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1. Bevezetés 

PhD dolgozatom címe „Fém-kerámia nano- és mikrokompozit rétegek in situ előállítása lézer-
sugaras technológiával”, ennek alapján tárgya a műszaki anyagtudomány körébe tartozik. A műsza-
ki anyagtudomány definíciója mind a mai napig nem kristályosodott ki végleges formájában, 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 technológiákban való-
sulhat meg.  

A 20. század második harmadának végén számos technológiai megoldást dolgoztak ki nagy 
teljesítőképességű alkalmazásokra a jármű-, repülő-, valamint az űripar számára. Például a gépipar-
ban használt alkatrészek felületével és „magjával” szemben gyakran ellentétes követelményeket 
támasztunk. 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 kerá-
miák 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 szempontjából 
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 létre-
hozása a felhasználói igények kielégítésének hatékonyabb lehetőségét jelenti. A fémmátrixú 
kompozitok egyik legkorszerűbb előállítási lehetőségét a lézersugaras technika alkalmazása terem-
tette 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 vivőgáz 
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 gazdaságosan állíthatók elő a térfogati és 
felületi igénybevétel szempontjából optimális tulajdonság-kombinációjú, növelt élettartalmú alkat-
részek és szerszámok. Az LMI eljárás egyik hátránya azonban az, hogy a kerámiarészecskéket, 
amelyeket a kompozitréteg létrehozásához használunk, a folyékony fázis általában nem nedvesíti 
kellően, illetve a fém és a kerámia sűrűsége közötti különbségből és a határfelületi energiák kedve-
zőtlen hatásaiból 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 
erősítőfázis in situ képződése lehetőséget nyújt arra, hogy a részecskék méretét és mennyiségét és 
ez által a mátrixhoz való kapcsolódás jellegét, az alkalmazott technológia paramétereivel befolyá-
soljuk, ami megteremtheti a nano ─és mikrokompozitréteg előállításának lehetőségét.  
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2. Szakirodalmi eredmények értékelése 

A részletesen bemutatott és általam megismert szakirodalmi források eredményeit számos, el-
térő megközelítés szerint is értékelhetném. A lehetséges szempontok közül azt választottam, amely 
a bemutatott eredmények alapján, a nano- és mikrokompozitok létrehozásának reális útját jelölik ki. 
Az irodalomkutatást 2012.12.31-el fejeztem be. 

A lézersugaras technikával létrehozott felületi kompozitréteg előállítására elvileg két lehető-
ség van és e két lehetőségen belül is kétféle technológiai változat lehetséges. Kompozitréteg létre-
hozásának két esetét lényegében az különbözteti meg, hogy az erősítő kerámiarészecske külső for-
rásból, ”készen” jut be a kompozitrétegbe, vagy ott – valamilyen kémiai reakció eredményeképpen 
- képződik. Az első esetben diszpergálásról, míg a másodikban „in situ” eljárásról beszélünk. Mind-
két eljárás megvalósítható egy vagy két lépésben. Az egylépéses eljárás során magukat a kerámia 
részecskéket vagy azok képződéséhez szükséges komponenseket közvetlenül a lézersugár által 
megolvasztott alapanyag olvadéktócsájába juttatjuk. A kétlépéses 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 foglalkoztam, illetve a kétlépéses technológia egy speciális és új-
szerű változatát tanulmányoztam. Ez utóbbira az a jellemző, hogy a kerámiarészecskék fémes kom-
ponensét lézersugaras ötvözéssel, míg a nemfémes komponensét a lézersugaras ötvözés után – szi-
lárd állapotban lejátszódó növelt hőmérsékletű alapanyag/gáz reakció eredményeképpen jutattam 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 következtetésekre vezet az in situ eljá-
rás 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 részecskeméret 
(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. 
Az irodalomban talált szakcikkekben karbidokat, oxidokat, boridokat és nitrideket használnak erősí-
tőfázisként. A karbidok kötése fémes, az oxidok és a boridok kötés típusa ionos, valamint a nitridek 
kovalens kötésűek. A kötéstípus, annak irányított vagy nem irányított jellege megszabja az erősítő 
fázis kristályszerkezetét és ezen keresztül fizikai jellemzőit, pl. az oxidok esetében, amelyek tisztán 
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ionos kötésűek, szoros kapcsolat van a sűrűség és az oxigén ion/fém kation aránya között, illetve a 
fém kation atomsúlya között.  

