának egyik leggyakoribb technológiai megoldását az aluminotermiás eljárás 
jelenti. A fenti hasonlóságok és eltérések figyelembevételével végeztem el a MnO2 és az 
Al+MnO2 LMI kísérleteket. A 2Al+Fe2O3 részecskékkel végzett kísérletkhez képest ez utóbbi 
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kísérletsorozatban első lépésben Al-mal ötvöztem a felületet, majd második lépésben az Al 
tartalmú acélolvadékba injektáltam a MnO2 szemcséket. 

A MnO2 részecskékkel kezelt felületek jellege hasonlóságot mutat a Fe2O3 részecskékkel ke-
zelt minták felütéhez, néhány kráteres beszívódással (7.12a ábra).  

 

 

a) b) 

7.12 ábra: a) MnO2 porral kezelt felületekről készített makrofelvétel, b) Első lépésben Al por-
ral, majd második lépésben MnO2 porral kezelt minták felületéről készített makrofelvétel 

A mátrix mangán tartalmát a 2Mn10 jelű mintán vizsáltam. A mátrix Mn tartalma az alapanyag 
Mn tartalmához viszonyítva (0,45m/m%) kismértékű emelkedést (0,75-1,20m/m%) mutatott. A 
minták felületén kialakult vékony salakréteg Fe-t, Mn-t és O-t tartalmazott. A salakról készített 
röntgentérkép a 7.13-as ábrán látható.  

7.13 ábra: A 2Mn10 jelű minta tetején található salak SEM felvétele és a salakról készített 
elemtérképek Fe-ra, Mn-ra és az O-re 

A 7.12b) ábrán az első lépésben Al részecskékkel, majd második lépésben MnO2 részecskék-
kel injektált rétegek felülete látható. A felületek egyenletesebb képet mutatnak, mint a tisztán 
MnO2 részecskékkel kezelt felületek. Ebben az esetben, ellentétben az 2Al+Fe2O3 részecskék-
kel kezelt mintákhoz, lényegesen kevesebb mennyiségű salak képződött. Ennek feltehetően az 
az oka, hogy az Al-ot és a MnO2 nem egyidőben adagoltam. 

A kísérleti minták és a vizsgálati eredmények nagy száma miatt a következőekben az Al és 
MnO2 porral kezelt minták eredményeit csak egy kiválasztott minta (2Al10_2Mn10) segítsé-
gével mutatom be. Az itt bemutatott jellegzetességek a többi mintára nézve is helytállónak bi-
zonyultak. A mátrix Mn tartalma az alapanyag Mn tartalmához viszonyítva (0,45 m/m%) kis-

 

A minta tetején talál-
ható salak 

 

Fe-térkép 

 

Mn-térkép 

 

 
O-térkép 
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mértékű emelkedést (0,90-1,30 m/m%) mutatott, illetve termitreakció lejátszódáának eredmé-
nyeként létrejövő oxid típusú zárványokat csak lényegesen kisebb mennyiségben találtam. A 
mátrixban található oxid zárvány SEM felvétele és a zárványról készített pontelemzés spekt-
ruma a 7.14a ábrán látható. A 7.14b ábrán a minta tetején található salak, illetve a SEM képen a 
salakban egy sötétebb tónusban megjelenő terület mikroelemzése látható. A mikroelemzés sze-
rint a kiválás Al és O tartalmú, azaz korund fázisnak minősíthető. Ez azt bizonyítja, hogy a 
termit reakció a salakban lejátszódott.  

A mátrixban megjelent oxidzárványok elenyészően kis térfogathányadával, valamint a mátrix 
Mn tartalmának csekély mértékű emelkedésével, illetve a korund fázisnak a salakban való 
megjelenésével együtt, azt bizonyítja, hogy az Al-al előzetesen ötvözött rétegre juttatott, az 
Fe2O3-nál lényegesen kisebb olvadáspontú és az adott esetben kisebb részecskeméretű MnO2 
részecskék között a termitreakció csak korlátozott mértékben játszódott le. 

 

 

a) 

 

 

 

 

 

 

 

b) 

1-es pont Atom% 

Al 35,14 

O 64,86 

7.14 ábra:a) A 2Al10_2Mn10 jelű minta mátrixában található oxid zárvány SEM felvétele és a 
zárványról készített pontelemzés spektruma, b) A minta tetején a lézersugaras kezelést követően 

kialakult salak SEM felvétele és a salakban található kiválás mikroelemzés eredménye 

7.1.5 Az mkomp tömegnövekedés tényleges okának megállapításához szüksé-
ges kísérletek eredményeiből levont következtetések 

A tömegmérési és fémtani vizsgálatok eredményeinek figyelembevételével, a termitreak-
ció alapulú kompozitréteg kialakulási mechnaizmusára nézve a következő meegállapításokra 
jutottam: 

Kiindulva a termitreakció anyagmérlegéből, azaz a 2Al:1 Fe2O3 arányú pornak:  
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   25,3 tömeg %-a Al, 

   52,2 tömeg %-a Fe és 
   22,5 tömeg %-a O az összetétele. 

A kísérleteknél alkalmazott legkisebb tömegáram (3,2 g/perc) esetét vizsgálva percenként: 

 1,67gFe + 0,81gAl + 0,72gO 

jut be a 3,36 g Fe olvadékba. 

Ha tökéletes a keveredés és oldódás, akkor 5,03gFe+0,81gAl+0,72gO elegyet kapunk, ami 
tehát egy olyan acél létrejöttét jelenti, ami  

   76,6 tömeg % Fe-t, 12,3 tömeg% Al-t és 11,0 tömeg % O-t tartalmaz. 

Az oxigénmeghatározási eredmények szerint a kiindulási acél O-tartalma 0,01 tömeg%-ról 
maximálisan 0,067 tömeg %-ra nő, Fe2O3 szemcsék adagolásának hatására. Ez azt jelenti, hogy 
az oxigénbevitel hatékonysága 0,6%. Az oldott kevés oxigén és legkisebb Al tömegáram esetén 
is 2-5 tömeg % Al találkozik, majd egymással korund kiválásokat hoznak létre. Mivel az Al 
van többletben, szinte a teljes oldott oxigén korunddá válik.  

Ezt követően meghatároztam, hogy a maximum 0,067 tömeg % oldott O-ből hány v/v% ko-
rund képződhet. Minden 100 gramm acélban 0,067 g oldott O van, amiből keletkezik 0,13 g 
korund. Az acél sűrűsége 7,6 g/cm3, térfogata 13,2 cm3. A korund sűrűsége 3,9 g/cm3, térfogata 
0,033 cm3. Az acél térfogatához képest ez 0,25 v/v% korundot jelent. Ez a térfogathányad 
nagységrendjét tekintve összhangban van a bizonytalansággal terhelt kvantitatív metallográfiai 
mérésekből adódó átlagos térfogathányadra vonatkozó adattal. Az oxigéntartalomból számított 
és a kvantitatív metallagrofiai vizsgálattal meghatározott érték közötti különbség értelmezése-
kor azt is figyelembe lehet venni, hogy a képződő korund zárványok alakja az olvadék alumí-
nium és oxigén tartalmától, illetve a hőmérséklettől függően változatos képet mutat, amit azt a 
7.15 ábra is szemléltet [Dekkers, 2002].  
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7.15 ábra: Az Al2O3 zárványok megjelenési formái Dekkers [Dekkers, 2002] nyomán 

Kaptay Gy. írásban tett közleménye szerint, ha a korund zárvány nem gömb alakú, hanem pl. 
dendrites, akkor az effektív (látszólagos) térfogat a számított korund térfogathányadnak akár a 
10-szerese is lehet. Ennek figyelmbevételével a számított és mért térfogathányad közötti eltérés 
teljes mértékben értelmezhető. 

A réteg vizonylag kis O tartalmából arra is következtethetünk, hogy az olvadék az O-t nem 
közvetlenül az Fe2O3-ból veszi fel egy olvadék/szilárd fázisú reakcióban, hanem az olvadék 
felületén kialakult nagy oxigéntartalmú salakból, az olvadék és a salak közötti oxigén 
aktivitáskülönbség révén, amit a Marangoni-áramlás elősegít. 

Az eddigi mérési és számítási eredmények alapján az mkomp értéke az alábbi részekből tevődik 
össze: 

1. a kompozitrétegben a termitreakció eredményeként kialakuló Al2O3 zárványok tömege, 

2. a kompozitrétegben a termitreakció eredményeként kialakuló Fe tömege, ami közvetlen 
összefüggésben van az itt képződő Al2O3 mennyiségével, 

3. a kompozitréteg tetején kialakult salakrétegben teljesen vagy részlegesen lejátszódó 
temitreakció eredményeképpen létrejövő Fe tömege, ami a kompozitréteg olvadékával 
egyesül, azaz növeli az mkomp tömegét 
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7.1.6 A nemfémes reaktív komponens (oxigén) bevitele gázfázisból 

 Mivel az eddig bemutatott kísérletek során legfejjeb csak 1,5v/v% korund fázissal erősí-
tett kompozitréteget sikerült létrehozni, ami lényegesen kisebb az ilyen kompozitokra vonatko-
zó optimális mechanikai tulajdonságot is biztosító 8-10v/v%-hoz képest, ezért az oxid részecs-
kék képződéséhez szükséges oxigén beviteli módjára más alternatív technológiai megoldást 
kerestem. Az olvadék oxigén felvételét az alumíniumötvözéssel egyidejüleg, a munkadarab 
felületének sűrített levegővel való fuvatásával biztosítottam. 

A kísérletsorozatban 1 mm átmérőjű AlSi12 tipusú alumínium huzalt adagoltam az 50 mm 
átmérőjű 16MnCr5 típusú hengerelt acélrúd felületén kialakuló olvadék tócsába. A lézersugár 
haladási sebességét a rúd egyenletes körbeforgatásával biztosítottam. A körbeforgás során a 
lézersugár menetemelkedését 1 mm-re állítottam be. Mivel a lézersugárfolt átmérője a rúd fel-
színén 3 mm, így a megolvasztott réteg átfedése 2 mm-re adódott. A kísérleti elrendezést a 7.16 
ábra mutatja. 

 
7.16 ábra: A megvalósított kísérleti elrendezés 

Hat kísérletet hajtottam végre a 7.4 táblázatban összefoglalt paraméterekkel (1 sz. melléklet). 
Ellentétben a poradagolásos kísérletek során tapsztaltakkal, a lézersugaras felületkezeléssel 
létrehozott réteg felülete fémes fényű volt, ami a 7.17 ábrán is megfigyelhető, a kezelt felüle-
teken salakréteg nem alakult ki.  

 
7.17. ábra: A lézersugaras felületkezeléssel létrehozott rétegek felületéről készült felvétel 

A próbatest felületén keletkezett kompozitréteg Al2O3 tartalmának meghatározára a hat kísérle-
ti mintából metallográfiai csiszolatokat készítettem. 
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A csiszolatokat maratlan állapotban, fénymikroszkóppal vizsgáltam, majd a mintákról vissza-
szórt elektronmikroszkópos felvételeket és EDS analízist is készítettem. A kompozitréteg 1 m 
alatti kiválásainak kimutatására TEM vizsgálatokra extrakciós replikára is sor került. 

A 7.18 ábrán megfigyelhető, hogy az első három kísérlet esetében, amikor a lézerteljesítményt 
csökkentettem (2,5; 2 és 1 kW) a keletkezett rétegek vastagsága, ezzel együtt a térfogata csök-
kent. 

