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Tartalmi összefoglaló
A tömbi amorf ötvözetek felhasználásának és elterjedésének kulcsa a reprodukálható
gyártás. Ez a lehetĘség azonban csak úgy nyílhat meg elĘttünk, ha részletesebben
megismerjük az üvegképzĘdési hajlamot befolyásoló tényezĘket, valamint ha sikerül olyan
jó üvegképzĘ tulajdonságokkal rendelkezĘ olcsó ötvözeteket elĘállítani, amelyikbĘl a
tömbi amorf munkadarabok gazdaságosan önthetĘk a kedvezĘ mechanikai és mágneses
tulajdonságok megtartása mellett. Különösen nagy jelentĘségĦ lehet olyan új öntészeti
eljárás kidolgozása, amelyik elĘsegíti a rosszabbul önthetĘ, de nagy üvegképzĘ hajlamú
ötvözetek formaüreg kitöltési képességét. Ehhez a témakörhöz kapcsolódó néhány kutatási
eredményt tartalmaz a jelen dolgozat.

Vizsgáltam Fe-C-B alapú ötvözetekben az üvegképzĘdést a B tartalom függvényében.
Tömbi kristályos mintákon meghatároztam a B koncentráció növekedése következtében
bekövetkezĘ Young-modulus és keménység változását. Szalag formájú mintákon
megmértem a B mágneses tulajdonságokra gyakorolt hatását. Megállapítottam, hogy a B a
Fe-C-B rendszerben a J-mezĘt szĦkíti, ennek következtében az üvegképzĘdési hajlamot
növeli.

A dolgozat gerince egy új összetételĦ (Fe70,7C6,7P10,4B5Si1,1Mn0,1Cr2Mo2Ga2) vasalapú
tömbi amorf munkarabok készítésére is alkalmas ötvözet mechanikai, mágneses és
termikus tulajdonságainak vizsgálata. EbbĘl az ötvözetbĘl gyártott tömbi amorf
munkadarabokon részletesen tanulmányoztam a hĘkezelés hatására bekövetkezĘ
tulajdonságváltozásokat is. Így a nagy üvegképzĘdési hajlam nyújtotta lehetĘségeket
vizsgáltam.

Kifejlesztettem

egy

új

öntészeti

eljárást,

amelyik

kihasználja

az

elektrokapillaritás következtében bekövetkezĘ viszkozitásváltozást, elĘsegítve ezzel a
formaüreg kitöltési képesség javulását az üvegképzĘ olvadékok öntése során. Két vasalapú
ötvözetcsaládon röntgenvizsgálattal tanulmányoztam az új öntészeti eljárás következtében
végbemenĘ esetleges szerkezetváltozásokat.
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Abstract

Preparation and investigation of iron-based bulk metallic
glasses
Ph.D. dissertation
The improvement of production reproducibility is inevitable for the practical use of bulk
amorphous alloys. The better understanding of factors, governing glass forming ability, as
well as to find suitable compositions, which can serve as a base of the large scale
production (cheep rough materials for the amorphous compositions) preserving
simultaneously of the favorable mechanical and magnetic properties has of a basic
importance. This is the scope of this thesis.

The glass forming ability in the Fe-C-B model system is investigated varying
systematically the B/C ratio both in quasi-eutectic and quasi-hyper eutectic ternary system,
in order to detect the significance of phase competition between the formation of solid
solution and of the glassy phase formation during rapid solidification. The change of
Young modulus and hardness in casted bulk crystalline samples were determined versus
the B concentration. The effect of B-content on the magnetic properties was also
investigated on ribbons shape samples. In generally it was established that glass forming
ability increases when carbon is gradually replaced by boron. The reason is the narrowing
stability region of J-solid solution as the ratio of B to C is increased.

A

new

type

of

bulk

amorphous

alloy

with

novel

composition

(Fe70.7C6.7P10.4B5Si1.1Mn0.1Cr2Mo2Ga2) was also developed with good castability together
with advantageous mechanical properties. Mechanical and magnetic properties were also
determined of the casted new composition bulk amorphous samples.