Sikeres beépüléshez az erősítő részecske és az olvadék közötti nedvesítési szög, valamint az olva-
dék felületi feszültsége is meghatározó szerepet játszik. A 1. ábrán például acélolvadékra (7,0 
g/cm3) nézve különböző kötéstípusú részecskékre vonatkozó Rkr és a nedvesítési szög () közötti 
kapcsolatot mutatom be. Az ábrán paraméterként a részecske és az olvadék 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 kötésű kerámia részecskéknél még kedvezőtlenebb a helyzet, míg a leg-
kedvezőbb nedvesítési tulajdonságot és ehhez tartozó Rkr értéket a fémes kötésű részecskék, pl. kar-
bidok képviselnek. Az Rkr érték fémes kötésű részecskéknél 0-40 µm közötti lehet. 

 
1. ábra: A szemcsék elsüllyedéséhez szükséges minimális szemcsesugár számított függése a pe-

remszögtől (x tengely) és a szemcsék relatív sűrűségétől. A kerámiatípusok (fémes, ionos, 
kovalens) jellemző peremszög értékei a diagram tetején látható. (Paraméterek: α=45, v = 

10 m/s, σ=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 lehetséges. Bár a 
fémes kötésű kerámia részecskék acél olvadékba való bejuttatása lehetséges, de fennáll pl. a karbid 
részecskék teljes mértékű oldódása. Nano ─vagy mikroméretű kerámia részecskék egylépéses eljá-
rással való diszpergálásakor azzal a technikai nehézséggel is szembetaláljuk magunkat, mely szerint 
a poradagoló berendezés 40-80°µm méretű, lehetőség szerint gömb alakú, úgynevezett folyós por 
adagolására képes. Ezek a megállapítások értelemszerűen érvényesek akkor is, ha az in situ reakci-
ón alapuló eljárás során a nemfémes reaktív komponenst vegyület formájában szeretnénk bejuttatni.  

A kompozit előállítás 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 komponenst hordozó 
anyag részecskéinek az olvadékba való bejutását ugyanazok a törvényszerűségek szabják meg, ame-
lyeket a diszpergálás folyamatának elemzésekor már megállapítottam. Ezt a megállapítást az is alá-
támasztja, hogy a legtöbb in situ eljáráson alapuló kompozit előállítási kísérletek karbidokra vonat-
koznak.   
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3. Célkitűzés 

PhD dolgozatom célkitűzését a Gépészmérnöki Kar Szakmai Habilitációs Bizottság és Doktori 
Tanácsa által jóváhagyott témavázlattal összhangban a szakirodalmi eredmények értékelése és a 
korábbi lézersugaras technikai és technológiai tapasztalataim alapján fogalmaztam meg, illetve je-
löltem ki. Szem előtt tartottam azt a célt is, hogy gyakorlati szempontból is alkalmazható módszert 
dolgozzak ki. A célkitűzésemet két, első megközelítésben kissé elkülönülő, de lényegüket tekintve 
mégis számos szálon összekapcsolódó témakörben fogalmaztam meg.  