   

7.18 ábra: A 2,5Al0, 2Al0, 1Al0 minták keresztmetszetérő készített SEM felvétel 

A következő három kísérletben (7.19 ábra) a lézerteljesítmény állandó volt (1 kW), a sűrített 
levegő mennyiségét viszont növeltem.  

 
 

7.19 ábra: Az 1Al10, 1Al20, 1Al30 minták keresztmetszetérő készített SEM felvétel 

Az adagolt alumínium mennyisége a kísérletek során állandó volt, ezért az alumínium koncent-
rációja a rétegekben a lézersugár teljesítményével fordítottan arányos, ami a visszaszórt elekt-
ronképen az eltérő szürke árnyalatok alapján is megfigyelhető. A fenti megállapítást alátá-
masztja a kísérlet folyamata, hiszen az első körbefordulás után az átlapolás miatt a lézersugár 
kétharmad részben a már jelentős alumínium tartalomú anyagot olvasztja újra fel, amibe válto-
zatlan intenzitással, huzal formájában további Al-ot juttatok. Ez a folyamat kb. 3.-4 körbefor-
dulás után közel állandó Al tartalmhoz vezet, ami a 7.20 ábrából le is olvasható.  
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7.20 ábra: A mátrix Al tartalma az egyes minták esetében 

Az EDS mérések alapján a réteg alumínium tartalma 10-40 m/m% között változott. Az Fe-Al 
egyensúlyi fázisdiagram szerint (3. sz. melléklet) alumínium tartalom növekedésével újabb 
intermetallikus fázisok (Fe3Al, FeAl, FeAl2) jelennek meg, amelyek közismerten rideg fázisok, 
így a darabok hűlése során a rétegben termikus eredetű belső feszültség keletkezik, ezért a ré-
tegek az alumíniumtartalom növekedtével egyre repedezettebbekké váltak. 

Minden egyes minta egy-egy sávjáról készült SEM felvétel hasonló szövetszerkezetet mutatott, 
így a felvételek közül itt csak az Al-6-os minta egy részletének felvételét mutatom be (7.21 
ábrán). A felvételen sok apró, 2 µm-nél kisebb átmérőjű zárvány látható. Az EDS elemzés azt 
mutatta, hogy a sötétszürke árnyalatú apró, csaknem gömb alakú részecskék oxigén mellett 
alumíniumot, illetve vasat is tartalmaznak, ami a korábbi megjegyzéshez hasonlóan nem egyér-
telműen azt bizonyítja, hogy a vas magában a zárványban van jelen. Nem zárható ki tehát, 
hogy a felvételen 2 3Al O zárványról van szó.  

  

7.21 ábra: Az 1Al30-as jelű minta fémes fázisában diszperzen eloszlott szemcsék és az 1-es 
ponttal jelölt részecske energiadiszperz spektrum 
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Egy zárványon áthaladó vonal elemeloszlásait a 7.22 ábra mutatja, ahol a szemcsén belül Fe, 
Al és O jelenéte is kimutatható.  

 
7.22 ábra: Egy szemcsén áthaladó vonal elemeloszlása 

Ahhoz, hogy a mátrixban képződött szubmikroszkópikusan is látható zárványainak mennyisé-
gére vonatkozóan a paraméterek függvényében összehasonlítható értékeket kapjak, minden 
egyes minta egy-egy sávjáról készült SEM felvételt képelemző szoftver segítségével elemez-
tem. 

 
7.23 ábra: A mintákban található zárványok mennyisége a felülettől 0,5°mm mélységben  

A zárványok mennyiségét a 7.23 ábrán mutatom be. Megjegyzem, hogy ezeket a felvételeket a 
porkeverékes LMI kísérletekkel készült felvételek értékelésekor alkalmazott Hilliard-
módszerrel is kiértékeltem és arra a megnyugtató eredményre jutottam, hogy az utóbbival ka-
pott eredmények nagyon jó egyezést mutatnak az automatikus képelemző berendezéssel kapott 
eredményekkel.  
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A kompozitréteg 1 m alatti zárványainak kimutatására karbonextrakciós replikát készítettem. 
A replikás felvételen (7.24 ábra) sok apró, 5-15 nm közötti zárványok figyelhetők meg. Ezek a 
zárványok a 7.15 ábrán bemutatott fürtös elrendezés szerint helyezkednek el. A kép közepén 
elhelyezkedő kerek részecske elemzési spetruma látható az ábra jobb oldalán, amelyen az Al és 
az O dominál, tehát a részecske nagy valószínűséggel Al2O3 zárványnak minősíthető.  

 
 

7.24 ábra: TEM felvétel a kompozitrétegről (Al-4 minta) készült extrakciós replikáról és nagy 
kerek folt helyéről készült ED spektrum 

A huzalos kísérletek eredményeit a porkeverékes kísérletek eredményeivel összehasonlítva az 
alábbi lényeges megállapításokra jutottam: 

1. A kompozitrétegben mind a két eljárás eredményeként létrejöttek korund zárványok, me-
lyeknek maximális mérete a huzalos kísérleteknél 1-2µm, míg a porkeverékes LMI kí-
sérleteknél 4-5µm, de térfogathányadukban szignifikáns különbség nem mutatkozott.  

2. A közel megegyező korund zárvány térfogatszázalékból az is következik, hogy az olva-
dék oxigén felvételi módja hasonló mechanizmussal játszódik le a két kísérletsorozat-
ban, nevezetesen az oxigént az olvadék a vele közvetlenül érintkező gázfázisból vagy 
salak fázisból oldódási folyamat révén veszi fel, melyet a Marangoni-áramlás elősegíti. 

3. A huzalos kísérletek során kialakult kompozitréteg Al2O3 tartalma sem érte el a kívánt 8-
10v/v% hányadot, továbbá a kompozitréteg nagy alumínium tartalma miatt létrejövő ri-
deg inetermelikus FeAl fázisok a réteg tulajdonságait kedvezőtlenül befolyásolják, ab-
ban lehűlés során termikus repedések alakulnak ki.  
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7.2 Nb(C,N) erősítésű kompozit előállítási kísérletek előzetes Nb/ferro-Nb ötvö-
zéssel  

A termitreakción alapuló in situ kompozitréteg létrehozása kapcsán azt tapasztaltam, hogy 
az alumíniummal való ötvözés nagy biztonsággal végrehajtható, de a kellő mennyiségű oxigén 
bejuttatása kritikus lépést jelent, így a kísérleteim második csoportjában olyan megoldás 
kidolgozását tűztem ki célul, amely a felületi réteg fémes alkotóval történő ötvözéséből és az 
ötvözött réteg utólagos termokémiai kezeléséből áll, melynek során a felületötvözött réteget 
nitrogénnel és karbonnal dúsítom.   

7.2.1 A reaktív komponensek beviteli alternatívája 

Karbonitridáláskor karbont és nitrogént diffundáltatunk az acél felületébe AC1 
hőmérséklet alatt, melynek eredményeként viszonylag kis felületi terhelés mellett nagy 
kopásállóságot, és megfelelő kifáradási határt tudunk elérni. A kezelés során ammónia és 
karbon tartalmú gázkeverékben 560-580C-on 1-15 órás kezeléssel megfelelő kéreg nyerhető. 
Az ammóniához adagolt különböző karbontartalmú gázokkal (endo-, exogáz, CH4+H2O, 
CO2+CH4+H2O, stb.) való nitridáló eljárások különböző márka-, ill. kereskedelmi elnevezé-
sekkel (Deganit, Nitroc, Nikotrálás, stb.) vagy egyszerűen csak „rövididejű gáznitridálás” elne-
vezéssel kerültek a műszaki köztudatba. A karbontitridáláskor képződő vegyületi réteg (fehér 
réteg) a mikroszkópi vizsgálatok alapján egyértelműen meghatározható. A vegyületi réteg alatt 
található diffúziós zóna mélységét keménységmérés eredményei alapján, az alapszövetnél 
50HV0,1-el nagyobb keménységi értékhez tartozó távolságnál szokás meghatározni.  

A nitridréteg képződésének mechanizmusa 

Az AC1 hőmérséklet alá hevített lágyított, ill. normalizált állapotú acél szövetszerkezete fer-
rit+perlit, a nemesített állapotúé pedig szferoidit. Tehát a nitridálandó acél α-vas szilárdoldat és 
karbid fázisokból áll. 

Bármilyen halmazállapotú is a nitrogént leadó közeg, az acél a nitrogént mindig gáz-fázisból 
veszi fel és a következő folyamatokon keresztül valósul meg: 

- a gáz-fém határrétegben, az acél felületén végbemegy a N gáz disszociációja, 

- a nascens N adszorbeálódik az acél felületén, s ott kialakul egy N-ben dús fázis, 
- a kialakult koncentráció-különbség hatására megindul a N diffúziója a felülettől 

a mag felé. 
A felületen adszorbeálódott nitrogént alapvetően az α-vas fázis oldja. Kezdetben a nagyon vé-
kony felületi rétegben kialakul egy nitrogén tartalmú, de nitrogénre nézve telítetlen α szilárd 
oldat. Az így kialakuló nitrogén-koncentráció hatására megindul a nitrogén diffúziója a mun-
kadarab belseje felé. A folyamatos nitrogén felvétel miatt egy bizonyos idő múlva (t1) az α 
szilárd oldat koncentrációja eléri a telítettség határát (7.26 ábra). A további nitrogén felvétellel 
az α fázis túltelítetté válik, ami γ' fázis kiválásához vezet (t2). A γ' fázis keletkezése csírakép-
ződéssel kezdődik. A γ' csírák a termodinamikai szempontból is kedvezőbb helyeken, szem-
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csehatárokon, diszlokációk mentén jelennek meg. Az első γ' csírák leggyakrabban a felületig 
terjedő α fázis határokon keletkeznek. A γ' fázis csírái csak a telített α szilárd oldatban tudnak 
növekedni. Ameddig a túltelítettség csak a felületi kéregben van, a γ' fázis itt összefüggő kérget 
alkot, amelynek vastagsága az időben növekszik. A γ' fázisú kéreg kialakulása a koncentráció 
ugrásszerű változását eredményezi (7.25 ábra). A γ' rétegben sem egyforma a koncentráció. A 
koncentráció különbség hatására a felülettől a munkadarab belseje felé folytatódik a nitrogén 
diffúziója. A γ' fázisban végbemenő N diffúzió eredményeként a γ' – α fázishatáron az α szilárd 
oldat telítettsége megmarad, ami biztosítja a fázis növekedését. 

 

7.25 ábra: A nitrogéntartalom változása a nitridált kéregben (t3>t2>t1>t) 

Ha a felületi N-tartalom eléri a γ' fázis telítettségi határát, megjelennek az ε fázis csírái. A he-
xagonális rácsú ε fázis nitrogén tartalma széles határok között változhat. Az ε-γ' fázishatáron itt 
is ugrásszerű koncentrációváltozás van (t3). 500°C- AC1 hőmérséklet-tartományban való 
nitridáláskor ζ fázis nem keletkezik. 

A nitridálás hőmérsékletén (T< AC1) tehát – a felülettől befelé haladva ε - γ' - αN- α   fázisokból 
álló kéreg alakul ki (αN - nitrogén tartalmú ferrit). Tekintve, hogy az egyes fázisok nitrogénol-
dó képessége a hőmérséklet csökkenésével csökken, hűtéskor kétfázisú területek is keletkeznek 
a kéregben. Ezért környezeti hőmérsékleten az AC1 -nél kisebb hőmérsékleten a nitridált vas 
kérge ε+ γ' - γ' - αN + γ' - α fázisokból áll. 