Finally, the casting technology of bulk amorphous Fe-based alloys is also improved by
applying the electrocapillarity effect during the casting process. This method makes
possible the suitable lowering the surface tension between the mould and the glass forming
melt, resulting a better wetting condition and a better castability during the casting process.
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Bevezetés

1. Bevezetés
A 40 évvel ezelĘtt felfedezett üvegfémek [1] megjelenése óta számos amorf ötvözetet
gyártottak gyorshĦtéssel [2, 3]. Szerkezeti és mágneses tulajdonságaik megismerése
napjainkra már csaknem teljes. A fejlĘdés látványos mĦszaki eredménye a kisveszteségĦ
hálózati transzformátorok [4], a tökéletesebb áruházi biztonsági rendszerek [5], szenzorikai
alapanyagok és nem utolsó sorban a biztonságosabb életvédelmi relék [6, 7]. Nem
állíthatók ezek a közelmúltban felfedezett tömbi amorf ötvözetekrĘl (bulk amorphous
alloys) [2, 3, 8], amelyeknek az elĘnyös és hátrányos tulajdonságait csak napjainkban
kezdik feltárni.

Ezek a nagy üvegképzĘ hajlamú rendszerek többkomponensĦek, kezdetben Pd-, Pt-, Zr-,
Co-, Ni-alapúak voltak. KésĘbb, 1995 környékén jelentek meg az elsĘ vasalapú, nagy
üvegképzĘ hajlamú, tömbi amorf minták elĘállítására is alkalmas ötvözetek. A
hagyományos üvegfémekhez hasonlóan, ezekben az ötvözetekben sincs hosszú távú
kristályos rend, azonban a nagy üvegképzĘ hajlamhoz kötĘdĘ, 1-2 nm távolságra kiterjedĘ
klaszterszerkezet természete még nincsen teljesen felderítve. Nagy általánosságban
elmondható, hogy ezeknek az ötvözeteknek az egyes mechanikai tulajdonságaik
kiemelkedĘk, a mágneses jellemzĘik igen jók. A néhány különösen kedvezĘ tulajdonságuk
ellenére a tömeges elterjedésükre még várni kell.

A nagy üvegképzĘ hajlam következtében lehetĘség van a készalakra öntésre. Ez azt is
jelenti, hogy egy lépésben gyárthatók utólagos megmunkálást nem igénylĘ, felhasználásra
alkalmas alkatrészek. Technológiai nehézséget jelent azonban ezekben az amorf
ötvözetekben a könnyen oxidálódó komponensek jelenléte, amelyek megnehezítik az
öntési folyamatot.

A készalakra öntés lehetĘsége mindaddig elvi marad, amíg nem sikerül reprodukálható, a
kokillateret pontosan kitöltĘ próbadarabokat készíteni, ugyanis ez alapvetĘ követelménye a
gyárthatóságnak és a késĘbbi felhasználhatóságnak.

Az üvegállapot szerkezeti tulajdonságaiból következik az izotrópia, ami a kristályszerkezet
hiányának következménye. Ez a tulajdonság azonban már a nagy mennyiségben gyártható
hagyományos üvegek (Fe-Si-B széles szalagok) esetében is csak elvi jelentĘségĦ, mivel
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létezik a gyártástechnológiából származó anizotrópia. A tömbi amorf ötvözetek jó
lehetĘségét kínálnak elsĘsorban a kisméretĦ, miniatürizált alkatrészek gyártásához,
amelyeket forgácsolással csak nehezen vagy egyáltalán nem lehetséges elkészíteni
(pontosság, méret, mérettartás-szemcseméret közötti összefüggés stb.).

A tömeges gyártás azonban csak az öntési reprodukálhatóság (méretben és fizikai
tulajdonságban) részleteinek kidolgozása után valósulhat meg. Dolgozatom ezzel az
öntéstechnológia kidolgozásával foglalkozik, továbbá célom az is, hogy a felmerülĘ
elméleti kérdésekre választ adjak.