1. Az első részében az oxid (korund) részecskékkel erősített kompozitréteg előállításával kap-
csolatos kérdések elméleti és kísérleti úton való tisztázását tűztem ki feladatul. Azt elemez-
tem, hogy ötvözetlen acél felületén a vas-oxid és az alumínium között lejátszódó, és korund 
részecskéket is eredményező ún. termitreakció alkalmas-e nano- vagy mikrométer méretű 
korund részecskékkel erősített felületi kompozitréteg előállítására, amely rétegnek kopásál-
lósága már gyakorlati szempontból is kedvező. Ennek a reakciónak a tanulmányozását azért 
választottam, mert a keletkező korund részecskék a természetben előforduló anyagok közül 
a gyémánt után a legkeményebbek, és az acélokban a korund részecskék az acélgyártás szo-
kásos technológiai folyamatában is létrejönnek, ugyanis a korund zárványok az alumínium-
mal csillapított acélokban mindig jelen vannak. Ezt a választást az is indokolta, hogy a ter-
mitreakció „mellékterméke” a vas, a mátrix összetételét lényegesen nem változtatja meg. A 
termitreakció eredményeképpen előzetes feltételezésünk szerint kialakuló kompozitréteg al-
kalmas lehet kopásálló 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 módszer tanulmányozá-
sának több indoka is van. Több mint egy évtizedes tapasztalatom szerint a lézersugaras felü-
leti ötvözésnek nincs különösebb akadálya, nagy biztonsággal és jó kézben tarthatósággal 
valósítható meg. A nitridálás vagy a karbonitridálás pedig relatív kis hőmérsékleten, a keze-
lendő alkatrész számottevő torzulása és a szövetszerkezet lényeges változása nélkül végez-
hető el, és az eredményt lényegében csak a kezelendő tárgy összetétele és a nitridálás para-
méterei határozzák meg. Ez az eljárás alkalmasnak bizonyulhat nem nitridálható acélokon is 
a karbonitridált réteg létrehozására, illetve eredetileg is nitridálható tárgyak kopott felületei-
nek regenerálására, hiszen a nióbiummal való ötvözés várhatóan a karbonitridálhatóságot is 
javítja, és pótolja a kopás által eltávolított anyagot. Ez a módszer ígéretes lehetőségeket kí-
nál a gép(jármű)ipari alkatrészek felületeinek meghatározott cél szerinti lokális módosításá-
ra.  
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4. Kísérleti anyagok, technikai háttér és vizsgáló módszerek 

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 lehes-
sen bizonyítani. A kísérleteket kis C-tartalmú, ötvözetlen, ill. gyengén ötvözött acélokon végeztem. 
Az alkalmazott alapanyagokat az 1. táblázatban közölt adatok jellemzik. 

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 2. táblázatban foglaltam össze. 

2.  táblázat: A kísérletekhez használt porok jellemzése: 

Adagolt részecskék  

típusa 

Összetétel  

[m/m%] 

Részecske- 
méret,  

D [µm] 

Részecskék alakja 

Al  99 45-75 szférikus 

Fe2O3  FeO=0,4-2,33, Fe2O3=95,69-98,59,  63-125 töredezett 

MnO2 99,9 40-60 szférikus 

Nb 99,9 45-75 szférikus 

ferro-Nb  68Nb, 32Fe  45-75 töredezett 

Huzaladagolás Összetétel [m/m%] Átmérő, [mm] 

AlSi12 12Si, 88Al 1 
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A kísérletek technikai háttere 

Lézer sugárforrások: 

A kísérleteim során az alábbi lézerberendezéseket használtam: 

1. 5 kW teljesítményű, TRUMPF TLC 105 márkájú, öttengelyes, 
repülőoptikával ellátott, CO2 lézerberendezést, melynek telje-
sítményét 1%-os lépésekben lehet szabályozni 50°W-tól egé-
szen 5000°W-ig. Üzemállapota lehet folyamatos vagy impulzu-
sos a 100°Hz-től 100°kHz-ig terjedő frekvenciatartományban.  

 

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 változ-
tatható, üzemállapota lehet folyamatos vagy impulzusos 0°Hz-
től a 250°Hz-ig terjedő frekvenciatartományban.  

 

 Por ─és huzaladagoló berendezés:  

A poradagolást Sulzer Metco gyártmányú, Twin 10 típusú berendezéssel valósítottam meg. A 
lézersugaras kezelések során az ötvöző anyag huzal formájában is bejuttatható az olvadék tócsába. 
Erre a célra Fronius gyártmányú, KD 7000 típusú huzaladagoló berendezést használtam. 