Acélok, ill. ötvözött acélok nitridálásakor ugyanolyan fázisok keletkeznek az alkatrész felületi 
rétegében, mint a vas nitridálásakor. Az ötvözők az egyes fázisok összetételét és képződésük 
hőmérséklettartományát változtatják meg, ill. különböző nitrideket képeznek. A különböző 
fázisok képződésének mechanizmusát alapvetően befolyásolja, hogy az acél ötvöző elemeinek 
mozgékonysága (diffúziója) az AC1 alatti hőmérséklet tartományban nem túl nagy. 

Ötvözött acélok nitridálásakor gyakran kétrétegű, jól megkülönböztethető, ε fázis keletkezik. A 
külső réteg összetétele (Fe,Me)2(C,N) fázis összetételének felel meg, a kristályszerkezete he-
xagonális, az alatta lévő réteg (Fe,Me)3(N,C) fázisnak megfelelő összetételű, hexagonális rá-
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csú. Ez a kéreg kialakulás olyan (Fe,Me)3(N,C)  fázis képződésével kezdődik, amelyben vi-
szonylag sok betöltetlen nitrogén hely van. További nitrogén felvétellel ez a nitrogén hiány 
gyorsan megszűnik. A hexagonális rács nitrogéntartalmának növekedésével lehetővé válik egy 
termodinamikailag kedvezőbb nitrogén elhelyezkedés a rácsban. Ez a kedvezőbb állapot a 
(Fe,Me)2(C,N) fázis kialakulásával valósul meg. Az ε fázis két rétege közötti határon a nitro-
gén koncentráció mintegy 2%-os változása figyelhető meg. 

A nagy nitrogén tartalmú metastabil ε fázisban a kötött nitrogén szabad állapotba való kiválás-
ra törekszik, mert így igyekszik stabilisabb állapotba kerülni. Ennek eredményeként a szem-
csehatárok, diszlokációk stb. mentén kezdetben atomos, majd molekuláris gáz halmazállapotú, 
nagy nyomás alatt lévő nitrogén válik ki. Ez a nagy nyomás válthatja ki azokat a 
mikrorepedéseket, amelyeken át a nitridálás utáni levegőn való hűtéskor az oxigén bejuthat az 
ε fázis külső rétegébe, s ott Fe2O3 pórusokat képez. A pórusok megjelenése csökkenti az ε fázis 
keménységét, kopásállóságát. 

A felületi nitrid-zóna alatt elhelyezkedő ún. belső nitridálási zóna (diffúziós zóna) 
nitroferritből, vas-nitridből és az ötvöző elemek nitridjeiből áll. 

A nitridálás hőmérsékletén az α fázis telítődése után elkezdődik a nitridek (CrN, Mo2N, 
Nb(C,N) stb.) képződése. A felületen középpontos köbös rácsú nitridek koherensen kapcsolód-
nak az α fázishoz. A koherens határral képződő nitridcsírák képződéséhez nincs szükség felüle-
ti entalpiára, ezért a felületen középpontos köbös rácsú nitridek képződése sokkal gyorsabb, 
mint más kristályszerkezetű nitrideké. Nagyobb hőmérsékletű (T~550°C) nitridáláskor vasta-
gabb (2-4nm) lemez alakú nitridek keletkeznek. Az ilyen nitridek keletkezése a koherencia 
részleges megszűnéséhez vezet.  

A nitridképződés térfogatnövekedéssel jár. Ez a térfogatnövekedés a mátrixban (az α fázisban) 
nagy rugalmas deformációt vált ki. A nitridálás hőmérsékletén kialakult kéregszerkezet a hűtés 
során tovább formálódik. A nitridálás hőmérsékletéről való hűtés során túltelítetté válik az α 
szilárdoldat, ami a diszperziós keményedéshez hasonló folyamatban γ fázis és az ötvöző ele-
mek nitridjeinek kiválását eredményezi. 

Ahhoz, hogy a gép-, járműipari alkatrészek felületét karbonitridáljuk, biztosítani kell a 
nitridképző elemek megfelelő koncentrációját a felületi rétegben. Első közelítésben, a szabvá-
nyos nitridálható acélok összetételi adatai irányértéket adhatnak, mely szerint a nitrid- és kar-
bidképző elemek – mint például a Cr, Mo, V és Al – koncentrációja legfeljebb százalékos 
nagyságrendű, ezért az első kísérletsorozatban azt kívántam kísérleti úton meghatározni, hogy 
a szükséges mennyiségű Nb tartalom eléréséhez milyen típusú por alkalmazása lehetséges és 
célszerű, ugyanis a Nb-nak a lézersugaras ötvözés során hasonló százalékos mennyiséget kell 
elérnie. Az eredmények birtokában, a továbbiakban azt fogom vizsgálni, hogy egy nitridálható 
és nem nitridálható acél Nb-mal történő lézersugaras ötvözése hogyan befolyásolja a 
karbonitridálás során létrehozott réteg felhasználás szempontjából lényeges tulajdonságait, 
illetve összehasonlítási alapként az ugyanilyen típusú, de Nb-mal nem felületötvözött minták 
karbonitridált réteg felületi tulajdonságai szolgálnak.  
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A Nb-mal való ötvözésre lényegében két út kínálkozik: elemi formában vagy valamilyen 
ferroötvözet formájában. A Nb ötvözetek közül lényegében csak a vassal alkotott ötvözetek 
jöhetnek szóba, hiszen minden ettől eltérő esetben a felületre „idegen” anyag is kerülne. A Nb-
mal való felületötvözéshez alkalmazott ötvözetpor kiválasztásakor induljunk ki az Fe-Nb két-
alkotós egyensúlyi fázisdiagramból (3. sz. melléklet). Az egyensúlyi diagram szerint a Nb ol-
vadáspontja 940oC-al nagyobb, mint a vasé, de míg a lézersugár által feltehetően túlhevített 
acélolvadék hőmérsékleténél is lényegesen, mintegy 750oC-al nagyobb. A Fe-Nb egyensúlyi 
diagram – és bizonyos praktikus szempontok miatt – a 64,8% Nb tartalmú Fe-Nb ötvözet meg-
felelő részecskeméretű pora jelentheti a megoldást. Ennek a nagy Nb tartalom mellett az az 
alapvető oka, hogy ennél a Nb tartalomnál a diagram szerint egy Fe-Nb intermetallikus fázisból 
és egy nagy Nb tartalmú Nb-Fe szilárd oldatból álló eutektikum keletkezik, melynek olvadás-
pontja 1430oC körül van, és az intermetallikus fázis jelenléte miatt feltehetően rideg, vagyis 
mechanikusan aprítható, őrölhető. Az Fe-Nb ötvözetpor alkalmazását az intermetallikus fázis-
ból és a szilárd oldatból álló eutektikum viszonylag kis, a tiszta vas olvadásponjához közelítő 
olvadáspontja is indokolja. 

7.2.2 A Nb és a ferro-Nb részecskékkel végzett LMI kísérletek eredményei 

 A kísérleteket 6 mm vastag, kis karbontartalmú szerkezeti acélon végeztem (C, 0,06%, 
Mn 0,68%, Si 0,008%, S 0,006%, P 0,012%, Cu 0,05%, Cr 0,09%, Ni 0,04, Al 0,06%). A kí-
sérletsorozatokban Nb-ot és ferro-Nbot (Nb tartalom 64,8% a vas mellett) injektáltam a lézer-
sugár által megolvasztott acéltócsába. Az LMI kísérletek során az alkalmazott technikai para-
méterek megegyeztek az Al+Fe2O3 LMI kísérletek során alkalmazott paraméterekkel (7.5. táb-
lázat, 1.sz. melléklet). 

 A poradagolás hatékonyságát energiadiszperzív kémiai összetétel meghatározás segítsé-
gével ellenőriztem. A vizsgálatokat először a lézersugarasan kezelt felületek vizsgálatával 
kezdtem, feltételezve, hogy ha a felületen találok Nb dúsulásokat, akkor a polírozott kereszt-
metszetben is Nbtartalom lesz mérhető. Az 1Nb5-el jelölt minta felülete látható az 7.27 ábrán. 
A területet átfogó kép jobb alsó sarka a lézerrel nem kezelt felület, majd a nyíl irányában az 
átlapoló lézerfoltok nyomai láthatóak (7.26a ábra). Az 7.26b ábrán Nb részecskék felületi 
megtapadása csak néhány helyen látható (bekarikázott területek). A felületről készült spektrum 
szerint, az összes detektálható elem jelenléte mellett a Nb tartalom 0,33 tömeg%-al jellemezhe-
tő. Ezt követően ellenőríztem a Nb mélységi eloszlását, mely igazolta a fenti feltételezést, a 
réteg nem tartalmazott Nb-ot. 
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a) b) 
c) 

7.26 ábra: a) Az 1Nb5 jelű minta felülete, b) Az 1Nb5 jelű minta néhány megtapadt Nb 
szemcsével c) az 1FerrNb5 jelű minta felületén megtapadt Nb szemcsék 

Az 1Nb5-el jelölt minta felületéhez képest, az 1FerrNb5-el jelölt minta lézersugárral kezelt 
felületén Nb dúsulások figyelhetők meg (7.27c ábra), így várható volt, hogy a polírozott ke-
resztmetszeten mélységi elemeloszlások lesznek mérhetőek. A keresztmetszet polírozott felüle-
tén a Nb tartalom mélységi meghatározása 10 db analizálandó terület (25x75 µm) kijelölésével 
történt (7.27a ábra). Az analizált felületek kiértékelésével kapott koncentráció értékeket 7.27b 
ábrán foglaltam össze az 1,5FerrNb5 jelű mintára vonatkozóan. A Nb beötvöződési mélysége 
ebben az esetben 840 µm, a rétegben található Nb koncentráció legnagyobb értéke 2,73 m/m%-
ra adódódott. Az egyes területek Nb tartalmából megállapítható, hogy az LMI során a réteg Nb 
tartalma egyenletes a mélység függvényében. 

a) b) 

7.27ábra: Az 1FerrNb5 jelű minta polírozott keresztmetszete és a kijelölt területek koncen-
tráció táblázata 

A továbbiakban a lézersugár teljesítményének, illetve az adagolt por tömegáramának függvé-
nyében mutatatom be a réteg Nb tartalmát. A 7.28 ábrán 4 minta eredményét összefoglaló di-
agram látható. Az 1,5FerrNb5-el jelölt minta esetében a lézersugár teljesítménye 1,5 kW, az 
adagolt ferro-Nb tömegáram: 0,32 g/perc. A Nb tartalom a felülettől 1000 µm mélységig szinte 
egyenletesnek mondható, melynek értéke 2,5-2,8m/m% között változik, míg az 1,5FerrNb10 
mintánál, azaz előzővel megegyező lézersugár teljesítmény (1,5 kW) mellett, de nagyobb tö-
megáram esetén (0,68 g/perc), a Nb tartalom 3,5-3,8m/m% között változott. Ez utóbbi mintá-
ban Nb beötvöződésének mélysége 1400 µm mélységig egyenletes. A lézersugár teljesítményt 
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növelve (2 kW, 2FerrNb10), de az előzővel megegyező ferro-Nb tömegáramot (0,68 g/perc) 
alkalmazva, a Nb tartalom 1750 µm mélységig 2,5-3,2m/m% között alakult. A kísérletek 
eredményei alapján megállapítottam, hogy nagyobb lézersugár teljesítmény hatására a Nb be-
ötvöződése általában mélyebb rétegben valósul meg, míg nagyobb tömegáram, de kisebb telje-
sítmény alkalmazása nagyobb Nb koncentrációt, de sekélyebb átolvasztott réteget biztosít. Az 
eredmények a szokásos lézersugaras ötvözési kísérletek eredményeivel összhangban vannak.  