A feladat körvonalazása érdekében elĘször áttekintem az üvegállapot keletkezésének
legfontosabb feltételeit, a nagy üvegképzĘ hajlamú rendszerek keletkezésének néhány
alapvetĘ kritériumát, továbbá bemutatom a leggyakrabban alkalmazott ötvözetek
összetételeit. Ezt követĘen az amorf minták mágneses tulajdonságainak minĘsítéséhez
használt fontosabb mérési módszereket ismertetem. A továbbiakban az amorf szerkezet
mechanikai vizsgálatához használt eljárásokat mutatom be.

A dolgozat második felében a kísérleti eredményeket foglalom össze. A kísérleti részben
az Fe-C-B modellötvözet mechanikai, valamint fizikai vizsgálatát ismertetem. Ezen az
ötvözetcsaládon keresztül mutatom be az üvegképzĘ hajlamot befolyásoló számos
empirikus tényezĘ közül a komponensek kölcsönös oldékonyságának, valamit az allotróp
módosulatok
szempontjából.

létének
A

jelentĘségét
második

az

üvegképzĘdési
fejezetben

hajlamra
az

gyakorolt
új

hatása

összetételĦ

(Fe70,7C6,7P10,4B5Si1,1Mn0,1Cr2Mo2Ga2), amorf minta gyártására is alkalmas ötvözet
tulajdonságaival, az utolsó részben pedig az amorf minták önthetĘségének javításával
foglalkozom.

A dolgozat végén az új tudományos eredményeket ismertetem tézisekben, valamint a
dolgozattal kapcsolatos publikációk és szabadalom jegyzékét mutatom be.
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2. Irodalmi áttekintés
2.1. Az üvegképzĘdés feltételei
A kristályosodás elsĘrendĦ fázisátalakulás, amelynek a hajtóerejét az olvadék és a
keletkezĘ szilárd fázisok közötti szabadentalpia különbség fedezi. Ezt az (1) egyenlet írja
le [9, 10]:

'G olv o kr

(1)

'H  T  'S olv o kr ,

ahol

'G olv o kr

az

olvadék

(olv)

és

a

kristályos

(kr)

fázis

közötti

szabadentalpia különbség;

'H

a rendszer entalpiájának változása;

T

hĘmérséklet;

'S olv o kr

az olvadék (olv) és a kristályos (kr) fázis közötti entrópia
különbség.

Kis túlhĦtések esetében a 'G-re az alábbi összefüggés igaz {(2) egyenlet} [9]:

'G olv o kr

'H 

(2)

Tm  T
,
Tm

ahol

Tm

az olvadáspont;

T

a rendszer aktuális hĘmérséklete;

Tm-T

a túlhĦtés mértéke.

A kristályosodás hĘmérsékletén a szilárd és az olvadék fázis szabadentalpiája egyenlĘ.
Ennél nagyobb hĘmérsékleten az olvadék a stabil fázis. Ha a hĘmérséklet olvadáspont
feletti, akkor az olvadékban létrejövĘ csírák azonnal felbomlanak. Az olvadáspont (Tm)
alatti hĘmérsékleten a kristályos fázisnak kisebb a szabadentalpiája, tehát a kristályos fázis
a stabilabb (1. ábra).
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olv

szil

Szabadentalpia

'G

G

'T

G

szil

olv

Tm

T

H Ęm érséklet
1. ábra. Az olvadék (olv) és a szilárd (szil) fázis szabadentalpia változása
az olvadáspont (Tm) környezetében [11]

Az ideális esettĘl eltérĘen, amikor az olvadék hĦl és eléri a termodinamikai kristályosodási
hĘmérsékletet (Tm), tehát az olvadék és a szilárd fázis szabadentalpiája egyenlĘ, nem indul
meg

azonnal

a

kristályosodás.

Ahhoz,

hogy

a

kristályosodás

megkezdĘdjön,

HĘmérséklet

termodinamikai hajtóerĘ szükséges, ami a túlhĦtéssel arányos (2. ábra).