Alkalmazott vizsgálati módszerek 

Metallográfia vizsgálatok: A kísérleti mintáim előkészítése: a létrehozott felületi rétegek szövet-
vizsgálatához a próbatesteket az átolvasztott sávokra merőlegesen vízhűtéses daraboló tárcsával 
elvágtam, majd műgyantába való beágyazás után szabvány szerint csiszoltam, majd gyémántpasztá-
val políroztam. A szövetszerkezeti vizsgálatokhoz a csiszolatokat 3%-os NITAL-lal (HNO3 3%-os 
alkoholos oldata) marattam.  A minták zárványtartalmát képelemző szoftver segítségével határoz-
tam meg. 

Pásztázó elektronmikroszkópos vizsgálatok: A kísérleti mintáim kémiai elemzését a pásztázó 
elektronmikroszkóphoz csatlakoztatott energiadiszperzív röntgen-analizátorral (EDS/EDX/EDAX) 
végeztem el, amely alkalmas a kis rendszámú elemek kimutatására, illetve az egyes elemek tömeg-
százalékos meghatározására bizonyos korlátok között. Mintáim vizsgálatakor 12 és 18°keV gyorsító 
feszültséget alkalmaztam, amelyek esetén a gerjesztett térfogat 0,5-06 illetve 1,0-1,5°µm3 nagyságú. 

Transzmissziós elektronmikroszkópos vizsgálatok: A kísérleti mintáim vizsgálatakor a két TEM 
vizsgálati módszer közül a karbonextrakciós replika eljárást használtam.  

Röntgen diffrakciós vizsgálatok: A mintáim jellegéből következik, hogy a röntgen diffrakciós 
módszerek közül csak a fázisanalízis módszert alkalmaztam, amely por jellegű, vagy tömbi mintá-
ban jelenlévő kristályos fázisok minőségi és mennyiségi meghatározására szolgál a diffrakciós vo-

  5 kW CO2 lézer 

  2,7 kW Nd:YAG lézer 
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nalsorozat helyzete és intenzitása alapján. Az egyes kristályos fázisok jellemző d érték sorozatait az 
ASTM adatbázis segítségével vettem figyelembe. 

A minták oxigéntartalmának meghatározása 

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

Oxigén meghatározáshoz a kísérleti mintáim kezelt rétegéből vágással 0,5 g -1,0 g tömegű 
lapka alakú mintát állítottam elő. A mintából a hevítés 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 alakítunk 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 mintában lévő oxigénnel.  

GD(OE)S: Ködfénykisüléses optikai emissziós spektrometria: 

A síkfelületű kísérleti mintáim egy vákuumkamrába helyeztem, amelyet alacsony nyomású 
inert gázzal, az esetek többségében argonnal töltünk fel. A Glimm-kisülés hatására a minta felületé-
ről atomok porlasztódnak a kisülési tér (hideg) plazmájába, ahol gerjesztett állapotba kerülnek és 
fényt bocsátanak ki. A fénysugárzás atomszínkép jellegű, azaz viszonylag vonalszegény és a széles 
koncentráció tartományban lineáris az összefüggés a koncentráció és az intenzitás között. A kelet-
kezett fényt a cső alakú anódon keresztül egy optikai emissziós spektrométer rácsára vezetjük, ahol 
megtörténik a fénynyaláb hullámhossz szerinti felbontása és egy körív mentén elhelyezett detekto-
rok irányába való leképezése. A beépített detektorokkal történik az egyes elemek által kisugárzott 
fény intenzitásának mérése, majd ebből nemzetközi etalonokkal történik a koncentráció kiszámítá-
sa.  