 

7.28 ábra: Nb tartalom a mélység függvényében eltérő lézersugár teljesítmény és ferro-Nb tö-
megáram alkalmazása esetén 

A fenti megállípítások alapján, ferro-Nb részecskékkel végzett lézersugaras ötvözési kísérletek 
sikeresek voltak. A technikai paraméterekkel szisztematikus összefüggésben, az EDS vizsgála-
tok eredményei 1,5-3,8tömeg% Nb beötvöződéséről tanúskodnak. 

7.2.3 Karbonitridálási kísérletek 

A fent bemutatott kísérletsorozatot követően a Nb tartalomra vonatkozóan alkalmasnak ítélt 
minták közül 1 db-ot kiválasztottam (1,5FerrNb10 jelű), amelyet karbonitridáltunk. A 
karbonitridálási kísérlet elvégézését az indokolta, hogy előzetesen információt kapjak arra vo-
natkozóan, hogy a Nb-mal felületötvözött acélok ugyanúgy viselkednek-e, mint a szabványos 
nitridálható acélok, azaz kialakul-e a felületi vegyületi réteg és a diffúziós zónából álló 
karbonitridált kéreg.  

A karbonitridálás hőmérséklete 560°C volt, a kezelés időtartama 12 óra. Az alkalmazott gáz-
keverék összetétele: 250 l/h NH3, 10 l/h CO2, 50 l/h N2. A minták szövetszerkezetét optikai 
mikroszkóppal és pásztázó elektronmikroszkóp (SEM) segítségével, kémiai összetételét pedig 
energiadiszperz röntgen (EDS) analizátorral vizsgáltam. 

A 7.29 ábrán az 1,5FerrNb10 karbonitridált minta maratott (Nitál 2%) szövetképe látható.  
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a) b) 

7.29 ábra: a) Az 1,5FerrNb10-el jelölt minta szövetképe mikrokeménységi értékkel jelölve, 
b) a minta kerszetmetszetének SEM felvétele, illetve a kialakult vegyületi réteg nagyobb 

nagyítású képe az elemzési pontok helyét számokkal jelölve 

A réteg egy-egy jellegzetes pontjának kémiai összetételét a 7.6 táblázat tartalmazza.  

7.6 táblázat: Az 1,5FerrNb10 minta keresztmetszetének egy-egy jellegzetes pontjainak 
mikroelemzése 

(m/m%) Fe  Nb  C  N  Si  Mn  

1-es pont 82,33 3,85 5,11 7,57 0,37 0,77 

2-es pont 95,21 4,51 - - 0,35 0,94 

3-as pont 83,46 3,46 4,51 7,59 - 0,97 

4-es pont 91,13 3,84 3,92 - - 1,12 

 Mint az ismert, a nitridált réteg két, a SEM képen is jól elkülönülő részre osztható: a felü-
lethez közel a nagy nitrogéntartalmú (N>5,7 m/m %) vegyületi kéreg található, alatta pedig a 
kisebb nitrogén tartalmú diffúziós zóna, mely a vasnitiridek mellett az ötvözők nitridjeit és 
komplex karbonitridjeit is tartalmazza. A réteg mikrokeménysége a felülettől 0,5mm távolság-
ban 750HV0,1-re nőtt az alapanyag 350HV0,1 mikrokeménységéhez képest. Mivel a nióbium 
nitridképző ötvöző, így a felülethez közel a megnövekedett keményéségi érték a Nb jelenlét-
ének is köszönhető. A mikroszkópi csiszolaton elkülönülten látható a 10-20 µm vastagságú 
fehér vegyületi réteg, mely megfigyelést a kémiai analízis is alátámasztotta, hisz a nitrogéntar-
talom ebben a rétegben 7,57 m/m% volt. A C-tartalom növekedésének egyértelmű oka a 
karbonitridálás során a rétegbe diffundálódott C atomok jelenléte.  

 Itt jegyezném meg, hogy a kis rendszámú elemekre (B, C, N, O) vonatkozó kvantitatív 
EDS elemzési adatokat fokozott óvatossággal kell kezelni, a C kontamináció és a háttérillesztés 
bizonytalansága miatt. Az abszolút értékek eltérhetnek a szokásos elemzési módszerekkel 
meghatározott értékektől, mindazonáltal a mérési eredmények a kis rendszámú elemek meny-
nyiségének változását is jól szemléltetik. 
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7.2.4 Nitridálható és nem nitridálható acélon ferro-Nb részecskékkel végzett LMI 
majd karbonitridálási kísérletek 

Ezeket a kísérleteket az előző két alfejelezetben bemutatott eredmények alapján tervez-
tem meg. A karbonitridálást megelőző lépésként a réteg Nb tartalmát ferro-Nb injektálásával 
növeltem meg, kiválasztva azokat az ötvözési paramétereket, mellyel elegendő Nb tartalmú 
réteget tudok előállítani. A kísérleteket nitridálható alapanyagon végeztem (16MnCr5, N jelű 
minták), amihez összehasonlításként egy olyan acéltípust választottam, ami nem tartalmaz 
nitridképző ötvözőt, azaz Cr-ot (S235J, S jelű minták). Az LMI kísérletek során az alkalmazott 
technikai paramétereket a 7.7 táblázatban (1. sz. melléklet) mutatom be. A mintákat a táblázat-
ban bemutatott feltételek mellett karbonitridáltuk, melyek megegyeztek az előző fejezetben 
alkalmazott feltételekkel. Fontosabb paraméterek: a karbonitridálás hőmérséklete 560°C volt, a 
kezelés időtartama 12 óra. Az alkalmazott gázkeverék összetétele: 250 l/h NH3, 10 l/h CO2, 50 
l/h N2. A minták szövetszerkezetét optikai mikroszkóppal és pásztázó elektronmikroszkóp 
(SEM) segítségével, kémiai összetételét pedig energiadiszperz röntgen (EDS) analizátorral 
vizsgáltam. Mértem a kialakult réteg mikrokeménységét, majd a kezet felületeken koptató 
vizsgálatokat végeztem.   

A Nb ötvözés hatását a nitridálható és nem nitridálható acél tuljadonságaira azokon a kísérleti 
mintákon vizsgáltam, amelyeket karbonitridáltam, de előzetesen Nb-mal nem ötvöztem. Az N 
(16MnCr5) és az S (S235J) jelű minta keresztmetszetéről készült fénymikroszkópos felvétel a 
7.30a és b ábrán látható, a felülettől mért keménység eloszlás a mélység függvényében a 7.30c 
ábrán. Mind a nitridálható, mind a nem nitridálható acél felületén, a sötétre maratott szövetké-
pen jól elkülönülő ~10µm vastagságú vegyületi réteg alaklult ki. A karbonitridálást követően a 
nitridálható acél keménysége a karbonitridálás hatására 650 HV0,5, a nem nitridálható acél 480 
HV0,5 keménységet ért el. 

   

a) b) c) 

7.30 ábra: Az a) N és az b) S jelű minta keresztmetszetéről készült fénymikroszkóp felvétel, 
c) Az N és az S jelű minták mikrokeménysége a mélység függvényében 

A Nb-mal ötvözött minták közül a 2N10 és a 2S10 jelű minta metszetének szövetképét mutatja 
a 7.31a és b ábra, a szövetképek mellett a rétegek Nb és N tartalma látható a mélység függvé-
nyében (7.31c, d ábra). 
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a) 

 

 

c) 

 

b) 

 

d) 

7.31ábra: a) 2N10 és b) a 2S10 jelű minta fénymikroszkópos képe (maratás: Nitál 2%) c) a 
2N10 jelű minta kémiai összetétele a mélység függvényében, d) 2S10 jelű minta kémiai 

összetétele a mélység függvényében 

A Nb-mal ötvözött nitridálható és nem nitridálhható acélban mért s N eloszlás azt mutatja, 
hogy a karbonitridálás során kb. 200 mikrométer mélységig diffundált a rétegbe. A Nb tartalom 
a korábbi kísérletek eredményeivel megegyezően alakultak. A mérési eredmények szerint a 
Nb-mal ötvözött réteg mélysége kb. hétszerese a N behatolási mélységének. Ez azt jelenti, 
hogy a karbonitridált réteget egy nagyobb szilárdságú réteg támasztja meg, ami a réteg tehervi-
selő képességének szempontjából kedvező. Ezt a megállapítást a 7.37-es ábrán található ke-
ménységi eloszlások is igazolnak. A Nb tartalomra vonatkozó mélységi profilon tapasztalható 
kiugró értékek okának tisztázása érdekében a rétegről kis nagyításban elemeloszlás térképeket 
is készítettem, amelyeket a 7.32ábra mutat. 
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Nb-térkép 

a) 

 
N-térkép 

b) 

 
C-térkép 

c) 

7.32 ábra: A 2N10 jelű minta röntgen térképe a) a Nb-ra vonatkozóan b) a N-re vonatkozóan 
c) a C-ra vonatkozóan  

A Nb eloszlást mutatató 7.32a felvétel jellegét tekintve megyegyezik a 7.31a ábra fénymik-
roszkópos felvételével, ami azt mutatatja, hogy a szövet maródása közvetlen összefüggésben 
van a Nb tartalom eloszlásával. A Nb tartalom által kirajzolt áramlási kép a lézersugaras keze-
lés során kialakuló Marangóni áramlás következménye. A C –és N– re vonatkozó elemzés tér-
képe a várakozásnak megfelelően egyértelműen bizonyítja a két elemnek a felületközeli dúsu-
lását, majd a mélység irányban a csökkenését. 

 

a) Nb-térkép 
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b) Nb-C térkép 

7.33 ábra: A 2S10 jelű minta röntgen térképe a) a Nb-ra vonatkozóan b) a Nb-C-ra vonatkozó-
an c) a N-re vonatkozóan d) a C-ra vonatkozóan 

A nem nitridálható (2S10) nióbiummal ötvözött, majd karbonítridált réteg ilyen jellegű, de 
részlesebb vizsgálatát a 7.34 ábrán mutatom be. A kisebb nagyítású felvétel alapján a Nb tarta-
lomra ugyanaz a megállapítás tehető, mint ami a nitridálható acélra volt érvényes. A nagyobb 
nagyítású felvétel, amely a 7.34b,c ábrán látható, egyértelműen bizonyítja, hogy az ötvöző 
karbonitrid kiválásai a ferrit szemcsehatárai mentén alakultak ki, mintegy kirajzolva a ferrites 
alapanyag krisztallitjainak kontúrjait. 