Tm
'T

IdĘ
2. ábra. A kristályosodáshoz szükséges túlhĦtés ('T), színfém megszilárdulása esetében,
hĘmérséklet, idĘ skálán [11]
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Az olvadék elĘször 'T hĘmérséklettel túlhĦl, majd ezen a hĘmérsékleten csírák
keletkeznek, növekedésnek indulnak, ezután a kristályosodási hĘ (látens hĘ) felszabadul és
a rendszer hĘmérséklete megközelíti az egyensúlyi kristályosodási hĘmérsékletet (Tm).
Amikor a megszilárdulás befejezĘdik, akkor a hĘtermelĘ folyamat is véget ér és nem
szabadul fel több látens hĘ. Ekkor a már megszilárdult fázis hĘmérséklete ismét csökkenni
kezd [11].

Azonban nem minden megszilárdulás következménye a kristályosodás.
A megszilárdulásnak két eltérĘ esete ismert:
1. megszilárdulás egyensúlyi körülmények között (az olvadékban kristálycsírák
növekednek);
2. az egyensúlyi körülményektĘl gyökeresen különbözĘ megfagyás (gyorshĦtés).

Egyensúlyi körülmények között az olvadékban kristálycsírák keletkeznek. Amikor elérik a
kritikus méretet {(3) egyenlet}, akkor megindul a csírák növekedése, ami a teljes
kristályosodáshoz vezet:

r



2J olv  kr
,
'Gv

(3)

ahol
Ȗolv-kr

a

szilárd-olvadék

fázis

határfelületi

szabadentalpiája

felületegységenként;
ǻGv=Gkr-Golv

a

szilárd,

azaz

kristályos

és

az

olvadék

fázis

szabadentalpiájának különbsége [12].

A csírák kialakulhatnak akár az olvadék belsejében (homogén csíraképzĘdés), akár
valamelyik érintkezĘ szilárd felületen vagy szennyezĘdésen (heterogén csíraképzĘdés) [9].
A további hĦtés során a csírák növekedni kezdenek az olvadék fázis teljes
kristályosodásáig, és így kialakul a hĦtési sebességnek megfelelĘ szövetszerkezet.

A csíraképzĘdés sebessége és az elérhetĘ túlhĦtés nagymértékben függ az ötvözet
összetételétĘl. Ha a hĦtési sebesség nagyobb, mint a bonyolult atomi átrendezĘdéshez, a
kritikus csíraméret keletkezéséhez szükséges idĘ, továbbá az összetétel megfelelĘ, akkor az
olvadék oly mértékben túlhĦthetĘ, hogy az olvadékra jellemzĘ állapotban a rendszer
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befagy és kialakul a szilárd amorf (üveg) szerkezet. Az amorf ötvözetek készítésénél tehát
a csíraképzĘdés elkerülése a cél [13].

Azok a többalkotós olvadékok, amelyekbĘl tömbi amorf munkadarabok is gyárthatók, igen
nagy üvegképzĘ hajlamúak. Ez lehetĘséget ad a kész formára öntésre, vagyis egyetlen
lépésben háromdimenziós próbatestek gyártására.

Az üvegképzĘ hajlam (Glass Forming Ability, GFA) az olvadékállapot túlhĦthetĘségének
mértékével arányos, azaz minél nagyobb a GFA, annál kisebb hĦtési sebesség alkalmazása
mellett is elkerülhetĘ a kristálycsírák keletkezése. A GFA tehát megmutatja, hogy milyen
hĦtési körülmények között alakul ki az üveg (amorf) állapot. A kristályosodás és az
üvegképzĘdés közötti minĘségi különbséget a 3. ábra szemlélteti.
Tg1

olvadék

V, H, S

Tg 2

G(v1)
G(v2)
v1 >v2
kristály

HĘmérséklet

Tm

3. ábra. Az olvadáspont és az üvegátalakulás hĘmérséklete (Tg). A Tg nem meghatározott hĘmérséklet, hanem
a körülményektĘl függĘ „tartomány”[ 14]