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 vizsgálatokat 15 
mm átmérőjű és 5 mm vastagságú hengeres próbatesteken végeztem, melynek homlokfelületét ke-
zeltem.   
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5. Összefoglalás 

Phd dolgozatom alapvető célja az volt, hogy in situ reakció eredményeképpen keletkező, a 
nano ─vagy a mikrométeres tartományba eső kerámiarészecskékkel erősített felületi kompozit réte-
get állítsak elő lézersugaras technológiával. A kerámiarészecskék in situ képződését három feltétel-
rendszerben vizsgáltam.  Az első esetben az in situ reakcióban részt vevő fémes és nemfémes reak-
tív komponenst a lézersugár által megolvasztott tócsába injektált részecskék formájában jutattam 
be. A második esetben a fémes reaktív komponenst tartalmazó olvadéktócsa, a nem fémes reaktív 
komponenst sűrített levegő atmoszférából, míg a harmadik esetben a nemfémes reaktív komponenst 
nem a lézersugár által megolvasztott tócsa anyaga, hanem az előzetesen lézersugaras felületi ötvö-
zéssel létrehozott szilárd oldat vette fel. Mindhárom eljárásban tehát meghatározó szerepet játszik a 
lézersugaras technika. A diszperz eloszlású, kerámia típusú erősítő részecskék in situ reakció ered-
ményeképpen jönnek létre olvadék vagy szilárd oldat fázisban.  

I. A 2:1 mólarányú Al+Fe2O3 porkeverékkel végzett LMI kísérletek: eredményeinek elemzé-
se alapján modellt dolgoztam ki a folyamat lejátszódásának mechanizmusára, amelyben figye-
lembe vettem az alapozó kísérletek során a termitreakció lehetséges termékfázisaira vonatkozó 
eredményeket is. Az egylépéses Al+Fe2O3 porkeverékkel végzett kísérletek során lejátszódó fo-
lyamatot 3 szakaszra bontottam. Hangsúlyozom, hogy ezek között a szakaszok között folytonos 
átmenet van és a folyamat mindig változó helyen, időben eltolódva, de azonos mechanizmus 
szerint játszódnak le. Az egyes szakaszok rövid jellemzése a következő: 

1. szakasz: az acélolvadék tócsa legalább 1600C, amelyben az Al részecskék gyorsan feloldód-
nak, a Fe2O3 részecskék szigetszerű salakcseppeket alkotnak. A megolvadt Fe2O3 részecskék 
metallurgiai értelemben frissítően hatnak az alumínium tartalmú olvadékra, elindítva a kor-
rund zárványok olvadékbeli képződését. 

2. szakasz: Fe2O3 részecskékből álló salak összefüggő réteget alkot, ami meggátolja az Al 
részecskékolvadékba való bejutatást, melnyek következtében a salakban részben vagy teljes 
mértékben lejátszódik a termit reakció. A termitreakció eredményeként vascseppek, korund és 
FeAl2O4 fázisok keletkeznek. A vascseppek az olvadék anyagával egyesülnek, növelve annak 
tömegét.  

3. szakasz: a salak viszkozitása megnő, a vascseppek nem tudnak az acélolvadék felületére el-
jutni, az Al és a Fe2O3 részecskék a kialakult salakréteg anyagával lépnek reakcióba növelve 
annak vastagságát. A harmadik szakaszt személtető vázlatot mutatja a 2. ábra.  
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2. ábra: A 2:1 mól arányú Al+Fe2O3 LMI kezelés során stabilizálódott állapotot szemléltető 

vázlat 

Az LMI folyamatra vonatkozó modell és a felületi kompozitréteg kialakulása közben mért mkomp-ra 
tömegnövekedésre megállapítottam, hogy az mkomp tömegnövekedését nemcsak az olvadékban leját-
szódó termitreakció termékfázisai, hanem az olvadéktócsát fedő salakban is ─ legalább részben ─ 
lejátszódó termitreakció folyamán keletkező és az olvadék anyagával egyesülő vascseppek tömege 
is okozza.  

Az LMI folyamatra vonatkozó modellből az is következik, hogy a korund részecskék képződéséhez 
szükséges oxigént az Al-tartalmú olvadék nem az olvadékba jutó Fe2O3-ból veszi fel, hanem az ol-
vadék felületén kialakuló nagy oxigénaktivitású salakból.  