A továbbiakban a nitridálható és a nem nitridálható acélon kialakult réteg jellegzetes zónáiban 
megjelent fázisokat vizsgáltam. Részletesen vizsgáltam mindkét minta felületi zónáját, vagyis a 
vegyület réteget, majd a vegyületi réteg és a diffizós zóna határát, végül pedig a diffúziós zónát 
a felülettől mért ~40 µm mélységben. A 7.34a és 7.35a ábrán a vizsgált területek helyét muta-
tom be, illetve a 7.34b,c,d és 7.35b,c,d ábrákon az egyes helyekről készített nagyobb nagyítású 
felevételeket. Ezeken a felvételeken számokkal jelöltem a pont- illetve területelemzések helye-
it, melyeknek eredményeit a felvételek alatt táblázatban összesítettem. 

c) N-térkép d) C-térkép 
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a) 

 

 
b) 

 
c) 

 
d) 

 

[m/m%] Fe  C  N  Nb  Cr 

19(terület) 62,39 8,91 10,13 16,18 0,49 

 

[m/m%] Fe  C  N  Nb  Cr 

1(pont) 76,68 4,69 5,07 11,63 0,77 

2(pont) 58,32 35,08 3,05 - 0,72 

3(pont) 

3(terület) 

78,90 

72,59 

4,72 

7,84 

6,02 

7,57 

15,45 

17,17 

0,69 

0,63 

4(pont) 88,29   4,46    3,56    2,60 0,74 

5(pont) 66,74   4,33    5,49   19,05    0,42 

[m/m%] Fe  C  N  Nb  Cr Al 

6(pont) 74,67   4,39    6,13   12,65    0,66 - 

7(pont) 41,78   15,28   5,85   15,99 0,49 17,08   

8(pont) 33,74   16,56   4,94   43,69   0,25 - 

9(pont) 19,28   18,70   1,63    58,14   0,29 - 

10(pont) 89,92   4,20    1,08    2,50    0,84 - 
 

7.34 ábra: A 2N10 jelű minta a) kis nagyítású felvétele a vizsgált területekkel jelölve b) vegyületi rétege nagyobb nagyítású felvétele c) vegyületi 
réteg és a diffúziós zóna határa, d) diffúziós zóna  
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7.35 ábra: A 2S10 jelű minta a) kis nagyítású felvétele a vizsgált területekkel jelölve b) vegyületi rétege nagyobb nagyítású felvétele c) vegyületi 
réteg és a diffúziós zóna határa, d) diffúziós zóna 

 

 
a) 

 

 
b) 

 
c) 

 
d) 

m/m%] Fe  C  N  Nb  Cr 

18(terület) 83,67   7,70   4,10   2,68    - 

 

[m/m%] Fe  C N  Nb  Cr 

14(terület) 84,46   7,50 4,74   2,03     - 

15(pont) 90,43   3,85 1,06 2,59 - 

16(pont) 83,82   6,74 4,24 3,19 - 

17(pont) 60,88   8,50 7,59 21,02    - 

 

[m/m%] Fe  C  N  Nb  Cr 

11(pont) 47,71 14,93 0,61 35,24 - 

12(pont) 87,07 4,25 5,88 1,79 - 
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A vegyületi réteg alatt található diffúziós zónában a szemcsékhatárokon található kiválások 
a szemcsék közepén mért elemzésekhez viszonyítva magasabb Nb, N, C értéket mutatnak, 
amik feltehetően Nb(C,N) kiválások. A pontelemzéseknél megjelenő Fe a kiválás 
környezetéből adódik. Az elemzések szerint a Cr tartalmú (0,8-1,1m/m%) nitridálható 
acélon létrehozott kompozitrétegében (2N10 minta) Cr-nitridet, illetve Cr-karbidot nem 
mutattam ki, ami azt jelenti, hogy a Nb jelenléte miatt a C és a N a Nb-mal képez 
karbonitrideket. Ezt a megállapítást alátámasztja a 7.8 táblázatban szerepő adatok, mely 
szerint a Nb standard képződési entalpiája szobahőmérsékleten negatívabb, mint a Cr 
ugyanezen értékei mind a nitridre és karbidra vonatkozóan [Kaptay, 1998].  

7.8 Táblázat: A Nb-, a Cr- nitrid és -karbid standard képződési entalpiája (kJ/mol) 298 K-en 
[Kaptay, 1998]: 

Fém Nitrid Karbid 

Nb -235 -139 

Cr -117 -55 

A kísérleti minták felületén mért mikrokeménység értékeket a 7.36 ábrán mutatom be. A 
diagramból leolvasható, hogy az S-jelű mintákon belül a keménységek értékeiben a Nb 
ötvözöttség mértéke nem mutat jelentősebb eltérést, míg az N-jelű mintáknál  ̶ azonos 
teljesítmény mellett  ̶a Nb ötvözöttségével a keménység kis mértékben nő. Ez a növekedés a 
1,5 kW lézersugár teljesítmény mellett nagyobb mértékű: 1,5N5: 892 HV0,5 1,5N10: 
1092HV0,5.  

 
7.36 ábra: A nitridálható és a nem nitridálható acélminták felületén mért mikrokeménység 

értékek eltérő teljesítmény és Nb ötvözöttség függvényében 

A 4-4db, eltérő paraméterekkel létrehozott kísérleti minta mikrokeménysége a mélység 
függvényében a 7.37 ábrán látható. A nitridálható acél esetén az alapfém keménysége 261 
HV0,5, ami a létrehozott kompozitrétegben a felülettől mért kb. 100-150 µm mélységben 
eléri az 1000-1170HV0,5 értéket. A nem nitridálható acél esetén az alapfém keménysége 
233HV0,5-ről 900-1000HV0,5-re nő. A rétegek keménységi adatai szerint a 100-150 µm-
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nél mélyebb rétegekben, egészen 1200-1400 µm mélységig (összhangban a Nb-mal való 
ötvözés mélységével) a keménység 300-400 HV0,5 közötti. Ez a nagyobb szilárdságú réteg 
mintegy támasztékul szolgál a karbonitridált kéregnek.  

a) 
b) 

c)  
 

d) 

7.37ábra: Az N -és az S-jelű minták keménység eloszlása a mélység függvényében, a) az 
1,5S5 és az 1,5N5 minta keménység eloszlása a mélység függvényében, b) az 1,5S10 

és az 1,5N10 minta keménység eloszlása a mélység függvényében, c) az 2S5 és az 
2N5 minta keménység eloszlása a mélység függvényében, d) az 2S10 és az 2N10 

minta keménység eloszlása a mélység függvényében 

Az előzetes ferro-Nb felületötvözési majd karbonitridálási kísérletek eredményeinek alapján 
az alábbi lényeges megállapításokra jutottam: 

- ferro-Nb részecskékkel végzett lézersugaras ötvözési kísérletek szerint, a 
technikai paraméterekkel szisztematikus összefüggésben 1-4 m/m% Nb 
beötvöződést lehet elérni,  

- az acél ferrites állapotában végzett karbonitridálás során a karbonitrid-réteg 
0,02mm nagyságrendnyi vastagsága miatt az átolvasztott réteg vastagságának 
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nincs meghatározó szerepe, hiszen az általában két nagyságrenddel nagyobb, 
vagyis mm-es vastagságú,  

- a Nb ötvözés hatására a karbonitridált réteg alatt nagyobb szilárdságú 
támasztóréteg alakul ki,  

-  ferro-Nb-mal való lézersugaras felületötvözés egyaránt alkalmas lehet 
eredetileg nem nitridálható vagy nitridálható acélból készült, nitridált, de 
haszálat közben kopott alkatrészek nitridálhatóvá tételére, illetve újbóli 
nitridálására.  

- az alkatrész felületének lézersugaras ötvözésekor a munkadarab felülete 
elveszti eredeti állapotát, a lézersugár által megolvasztott sávok felülete kissé 
hullámossá teszik azt. Ezért a karbonitridálás előtt a felületetcélszerű 
köszörülni. A köszörülést a FeNb-val való ötvözés során felvett 
anyagmennyiség, illetve a karbonitridálás során fellépő fajtérfogat-növekedés 
lehetővé teszi. 

 

Koptató vizsgálatok eredményei a 2N10 és a 210 jelű mintákon 

A 2N10 és a 210 jelű minta kopási nyoma 7.38a és b ábrán látható. A rétegek kopási 
tulajdonságainak vizsgálatakor azt tapasztaltam, hogy a koptatáshoz használt csapágygolyó 
nagyobb mértékben kopott, mint a Nb-mal előzetesen ötvözőtt majd karbonitridált réteg. A 
kopott golyóról készült felvétel a 7.40c ábra mutatja. A vizsgálatok eredményei 
irányadónak tekinthetők. 

 

a) 

 

b) 

 

c) 

7.38 ábra: A a) 2N10 és a b) 210 jelű minta kopási nyoma, c) koptatáshoz használt 
csapágygolyó 
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8 Összefoglalás, kitekintés 

Phd dolgozatomban fémmátrixú, mikro-illetve nano méretű kerámiarészecskékkel erősí-
tett felületi kompozitrétegek lézersugaras technikával való előállításával foglalkoztam. A 
lézersugaras technikával létrehozott felületi kompozitréteg előállítására elvileg két lehetőség 
van és e két lehetőségen belül is kétféle technológiai változat lehetséges. Kompozitréteg 
létrehozásának két esetét lényegében az különbözteti meg, hogy az erősítő kerámiarécsecske 
külső forrásból, ”készen” jut be a kompozitrétegbe, vagy ott – valamilyen kémiai reakció 
eredményeképpen - képződik. Az első esetben diszpergálásról, míg a másodikban „in situ” 
eljárásról beszélünk. 

Mindkét eljárás megvalósítható egy vagy két lépésben. Az egylépéses eljárás során magukat 
a kerámia récsekéket vagy azok képződéséhez szükséges komponenseket közvetlenül a lé-
zersugár által megolvasztott alapanyag olvadéktócsájába jutattjuk. A kétlépeses technológia 
alkalmazásakor az erősítő részecskéket vagy azok létrehozásához szükséges anyagokat – 
melyek lehetnek, elemi vagy vegyületi formában- először felvisszük a felületre, majd ezt 
követően lézersugár segítségével az alapanyagot lokálisan megolvasztjuk.  

PhD-dolgozatomban – annak kísérleti részében- a felületi kompozitréteg egylépéses 
in situ reakción alapuló létrehozásával, illetve a kétlépéses technológia egy speciális és új-
szerű változatát tanulámányoztam, mely utóbbira az a jellemző, hogy a kerámiarészecskék 
fémes komponensét lézersugaras ötvözéssel, míg a nemfémes komponensét a lézersugaras 
ötvözés után – szilárd állapotban lejátszódó növelt hőmérsékletű alapanyag/gáz reakció 
eredményeképpen jutattam be az ötvözött rétegbe.  

Bár a két alapvető eljárás közül – amint az a szakirodalom elemzése alapján kiderült- disz-
pergálással nem hozható létre nano- illetve mikrométeres kerámia részecskékkel erősített 
kompozitréteg, ennek az eljárásnak az elemzése is lényeges következetetésekre vezet az in 
situ eljárás szempontjából.  

Diszpergáláskor a kompozitréteg kialakulását lényegében 3 csoport tényezői szabják meg:  

1. az erősítőfázis kötéstípusa, sűrűsége és mérete, 

2. az olvadék sűrűsége és felületi feszültsége, valamint 
3. az olvadék és a részecske kölcsönhatását jellemző nedvesítés. 

Ezeknek a jellemzőknek a figyelembevételével az olvadékba bemerülő legkisebb részecs-
keméret (rkr ) értékére nézve több modell is ismert az irodalomból [Kaptay, 1996 és 
Vreeling, 2000]. Az rkr meghatározására szolgáló mindkét összefüggésben a fent felsorolt 
anyagi jellemzők szerepelnek. 