A vízszintes tengelyen a hĘmérséklet, a függĘleges tengelyen az entalpia (H), az entrópia
(S) valamint a fajtérfogat (V) szerepel. Az ábra azt mutatja, hogy az olvadék fázis a lehĦlés
során egy jellemzĘ, állandó hĘmérsékleten (Tm) kristályosan szilárdul meg, miközben
törésszerĦen változik az entalpiája, entrópiája és fajtérfogata. Ez az átalakulás, az
összetételre jellemzĘ, határozott hĘmérsékleten megy végbe. Maga a kristályosodás egy
határfelület mentén (annak elĘrehaladásával) valósul meg.

A hĘelvonás sebességének (túlhĦtés mértékének) növelésével a kristályos megszilárdulás
fokozódó sebességgel halad elĘre, és a keletkezĘ kristályos fázis összetétele egyre jobban
eltér a szolidus-likvidusz által meghatározott egyensúlyi összetételi viszonytól. VégsĘ
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esetben, ha ezt a koncentráció- és fázisviszonyok lehetĘvé teszik, akkor maga a kristályos
fázis sem alakul ki, hanem az üvegképzĘdésre jellemzĘ hĘmérséklettartományban (Tg1,
Tg2) befagy az olvadékszerkezet. Láthazó, hogy a Tg nem egy határozott hĘmérséklet, mint
amilyen a kristályos megszilárdulást jellemzĘ fagyáspont, hanem a hĦtési körülményektĘl
is függĘ hĘmérséklet-tartomány [14]. Az olvadékszerkezet befagyása annyit jelent, hogy a
túlhĦtött olvadék viszkozitása annyira megnĘ, hogy közel azonos lesz a kristályos
fáziséval. Ez a jelenség az üvegképzĘdés. Az üvegképzĘdési hĘmérséklet a viszkozitás
nagyságával is megfogalmazható, mégpedig: a Tg az a hĘmérséklet, amelyen a túlhĦtött
olvadék nyíróviszkozitása eléri a 1013 poise* körüli értéket [15].

Az olvadékok túlhĦthetĘségének határt szab egy elvi megfontolás is. Ha az olvadék és a
kristályos fázis entrópiáját ábrázoljuk a hĘmérséklet függvényében, akkor mint ahogy már
említettem, a megszilárdulás kétféleképpen következhet be. Abban az esetben, ha az adott
összetétel túlhĦlésre hajlamos és a hĦtési sebesség elég nagy, az olvadáspont
hĘmérsékletén nem következik be a 4. ábra látható törésszerĦ entrópiaváltozás, ami a
kristályos fázis kialakulását jelenti, hanem a túlhĦtött olvadék tartományába kerül a
rendszer. A túlhĦtés mértékének a TK (Kauzmann-hĘmérséklet) hĘmérséklet szab határt,
amit a rendszer akkor ér el, ha a túlhĦtött olvadék és a kristályos fázis etrópiája egyenlĘ.
Ezt a hĘmérsékletet az irodalom ideális üvegképzĘdési hĘmérsékletnek is nevezi.

*

1013 poise = 1012 Nsm-2
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Entrópia

túlhĦtött
olvadék

üveg
fázis

olvadék

kristályos
fázis

TK Tg
Tm
HĘmérséklet
4. ábra. A túlhĦtés mértékének elvi határa a hĘmérséklet és az entrópia ábrázolásának függvényébe, ahol
Tm az olvadáspont, Tg az üvegátalakulási hĘmérséklet, TK a Kauzmann-hĘmérséklet [15]

Az entrópia Boltzmann által definiált statisztikus értelmezése szerint {(4) egyenlet}:
(4)

S ( N , V , E ) k B ln : ,

ahol
S

az entrópia;

kB

Boltzmann állandó;

:

az adott rendszer állapotának termodinamikai valószínĦsége
(N részecske, E energiával, V térfogaton).