A modell az LMI technológiával előállított kompozitrétegnek az elméletileg vonatkozó, mintegy 10 
v/v%-nyi Al2O3 tartalmának számottevően kisebb, legfeljebb 1,0-1,6 v/v%-nyi mennyiségére is ma-
gyarázatul szolgál, hiszen az olvadéktócsa felületére jutó Al részecskéknek csak egy töredéke jut be 
az olvadéktócsába (lásd. 1. szakasz, ill. 3.ábra: a mátrix mikroelemzése, 3-as pont). Ez tehát azt 
jelenti, hogy a képződő korund mennyiségét a közvetlenül beoldódó Al mennyisége is korlátozza. A 
kompozitrétegről készített nagyobb nagyítású SEM felvétel és az abban előforduló néhány jellegze-
tes zárvány mikroelemzési adatai a 3.ábrán láthatóak. Az 1-es ponttal jelölt részecske elemzése jó 
közelítéssel Al2O3 összetételt ad. A 3-as pont a mátrix összetételét mutatja, ahol jól látszik, hogy a 
mátrix Al-tartalma 1 atom% alatti.  

 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 

 

3.  ábra: Az 1AlFe4,4 jelű minta keresztmetszetéről készült SEM felvétel és a bejelölt pontokra 
vonatkozó mikroelemzési eredmények 
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Az LMI technológiával előállított kompozitrétegben oxigénfelesleg esetén az Al2O3 részecskék mel-
lett spinell típusú (FeAl2O4) részecskék is keletkeznek egy átmeneti/köztes reakció eredményeként. 
Erre a lehetőségre az alapozó kísérletek eredményei is rámutattak, hiszen a tömör vasgolyóban és a 
furat fala között, illetve a furat tetején spinell fázist is ki tudtam mutatni (4.ábra).  

 
4. ábra: A 10 mm-es furatban képződött salak és a 6 mm-es furat alján a termit reakció ered-

ményeként keletkezett Al2O3 részecskéket tartalmazó vasgömb röntgendiffraktrogramjai  

A kompozitrétegben létrejövő kerámiarészecskék kis, 1-2 µm-es mérete miatt mikroelemzéssel tel-
jes bizonyossággal nem lehetett eldönteni, hogy az egyes részecskék korund vagy spinell részecs-
kék.  

II. Al+sűrített levegő alkalmazásával létrehozott kompozit-előállítási lézersugaras kísérletek: 
A kísérleteknek az a legfontosabb eredménye, hogy az Fe-Al-O fázisdiagram elemzéséből adó-
dó következtetéseknek megfelelően a létrejövő kompozitréteg mátrixát nagy Al-tartalmú, 
intermetallikus fázisokból álló szövet alkotja, illetve a kompozit rétegben létrejövő korund 
kíválások nem haladják meg a 2 v/v%. A mátrix alumínium tartalmát, illetve a kísérleti minták 
rétegeinek zárványtartalmát mutatja az 5. ábra.  

  

5. ábra: Az egyes minták kompozitrétegének Al tartalma, illetve a rétegek zárvány tartalma a 
felülettől mért 0,5 mm mélységben  

Bár az első és a második technológiai vonatkozásnál a kísérleti körülmények eltérőek voltak, a ke-
letkező korund fázis térfogathányada, méreteloszlása közel megegyező volt.  
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A korund részecskékkel erősített felületi kompozitréteg előállítására irányuló kísérleteim az LMI 
technológia kritikus pontjaira világítottak rá. A nehézségek áthidalására olyan in situ reakción ala-
puló, lézersugaras technikát is alkalmazó felületi kompozitréteg előállítási módszert dolgoztam ki, 
amely lényegében a nanotechnológiából jól ismert „bottom-up” technológiát képviseli.  

III. Az új elgondoláson alapuló komplex módszer az acél felületének Nb-mal való lézersugaras 
ötvözéséből és az így kezelt alkatrész gázközegű karbinitridálásából áll. Az erősítő kerámiaré-
szecskék a Nb atomok és a diffúzió útján bejutó nitrogén és karbon atomok között lejátszódó 
reakció eredményeképpen jönnek létre.  