Erősítőfázisként karbidokat, oxidokat, boridokat és nitrideket diszpergálhatunk. Ezeknek a 
fegyületeknek a kötéstípusát a 8.1 ábrán mutatom be. Látható, hogy a karbidok kötése fé-
mes, az oxidok és a boridok kötés típusa ionos, valamint a nitridek kovelens kötésűek. 
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8.1 ábra: Az erősítőfázis lehetséges kötéstípusai 

A kötéstípus, annak irányított vagy nem irányított jellege megszabja az erősítő fázis kris-
tályszerkezetét és ezen keresztül fizikai jellemzőit, pl. az oxidok esetében, amelyek tisztán 
ionos kötésűek, szoros kapcsolat van a sűrűség és az oxigén ion / fém kation aránya között, 
illtve a fém kation atomsúlya között. Ezt az összefüggést személteti a 8.2a és b ábra.  

 

a) 

b) 

 

8.2 ábra: A fém-oxidok sűrűsége az oxigén ion / fém kation arány függvényében 

A sikeres beépüléshez az erősítő részecske és az olvadék közötti nedvesítési szög, valamint 
az olvadék felületi feszültsége is meghatározó szerepet játszik. A 8.3 ábrán például acélol-
vadékra (7,0 g/cm3) nézve különböző kötéstípusú részecskékre vonatkozó rkr és a nedvesíté-
si szög () közötti kapcsolatot mutatom be. Az ábrán paraméterként a részecske és az olva-
dék sűrűségének aránya szerepel (1; 1,5; 2). Az ábrából kiolvasható, ha pl. oxidokra nézve a 
sűrűség viszonyszám 1, akkor a rkr értéke 40-60 µm közötti, ami azt jelenti, hogy elvileg 80-
120 µm nagyságú részecske juttatható be az olvadékba. Kovalens kötéső kerámia részecs-
kéknél még kedvezőtlenebb a helyzet, míg a legkedvezőbb nedvesítési tulajdonságot és eh-
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hez tartozó rkr értéket a fémes kötéső részecskék, pl. karbidok képviselnek. Az rkr érték fé-
mes kötéső részecskéknél 0-40 µm közötti lehet. 

 

8.3 ábra: A szemcsék elsüllyedéséhez szükséges minimális részecskesugár számított 
függése a peremszögtől (x tengely) és a szemcsék relatív sűrűségétől. A 

kerámiatípusok (fémes, ionos, kovalens) jellemző peremszög értékei a diagram te-
tején látható. (Paraméterek: o45 , v = 10 m/s,   = 1,9 J/m2, L  = 7000 kg/m3.) 

Ez az elemzés világosan mutatja, hogy mikro vagy nanoméretű ionos vagy kovalens kötésű 
erősítő részecskék acélolvadékba nem juttathatók be, azaz velük való diszpergálás nem le-
hetséges. Bár a fémes kötésű kerámia részecskék acél olvadékba való bejuttatása lehetséges, 
de fenáll pl. a karbid részecskék teljes mértékű oldódása. Nano vagy mikroméretű kerámia 
részecskék egylépéses eljárással való diszpergálásakor azzal a technikai nehézséggel is 
szembetaláljuk magunkat, mely szerint a poradagoló berendezés 40-80 µm méretű, lehető-
ség szerint gömb alakú, úgynevezett folyós por adagolására képes. 

Az eddigi megállapítások értelemszerűen érvényesek akkor is, ha az in situ reakción alapuló 
eljárás során a nemfémes reaktív komponenst vegyület formájában szeretnénk bejuttatni.  

Az 8.3 ábra arra is utal, hogy fémes kötésű részecskéknél tökéletes nedvesítés esetén elvileg 
0 méretű részecske is bejuttatható az acélolvadékba.  

Kisméretű (nano vagy mikrométer méretű) ionos vagy kovalens kötésű részecske viszont 
csak úgy juttatható be az olvadékba, ha biztosítjuk az ideális nedvesítési feltételeket. Ennek 
megoldására a jövő kutatási irányaként két módszerrel is végeztem kísérletet [Török, 2013]. 
Ezek közös jellemzője az, hogy a rossz nedvesítési tulajdonságú oxid részecske felületén 
fémes kötésű réteget hozunk létre. Az egyik lehetőséget a részecskéknek elektroless eljárás-
sal végzett bevonatolása, míg a másik a részecskék részleges redukciója jelentheti. 
Előkísérleteim során mindkét módszerrel végeztem kísérleteket, melyek pozitív eredménye-
ket szolgáltattak. Az „eletroless” eljárással, nikkellel bevont Fe2O3 és Al2O3 részecskékről és 
a H2 atmoszférában részlegesen redukált Fe2O3 részecskéről készült felvételeket 8.4 és 8.5 
ábrán mutatom be.  
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a) 

 

b) 

8.4 ábra: Nikkellel bevont Fe2O3 szemcsék fénymikroszkópos felvétele, jobb felső sarokban 
egy szemcse nagyobb nagyítású képe jelölve a bavonat nagyságát (3,7-7,7µm), b) nikkellel 

bevont Al2O3 szemcsék fénymikroszkópos felvétele, jobb felső sarokban egy szemcse na-
gyobb nagyítású képe jelölve a bavonat nagyságát (1,3-2,0µm) 

 

 Fe [m/m%] O [m/m%] 

1 88,82 9,18 

2 96,59 2,25 
 

8.5 ábra: H2 atmoszférában részlegesen redukált Fe2O3 részecskékről készült SEM felvétel. 
Az 1-es illetve a 2-es pontok elemzése a szemcse belsejében és a külső kérgében 

A diszpergálással kapcsolatos elméleti és kísérleti eredményeket azért tartottam célszerűnek 
az összefoglalóban áttekinteni, mert ezeknek az információknak a birtokában a nano vagy 
mikron méretű részecskékkel erősített kompozitrétegek létrehozásának reális útjai tudatosan 
megválaszthatók.  

A kompozit előálltás másik lehetősége az in situ reakción alapuló előállítási eljárás, mely 
alapgondolata az, hogy az erősítő kerámia fázist egy cserereakció eredményeként hozzuk 
létre. A kiindulási fém olvadékba való bejuttatása nem okoz gondot, míg a nemfémes kom-
ponenst hordozó anyag részecskéinek az olvadékba való bejutását ugyanazok a törvénysze-
rűségek szabják meg, amelyeket a diszpergálás folyamatának elemzésekor már megállapítot-
tam. Ezt a megállapítást az is alátámasztja, hogy a legtöbb in situ eljáráson alapuló kompozit 
előállítási kísérletek karbidokra vonatkoznak. A korábbi karbidokkal végzett kísérleteink 
során, WC+Ti részecskéket injektáltunk acélolvadékba. Az in situ reakció eredményeként 
olyan TiC részecskék jöttek létre, amelynek rácsába a W szubsztitúciósan beépült. Az így 
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kialakult (W,Ti)C szemcsék a kiindulási részecskéknél kisebb méretűek, diszeprzitásuk na-
gyobb. A kísérletek során az is bebizonyosódott, hogy az így létrehozott kompozitréteg ma-
ximális keménységét utólagos hőkezeléssel érte el. 

Saját kísérleti munkám során részletesen vizsgáltam a 2:1 mólarányú Al+Fe2O3 között leját-
szódó termit reakción alapuló kompozit előállítási eljárást. A vizsgálatok eredményei szerint 
az Al2O3 erősítésű lézersugaras kompozitelőállítás folyamata a következő szakaszokra bont-
ható: 

1. szakasz: a lézersugár energiájának folyamatos elnyelődése az acél felületén azt ered-
ményezi, hogy acélolvadék tócsa jön létre, amelynek hőmérséklete legalább 1600C. 
Az acélolvadék tócsa felületére érkező Al és Fe2O3 részecskék egyedi viselkedésé-
nek van meghatározó szerepe. Az Al részecskék akár szilárd, akár folyékony hal-
mazállapotúak, gyorsan feloldódnak. A Fe2O3 részecskék az acélolvadék hőmérsék-
leténél számottevően kisebb olvadáspontjuk (1475C) következtében megolvadnak 
és kezdetben szigetszerű salakcseppeket alkotnak. A Fe2O3 részecskék szilárd hal-
mazállapotban való beoldódása az olvadékba egyébként sem valószínű. A folyamat 
lejátszódásnak ebben a szakaszában már a nagy oxigén aktivitású Fe2O3 salakszige-
tek metallurgiai értelemben frissítően hatnak az alumínium tartalmú olvadékra, elin-
dítva a korrund zárványok olvadékbeli képződését. Annak is megvan a valószínűsé-
ge, hogy egy Al részecske egy ilyen salakszigetbe csapódik be és ott lejátszódó ter-
mitreakció termékei beoldódnak vagy belekeverednek az acélolvadékba. Ez az első 
szakasz addig tart, amíg az olvadéktócsa felületén összefüggő, nagy Fe2O3 tartalmú 
salakréteg ki nem alakul. 

2. szakasz: a második szakaszra az a jellemző, hogy a porkeverékkel érkező Al részecs-
kék már nem tudnak közvetlenül beoldódni az acélolvadék anyagába, hiszen azt a 
beérkező Fe2O3 részecskékből álló összefüggő salak fedi. A salakrétegbe becsapódó 
Al részecskék és a salak anyaga között részben vagy teljes mértékben lejátszódik a 
termit reakció, melynek eredményeképpen vascseppek, korund és FeAl2O4 fázisok 
keletkeznek. Az ezen a hőmérsékleten viszonylag kis viszkozítású salakrétegből a 
vascseppek az acélolvadék anyagával egyesülnek, növelve a kompozitréteg tömegét. 
A vascseppek képződésük helyén oxigént vehetnek fel a Fe2O3 tartalmú salakból, 
mellyel „frissítőleg” hatnak az acélolvadékra. 

3. szakasz: erre a szakaszra az jellemző, hogy a salakrétegben keletkező vascseppek a sa-
lak növekvő viszkozitása miatt már nem tudnak az acélolvadék felületére eljutni és 
azzal egyesülni. A folyamatosan érkező porkeverék a már kialakult salakréteg anya-
gával lejátszódó reakciók termékeivel annak vastagságát fokozatosan növeli. Ez 
utóbbi szakasz állapotát személtető vázlat látható a 8.6 ábrán.  
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8.6 ábra: A 2:1 mólarányú Al+Fe2O3 LMI kezelés során stabilizálódott állapotot szemléltető 
vázlat 

A kísérletek eredményei arra is rámutattak, kiegészítve a diszpergálással kapcsolatos anyag-
tudományi megközelítést, hogy az erősítőfázis mennyiségét a nemfémes reaktív komponens 
oldódásának mértéke is korlátozhatja. 

A kísérleti munkám utolsó fázisában az eddigi elméleti megfontolások és kísérleti tapaszta-
latok figyelembevételével egy olyan új elgondoláson alapuló kompozit előállítási technoló-
giát fejlesztettem ki, amely két lépésből áll: 

1. az erősítőfázis fémes komponensének lézersugaras ötvözéséből és 

2. a réteg karbonitridálásából áll. 
A fenti két lépés mindegyike jól szabályozható, az ötvözés a ferro-Nb tömegáramával, míg a 
karbonitridálás annak idejével, hőmérsékletével és a közeg nitrogén-potenciáljával tartható 
kézben. 

Az alkatrész eredetileg szferoidites szövetszerkezete nem módosul, hiszen a karbonitridálás 
hőmérséklete mindig kisebb, mint a megeresztés hőmérséklete. A kidolgozott komplex eljá-
rással a nem nitridálható acélok felületén lokálisan kopásálló karbonitrid réteg hozható létre, 
továbbá a szabványos nitridálható alkatrészek kopott felületei ezáltal javíthatók. 