Az : nem lehet 1-nél kisebb, ezért az entrópia nem lehet negatív. Azaz, amikor egy
kristályos rendszer elegendĘen lassan hĦl, és eléri az egyetlen legalacsonyabb
energiaszintĦ állapotot, miközben a hĘmérséklet csökken ( T o 0 K), az entrópia is 0-hoz
tart. Ha a túlhĦtött olvadék entrópiája kisebb lenne, mint a stabil kristályé a Kauzmann
hĘmérsékleten, a további hĦtés hatására a túlhĦtött olvadék entrópiája negatív elĘjelĦvé
válna, ami nyilván ellentmondásban áll a Termodinamika III. fĘtételével {(5) egyenlet}:
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lim S

T o0

(5)

0

Tehát a TK hĘmérséklet fölött a túlhĦtött olvadékból a Tg hĘmérsékleten szükségszerĦen
üvegfázis fog kialakulni, ugyanis Tg >TK [15].
Az üveg állapot entrópiája korlátos és ez a határérték a kristályos állapot entrópiája. Ez
tehát magában foglalja azt, hogy a túlhĦtött olvadék állapot entrópiája nem lehet kisebb,
mint az üvegállapot entrópiája azonos entalpia szinten [16].

Az üvegképzĘdés, vagyis a kristályos fázisok képzĘdésének elkerülése, kinetikai
szempontból hasonlóan írható le, mint minden diffúziókontrollált fázisátalakulás. Ezért
jellemezhetĘ az üvegképzĘdéshez szükséges kritikus hĦtési sebesség az úgynevezett TTT
(time - idĘ, temperature - hĘmérséklet, transformation - átalakulás) diagrammal. Ha a
lehĦlés sebességét jelzĘ T(x) görbe nem metszi a kristályosodást jelentĘ görbe által határolt
területet (5. ábra), akkor a túlhĦtött olvadék befagy, és üveg keletkezik, ha metszi, akkor
részben vagy teljesen kristályos szerkezet alakul ki.

T (K)

Olvadék

Tm
Tn

Kristály

Tg

üvegfázist
eredményezĘ
gyorshĦtés

Üveg

log t (s)
5. ábra. A kritikus hĦtési sebesség elérése amorf állapotot eredményezhet (Tm olvadáspont, Tn orrpont,
Tg üvegképzĘdési hĘmérséklet)[17]

A TTT görbék esetében a görbe jellege tükrözi azt a megfigyelést, hogy kis túlhĦtéskor
nem indul meg a kristálycsírák egyesülése. A Tn környezetében maximális mind a
csíraképzĘdés, mind a növekedés sebessége. A GFA tehát ugyanúgy a rendszerre jellemzĘ
lappangási (inkubácós) idĘvel írható le, mint például az ausztenit szétesése.
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Azt a legkisebb hĦtési sebességet, amelyik során már elkerülhetĘ, vagy legalább adott
koncentráció alatt marad a kristálycsírák keletkezése, kritikus hĦtési sebességnek (Rc)
nevezi az irodalom. Az üvegképzĘ hajlam jellemezhetĘ az elérhetĘ legnagyobb
mintavastagsággal (tmax) is, vagyis annak a legvastagabb hengeres munkadarabnak az
átmérĘjével, amely az adott hĦtési sebesség hatására még éppen amorf állapotú [18].

A hĦtési sebesség növelésével a diffúzió sebességének csökkenése miatt a diffúziós
távolság kisebb lesz, ami az elĘzĘekben említett egyensúlyi fázisok képzĘdésének
visszaszorulását okozza. Ezeknek a fázisoknak a kialakulási feltétele ugyanis maga a
diffúzió. A hĦtési sebesség növelésének elsĘ jele a szemcsefinomodás. A hĦtési sebesség
további növelése hatására a keletkezĘ fázisok összetétele fokozatosan eltér az
egyensúlyitól (6. ábra). Általános megfigyelés, hogy olyan ötvözetek esetében keletkezik
amorf fázis, amelyek úgynevezett mély eutektikumot alkotnak [19].