A ferro-Nb-mal kezelt lézersugaras felületötvözés mintegy 1200-1500 µm vastagságú egyenletes 
ötvözöttséget eredményez. A Nb-mal ötvözött réteg vastagsága meghaladja a gázközegű, ferrites 
állapotban kialakuló karbonitridált kéreg vegyületi és diffúziós zónájának vastagságát, mely érvé-
nyes a nitridálható (16MnCr5) és nem nitridálható (S235J) acélra is (6. ábra).  

 
a) 

 

 
c) 

 
b)  

 
 
 

d) 
 
 
 

6. ábra: 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 való lézersugaras ötvözésnek az előnyét világosan mutatja az a körülmény, hogy a 
nitridálható acél karbonitridált rétegének diffúziós zónájában nem Cr(C,N), hanem Nb(C,N) ré-
szecskék alakultak ki. Ez összhangban van az említett fázisok képződési szabadentalpiára vonatko-
zó adatokkal.  
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6. Kitekintés, a jövő kutatási irányai 
Mint ahogy a 2. fejezetben bemutatott szakirodalom értékelésekor említettem, kisméretű 

(nano vagy mikrométer méretű) ionos vagy kovalens kötésű részecske csak úgy juttatható be az 
olvadékba, ha biztosítjuk az ideális nedvesítési feltételeket. Ennek megoldására a jövő kutatási irá-
nyaként 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„ eljárással végzett bevonatolása, míg a másik a részecskék 
részleges redukciója jelentheti. Előkísérleteim során mindkét módszerrel végeztem kísérleteket, 
melyek pozitív eredményeket szolgáltattak. Az „eletroless” eljárással, nikkellel bevont Fe2O3 és 
Al2O3 részecskékről és a H2 atmoszférában részlegesen redukált Fe2O3 részecskéről készült felvéte-
leket 7. és 8.ábrán mutatom be.  

 
a) 

 
b) 

7. ábra: Nikkellel bevont Fe2O3 szemcsék fénymikroszkópos felvétele, jobb felső sarokban egy 
szemcse nagyobb nagyítású képe jelölve a bevonat nagyságát (3,7-7,7°µm), b) nikkellel be-
vont Al2O3 szemcsék fénymikroszkópos felvétele, jobb felső sarokban egy szemcse nagyobb 

nagyítású képe jelölve a bevonat nagyságát (1,3-2,0°µm) 

 

 

 Fe [m/m%] O [m/m%] 
1 88,82 9,18 
2 96,59 2,25 

 

8. 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. 
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7. Új tudományos eredmények 

 

 

1. tézis: 

A kompozitréteg képződésével járó tömegnövekedésre vonatkozó mkomp mérési adatból kiindulva és 
a kompozitréteg erősítőfázisára, az Al2O3-ra vonatkozó térfogathányad 1% körüli értékének figye-
lembevételével kimutattam, hogy egy C-Mn-acél felületén 2:1 móláranyú Al+Fe2O3 porkeverék 
lézersugaras injektálásakor létrejövő kompozitréteg mkomp tömegnövekedését nemcsak az olvadék-
ban lejátszódó termitreakció termékfázisai - hanem az olvadéktócsát fedő salakban is – legalább 
részben - lejátszódó termitreakció közben keletkező és az olvadék anyagával egyesülő vas cseppek 
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 képző-
déséhez szükséges oxigént nem az olvadékba bejutó Fe2O3 részecskék és az olvadék között leját-
szódó reakció során, hanem az olvadék és a salak között lejátszódó transzportfolyamatban veszi fel, 
hajtóerejét az acélolvadék és a salakfázis közötti nagy oxigénaktivitásbeli 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 levezet-
hető következtetéseknek megfelelően, a nagy Al felesleget biztosító sűrített levegő atmoszférában 
végzett lézersugaras AlSi-vel végzett felületötvözés során olyan Al2O3 részecskékkel 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 gázközegű 
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 támasztékául szolgál a karbonitridált kéreg-
nek.  

[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 gázközegű 
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 entalpiaértékeknek megfelelően 
– Nb(C, N)-nek minősülnek.  

[Janó 2012], [Janó 2013/10] 
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