Ezzel a komplex, a nanotechnológiában használt terminológia szerint bottom up eljárás ki-
dolgozásával megvalósítottam PhD munkám alapvető célkitűzést: sikerült kidolgoznom 
nano és mikroméretű kerámia részecskékkel erősített fémmátrixú kompozitot, amely gya-
korlatban is széléskörűen alkalmazható.   
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9 Új tudományos eredmények 

1. tézis: 

A kompozitréteg képződésével járó tömegnövekedésre vonatkozó mkomp mérési adatból ki-
indulva és a kompozitréteg erősítőfázisára, az Al2O3-ra vonatkozó térfogathányad 1% körüli 
értékének figyelembevételével kimutattam, hogy egy C-Mn-acél felületén 2:1 móláranyú 
Al+Fe2O3 porkeverék lézersugaras injektálásakor létrejövő kompozitréteg mkomp tömegnö-
vekedését nemcsak az olvadékban lejátszódó termitreakció termékfázisai - hanem az olva-
déktócsát fedő salakban is – legalább részben - lejátszódó termitreakció közben keletkező és 
az olvadék anyagával egyesülő vascseppek tömege is okozza.  

[Janó 2005], [Janó, 2006/7], [Janó, 2007],  

 

 

2. tézis: 

A kompozitréteg Al2O3 részecskék térfogathányadára és ugyanennek a rétegnek az O-
tartalmára vonatkozó mérési adatokra támaszkodva kimutattam, hogy az olvadék az Al2O3 

részecskék képződéséhez szükséges oxigént nem az olvadékba bejutó Fe2O3 részecskék és 
az olvadék között lejátszódó reakció során, hanem az olvadék és a salak között lejátszódó 
transzportfolyamatban veszi fel, hajtóerejét az acélolvadék és a salakfázis közötti nagy oxi-
génaktivitásbeli különbség biztosítja. Az olvadék és a salak közötti reakció lehetőségét a 
Fe2O3–nak az acél tócsa hőmérsékleténél legalább 100C-al kisebb olvadáspontja biztosítja.  

[Janó 2005], [Janó, 2006/7], [Janó, 2007], 

 

 

3. tézis: 

Kísérleti úton bizonyítottam, hogy 2:1 móláranyú Al+Fe2O3 porkeverékkel végzett LMI 
kísérletek során C-Mn-acél felületén létrejövő kompozitréteg mátrixát Fe, az erősítőfázist 
pedig Al2O3 képezi. Az Fe-O-Al háromalakotós egyensúlyi fázisdiagramból következik, 
hogy O-felesleg esetén spinell-típusú (Fe2AlO4) erősítőfázis megjelenése is várható, melyre 
a furatos kísérletek eredményeiből következtetek.  

[Janó 2005], [Janó, 2006/7], [Janó, 2007], [Janó, 2013]  
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4. tézis: 

Kísérleti úton bizonyítottam, hogy az Fe-O-Al háromalakotós egyensúlyi fázisdiagramból 
levezethető következtetéseknek megfelelően, a nagy Al felesleget biztosító sűrített levegő 
atmoszférában végzett lézersugaras AlSi-vel végzett felületötvözés során olyan Al2O3 ré-
szecskékkel erősített kompozitréteg jön létre, amelynek mátrixát Fe-Al típusú 
intermetallikus fázisok alkotják.  

[Janó, 2006/2], [Janó, 2007],  

 

 

5. tézis: 

Kísérletileg igazoltam, hogy ferro-Nb-mal végzett lézersugaras felületövözésből és gázkö-
zegű karbonitridálásból álló komplex eljárással nem nitridálható acélok felülete lokálisan 
nitridálhatóvá tehető. Megmutattam, hogy a mintegy 3 m/m% Nb tartalmú ötvözött réteg 
mélységbeli kiterjedése nagyobb, mint a vegyületrétegből és diffúziós zónából álló nitridált 
kéregé, így a Nb-mal ötvözött és az alapanyagnál nagyobb keménységű zóna mintegy tá-
masztékául szolgál a karbonitridált kéregnek.  

[Janó 2012], [Janó 2013/10] 

 

 

6. tézis: 
Energiadiszperzív mikroelemzési eredményekre támaszkodva kísérletileg megmutattam, 
hogy egy 16MnCr5 típusú acélon ferro-Nb-mal végzett lézersugaras felületövözés és gázkö-
zegű karbonitridálás során kialakuló kéreg diffúziós zónájában jelenlévő, legfeljebb 200-300 
nm méretű kiválások – a Nb(C, N)-re és a CrN-re vonatkozó képződési szabad entalpiaérté-
keknek megfelelően – Nb(C, N)-nek minősülnek.  

[Janó 2012], [Janó 2013/10] 
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11  1. sz. melléklet: A kísérletekhez használt paraméterek 

Alapozó kísérletek:  

6.1 táblázat: A lézersugaras kísérletsorozat paraméterei 

Minta jele Furat át-
mérő 
[mm] 

Furat 
mélység 

[mm] 

Zömített 
por töme-

ge [g] 

Por(keveré
k) sűrűsége 

[g/cm3] 

CO2 lézersugár paraméterei 

Teljesítmény 
[kW] 

Folt-
átmérő 
[mm] 

Kezelés ideje 
[ms] 

Al61 6 9 0,50 1,96 1 3 100 

Al62 6 9 0,50 1,96 1 3 100 

Fe2O3-61 6 9 0,80 3,14 1 3 100 

Fe2O3-62 6 9 0,80 3,14 1 3 100 

K21 2 3 0,05 5,31 1 3 100 

K22 2 3 0,05 5,31 1 3 100 

K23 2 3 0,05 5,31 1 3 100 

K41 4 6 0,20 2,65 1 3 100 

K42 4 6 0,20 2,65 1 3 100 

K43 4 6 0,20 2,65 1 3 100 

K61 6 9 0,70 2,75 1 3 100 

K62 6 9 0,70 2,75 1 3 100 

K63 6 9 0,70 2,75 1 3 100 

K81 8 12 1,80 2,98 1 3 100 

K82 8 12 1,70 2,82 1 3 100 

K83 8 12 1,70 2,82 1 3 100 

K101 10 15 3,20 2,72 1 3 100 

K102 10 15 3,10 2,63 1 3 100 

K103 10 15 3,25 2,76 1 3 100 
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Oxid részecskékkel erősített kompozit előállítási kísérletek Al por és oxid-
részecskék/O2 egyidejű alkalmazásával: 

2.1.a Fe-Al-Fe2O3/Al2O3 rendszer: 

Alkalmazott porok egyidejű adagolása: Al, Fe2O3, Alapanyag: kis karbon tartalmú szerkezeti 
acél. 

7.1 táblázat: Az LMI kísérletekhaz használt paraméterek összefoglalása 

Minta jele 

Nd:YAG Lézersugár paraméterei Adagolt Al és 
Fe2O3 por 

mennyisége 
[g/perc] 

Teljesítmény 
[kW] 

Foltátmérő     
[mm] 

Folt haladási sebessé-
ge [mm/perc 

1AlFe3,2 1 3 400 3,2 

1AlFe3,8 1 3 400 3,8 

1AlFe4,4 1 3 400 4,4 

1AlFe5,0 1 3 400 5,0 

1AlFe5,6 1 3 400 5,6 

1AlFe6,2 1 3 400 6,2 

Minta jele 

Nd:YAG Lézersugár paraméterei Adagolt Fe2O3 
por mennyi-
sége [g/perc] 

Teljesítmény 
[kW] 

Foltátmérő     
[mm] 

Folt haladási sebessé-
ge [mm/perc] 

1Fe5 1 3 400 0,25 

1Fe10 1 3 400 0,62 

1Fe15 1 3 400 1,00 

1,5Fe5 1,5 3 400 0,25 

1,5Fe10 1,5 3 400 0,62 

2Fe5 2 3 400 0,25 

2Fe10 2 3 400 0,62 

2,5Fe5 2,5 3 400 0,25 

2,5Fe10 2,5 3 400 0,62 

Minta jele 

Nd:YAG Lézersugár paraméterei Adagolt Al 
por mennyi-
sége [g/perc] 

Teljesítmény 
[kW] 

Foltátmérő     
[mm] 

Folt haladási sebessé-
ge [mm/perc] 

1Al2 1 3 400 0,26 

1Al5 1 3 400 0,6 

1Al10 1 3 400 0,99 

1,5Al2 1,5 3 400 0,26 

1,5Al5 1,5 3 400 0,6 

1,5Al10 1,5 3 400 0,99 
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2Al2 2 3 400 0,26 

2Al5 2 3 400 0,6 

2Al10 2 3 400 0,99 

2,5Al2 2,5 3 400 0,26 

2,5Al5 2,5 3 400 0,6 

 

2.1.b Fe-Al-MnO2/Al2O3 rendszer: 

Alkalmazott porok egyidejű adagolása: Al, MnO2 

Alapanyag: kis karbon tartalmú szerkezeti acél 

7.3 táblázat: Az LMI kísérletekhaz használt paraméterek összefoglalása 

Minta jele 
Nd:YAG Lézersugár paraméterei Adagolt MnO2 por 

mennyisége 
[g/perc] 

Teljesítmény 
[kW] 

Foltátmérő     
[mm] 

Folt haladási sebes-
sége [mm/perc 

1Mn5 1 3 400 0,28 
1,5Mn5 1,5 3 400 0,28 
2Mn10 2 3 400 0,58 

2,5Mn10 2,5 3 400 0,58 

Minta jele 

Nd:YAG Lézersugár paraméterei 
Adagolt Al majd 

MnO2 por mennyi-
sége [g/perc] 

Teljesítmény 
[kW] 

Foltátmérő     
[mm] 

Folt haladási sebes-
sége [mm/perc] 

2Al10_1Mn5 2 3 400 0,99 Al 
1 3 400 0,28 MnO2 

2Al10_1,5Mn5 2 3 400 0,99 Al 
1,5 3 400 0,28 MnO2 

2Al10_2Mn10 2 3 400 0,99 Al 
2 3 400 0,58 MnO2 

2Al0_2,5Mn10 2 3 400 0,99 Al 
2,5 3 400 0,58 MnO2 
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2.1.c Fe-Al-O2/Al2O3 rendszer:  
Alkalmazott huzal: AlSi12 
Oxigén beviteli módja: sűrített levegő, Alapanyag: Betétben edzhető acél 

7.4 Táblázat: Al huzaladagolós kísérletsorozat paraméterei 

Minta  
jele 

Nd:YAG lézersugár  

paraméterei 
Huzal sebessé-
ge [mm/perc] 

Munkagáz (sűrí-
tett levegő) 

[l/perc]  teljesítménye [kW] folt átmérője [mm] 

2,5Al0 2,5 3 830 - 

2Al0 2 3 830 - 

1Al0 1 3 830 - 

1Al10 1 3 830 10 

1Al20 1 3 830 20 

1Al30 1 3 830 30 

 

Nb(C,N) erősítésű kompozit előállítási kísérletek előzetes Nb/ferro-Nb ötvözéssel: 

2.2a Fe-Nb-C,N/Nb(C,N) rendszer: 

Első lépésben alkalmazott por: Nb, vagy ferro-Nb, Második lépésben: gázfá-
zisú karbonitridálás, Alapanyag: kis karbon tartalmú szerkezeti acél 

7.5 táblázat: Az LMI kísérletekhaz használt paraméterek összefoglalása 

Minta jele 
Nd:YAG Lézersugár paraméterek Adagolt por 

mennyisége 
[g/perc] Teljesítmény 

[kW] 
Foltátmérő 

[mm] 
Folt haladási sebes-

sége [mm/perc] 

1Nb2 1 3 400 0,18 

1Nb5 1 3 400 0,25 

1Nb10 1 3 400 0,48 

2Nb2 2 3 400 0,18 

2Nb5 2 3 400 0,25 

2Nb10 2 3 400 0,48 

1,5Nb2 1,5 3 400 0,18 

1,5Nb5 1,5 3 400 0,25 

1,5Nb10 1,5 3 400 0,48 

1FerrNb2 1 3 400 0,25 

1FerrNb5 1 3 400 0,32 

1FerrNb10 1 3 400 0,68 
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2FerrNb2 2 3 400 0,25 

2FerrNb5 2 3 400 0,32 

2FerrNb10 2 3 400 0,68 

1,5FerrNb2 1,5 3 400 0,25 

1,5FerrNb5 1,5 3 400 0,32 

1,5FerrNb10 1,5 3 400 0,68 

2.2b és 2.2c Fe-Nb-C,N/Nb(C,N) rendszer: 

Első lépésben alkalmazott por: ferro-Nb 

Második lépésben: gázfázisú karbonitridálás 

Alapanyagok: 16MnCr5, S235J 

7.7 táblázat: Az LMI kísérletekhaz használt paraméterek összefoglalása 

Minta jele 

Nd:YAG Lézersugár paraméterek Adagolt por 
mennyisége 

[g/perc] 

Karbonitridálás pa-
raméterei 

Teljesítmény 
[kW] 

Foltátmérő 
[mm] 

Folt haladási 
sebessége 

[mm/perc] 

1,5S5 1,5 3 400 0,32 - T=560°C  

- a kezelés időtarta-
ma: 12 óra 

- az alkalmazott gáz-
keverék összetétele:  

250 l/h NH3,  

10 l/h CO2,  

50 l/h N2  

 

 

 

1,5S10 1,5 3 400 0,68 

2S5 2 3 400 0,32 

2S10 2 3 400 0,68 

S - - - - 

1,5N5 1,5 3 400 0,32 

1,5N10 1,5 3 400 0,68 

2N5 2 3 400 0,32 

2N10 2 3 400 0,68 

N - - - - 

 

  



119 

 

12 2. sz. melléklet: Szög alatt folyadék felületére lőtt szilárd részecske folya-
dékba hatolásának feltétele 

 Ebben a mellékletben korrigálom Kaptay elméletét, amit eredetileg merőlegesen a 
folyadék felületére lőtt szemcsék elsüllyedésére dolgozott ki [1]. Először röviden bemuta-
tom az eredeti egyenlet levezetését, amiből majd logikusan következik a korrekciós tag.  

 Vizsgáljunk tehát [1] logikáját követve elsőként egy gömb alakú, r (m) sugarú szilárd 
szemcsét, ami merőlegesen érkezik v (m/s) sebességgel egy folyadék felületére. A kérdés az, 
hogy vajon mi a feltétele annak, hogy részecske a folyadékban elmerüljön, és ne annak felü-
letén ússzon. Mivel a kompozit gyártáshoz bőven mm alatti részecskeméretű szemcséket 
használunk, így a gravitációs és felhajtó erők szerepét elhanyagoljuk. Ismert, hogy ha a fo-
lyadék a szemcsét tökéletesen (zérus peremszöggel) nedvesíti, akkor a részecske már v = 0 
esetén is elmerül a folyadékban [2]. Ha a kisméretű szemcsét a folyadék nem nedvesíti töké-
letesen, akkor a részecske úszni fog annak felületén, egy, a peremszögtől függő relatív be-
merülési mélységben [2]. Ahhoz, hogy a nem tökéletesen nedvesített kisméretű részecske a 
folyadékba merüljön, bele kell kényszeríteni abba, amihez a belövés során a részecske kine-
tikus energiáját használjuk. A levezetésben tehát a részecske kinetikus energiáját hasonlítjuk 
össze a behatolás során leküzdendő határfelületi energia taggal és a sebesség miatt óhatatla-
nul fellépő súrlódási energia taggal. A részecske folyadékba süllyedésének feltétele tehát:  

felsurlkin EEE                                                         (M1) 
ahol Ekin (J) a részecske kinetikus energiája a becsapódás pillanatában, Esurl (J) a részecske 
súrlódás miatt fellépő energiavesztesége a becsadástól az elmerülésig, Efel (J) a részecske 
elmerülését kísérő, leküzdendő határfelületi energia. A három energiatag közül a legbizto-
sabban a részecske kinetikus energiája számítható:  

2
s

3
kin vr

3
2E                                                      (M2) 

ahol s  (kg/m3) a részecske sűrűsége. A súrlódási energiaveszteség relatíve nagy sebesség-
gel érkező szemcsék esetén a következő közelítő képlettel írható le [3]:  

2
l

3
sur vr148,0E                                                      (M3) 

ahol l  (kg/m3) a folyadék sűrűsége. A részecske elsüllyedését kísérő határfelületi energia-
változás a következőképpen modellezhető [1]:  

  cosfr4E 2
fel                                                    (M4)           

ahol   (J/m2) a folyadék felületi feszültsége,   (fok) a folyadék peremszöge a szilárd 
szemcsén az adott gázközegben, f (dimenziómentes) a részecske dinamikus behatolása során 
a részecske mögött kialakuló kavitációs üreg felületének és a részecske felületének a hánya-
dosa. Most helyettesítsük be az (M2-M4) egyenleteket az (M1) egyenletbe, és az így adódó 
egyenletből fejezzük ki a kritikus We-számot (Wekr, dimenziómentes), aminek definíciója:  

kr
2l

kr rvWe 



                                                        (M5) 
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ahol rkr (m) a kritikus részecskeméret; ha a részecskeméret ennél nagyobb, a részecske elme-
rül a folyadékban, ha a részecskeméret ennél kisebb, a részecske úszni fog a folyadék felüle-
tén. Az (M1-M4) egyenletekből kifejezhető kritikus We-szám közelítő képlete:  

 
222,0

cosf6Wekr 


                                                    (M6) 

ahol   (dimenziómentes) a szilárd részecske sűrűségének és a folyadék sűrűségének a 
hányadosa:  

l

s




                                                              (M7) 

 Most használjuk fel azt a peremfeltételt, miszerint a szemcsét tökéletesen nedvesítő 
folyadék már v = 0 mellett is elmerül a folyadékban [2]. Innen az (M6) egyenletben lévő f 
paraméter értéke kifejezhető: f = 1. Behelyettesítve ezt az (M6) egyenletbe, az [1]-ben talált 
végső összefüggés:  

 
222,0

cos16Wekr 


                                                    (M8) 

 Az (M8) egyenlettel számolt értékek jó egyezést mutatnak a kísérleti eredményekkel 
arra az esetre, amikor a szemcséket merőlegesen lőtték a folyadék felületére [1]. Amikor 
lézersugárral megolvasztott felületi rétegbe lövünk szemcséket, érdemes a lézersugarat me-
rőlegesen a felületre irányítani, így a szemcséket csak szög alatt tudjuk ugyanarra a felületre 
lőni. Jelöljük   (fok) jellel az érkező részecske érkezési iránya és a vízszintes folyadékfel-
szín által bezárt szöget (tehát az (M8) egyenlet o90  mellett érvényes).  

 A szög alatt a felületre lőtt részecske esetén az (M1, M2) egyenlete érvényesek ma-
radnak, és ugyancsak közelítőleg érvényes marad az (M4) egyenlet. A belövési szög első-
sorban a súrlódási energiaveszteségre lesz hatással amiatt, hogy megnő a súrlódási út ahhoz 
az esethet képest, amikor a részecske merőlegesen érkezik a felületre. Ezért a korrigált súr-
lódási energiaveszteség képletét első közelítésben az (M3) egyenlet sin -val való osztásá-
val kapjuk, ahol sin/1  a két súrlódási út hányadosa:  

2
l

3
sur vr

sin
148,0E 


                                                     (M9) 

 Ha o90 , akkor az (M3) és (M9) egyenletek azonosak, tehát az egyik peremfeltétel 
teljesül. Ha o0 , akkor a súrlódási tag végtelen naggyá válik, ami logikusan oda vezet, 
hogy a felülettel párhuzamosan ellőtt részecske képtelen elmerülni a folyadékban (itt elha-
nyagoljuk azt a körülményt, hogy a részecske esetleg nem egyenes vízszintes pályán, hanem 
röppályán halad). Azonban felmerül a kérdés, hogy ha nem o0 , hanem pl. o1  alatt 
érkezik a részecske a felületre, akkor az elmerüléshez rendelkezésre álló úthossz alatt vajon 
képes-e teljes terjedelmében elmerülni a folyadékban? A válasz valószínűleg nemleges. Va-
lóban, a fent talált f = 1 értékből az következik, hogy az r sugarú, hengeresnek feltételezett, 
a részecske mögött képződő kavitációs üreg hossza r4r2/r42L 2  . A képlet-
ben szereplő első 2-es szorzó arra az esetre érvényes, amikor az L súrlódási hossz után ré-
szecske bemerülési mélysége éppen 2r, azaz a részecske az úthossz végére éppen a folya-
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dékba merül. Ekkor r4/r2sin kr   = 0.5, innen o
kr 30 , ahol kr  (fok) az a kritikus 

belövési szög, ami alatt a részecske nem képes a folyadékba hatolni az (M8) feltétel kiter-
jesztése esetén. Tehát az (M9) egyenletet úgy kell korrigálnunk, hogy o30  mellett vál-
jon végtelen naggyá a súrlódási energiaveszteség, miközben o90  mellett visszakapjuk 
az (M3) egyenletet. E két peremfeltételhez az (M9) egyenlet helyett a következő, lehető leg-
egyszerűbb egyenlet tartozik:  

2
l

3
sur vr

5,0sin
0740,0E 


                                         (M10) 

Felhívom a figyelmet arra, hogy az (M10) egyenletet csak o30  mellett lehet használni, 
o30  mellett annak nincs fizikai értelme. Ezek után ismételjük meg az (M8) egyenlet 

levezetését úgy, hogy az (M3) egyenlet helyett az (M10) egyenletet használjuk:  

 

5,0sin
111,0

cos16We kr





                                                    (M11) 

 Az (M11) egyenlet az (M8) egyenlet korrigált formája szög alatt érkező szilárd szem-
csére. Az (M11) egyenlet visszaegyszerűsödik az (M8) egyenletre, ha o90 . Végezetül 
érdemes egyenlővé tenni egymással az (M5) és (M11) egyenleteket, és az így nyert egyenlő-
ségből kifejezni a kritikus részecskeméretet:  

 

















5,0sin
111,0v

cos16r
l

s
2

kr                                                    (M12) 

 A dolgozat fő szövegében az (M11) egyenletet használom a szög alatt érkező szem-
csék folyadékba merüléséhez szükséges kritikus részecskeméret számítására.  
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13 3. sz. melléklet: Egyensúlyi fázisdiagramok 

Az Al-O, az Fe-Al és a Fe-O kétkomponensű rendszerek egyensúlyi fázisdiagramjai [ASM 
Handbok vol.3] 
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Az FeO-Al2O3 és az Fe2O3- Al2O3 oxidok kétalkotós egyensúlyi fázisdiagramjai [Toropov, 
1969] 
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A Fe-Nb kétalkotós egyensúlyi fázisdiagram [Metals Handbook, 1973] 
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