10

2

10

4

10

6

Olvadék

HĦtési sebesség (K/s)

10

8

Szokásos
mikroszerkezet

Durvaszemcsés fázisok
(Dendrit, eutektikum)

Finom
mikroszerkezet

Finomszemcsés fázisok
(Dendrit, eutektikum)

Lényegesen új
mikroszerkezet

Túltelített szilárd oldat;
Metastabil kristályos
fázis; Amorf ötvözet

6. ábra. EltérĘ hĦtési sebesség hatására az olvadékból különbözĘ mikroszerkezetek alakulnak ki [20]

Az egyensúlyi állapotra jellemzĘ összetételtĘl akkor térünk el legjobban, ha a
megszilárdulás az úgynevezett T0 görbék mentén valósul meg –a T0 görbék meredekségét a
túlhĦtés mértéke határozza meg. A T0 görbék mentén a szilárd fázis szabadenergiája
megegyezik az olvadék fáziséval. Ekkor az olvadékból határesetben megoszlásmentesen
keletkezhet az azonos összetételĦ szilárd fázis (7. ábra). Abban az esetben, ha a görbék
meredeksége nagy és meghosszabbításaik nem metszik egymást az üvegátalakulás
hĘmérsékletéig (Tg), akkor a bejelölt koncentrációtartományban (7. ábra /a) az olvadékból
üvegfázis keletkezik. Ha metszik egymást, akkor az eredmény túltelített szilárd oldatok
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keveréke (7. ábra /b). Hangsúlyozni kell, hogy a T0 görbék alakja nem feltétlenül
szimmetrikus az ábrán illusztrált két eutektikus fázis tekintetében. Például az Fe-C
rendszerben az eutektikus összetétel esetén a vegyületfázis nem enged lényeges eltérést a
sztöchiometriától, ezért stabilitásának koncentrációtartománya igen szĦk.
cL

T

cL

T

L
D/L

D

L
E/L

T0

T0

D

E

Tg

D/L
T0

E/L
T0

D ss

Üveg

E

E ss
DE
ss
ss

A

B

A

a)

B
b)

7. ábra. T0 görbék meredeksége és a cL összetételhez való viszonya üvegképzĘ (a) és metastabil

kristályos szilárd oldatot képezĘ rendszernél (b) [21]

Látható, hogy az üvegátalakulás a martenzites átalakuláshoz hasonlító jelenség, hiszen
mindkét esetben diffúziómentesen, jelentĘs összetételi túltelítettséggel, az egyensúlyi
fázisoktól lényegesen eltérĘ összetételĦ, nagymértékben torzult szerkezet jön létre. A két
átalakulás között több hasonlóság is megfogalmazható:
 mindkettĘ egyetlen, kémiailag homogén fázisból keletkezik;
 az átalakulások nem köthetĘk adott hĘmérséklethez, hanem a rendszer
összetételétĘl jelentĘsen függĘ hĘmérséklettartománnyal jellemezhetĘk;
 az átalakulás során a hĦtési sebesség lokális változásának hatására különbözĘ
feszültségállapotú anyagok keletkezhetnek;
 az inkubációs idĘ mind a két átalakulás esetében lényegesen növelhetĘ az
összetevĘk számának növelésével.

Az elĘzĘek alapján az üvegképzĘdés nélkülözhetetlen feltétele a szegregációmentes
megszilárdulás. Ez azonban nem eredményez feltétlenül üvegállapotot. Az irodalomban
Inoue [18] három, egymástól el nem különíthetĘ magyarázatot ad a szegregációmentes
megszilárdulás feltételéül:
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1. ÜvegképzĘ hajlam termodinamikai magyarázata: Nagy üvegképzĘ hajlam akkor
várható, ha a túlhĦlt olvadék szilárd fázissá való átalakulása során a szabadentalpia
változás, vagyis a kristályos fázis képzĘdésének termodinamikai hajtóereje, 'G(T)
kicsi. Megvizsgálva a Gibbs szabadentalpiára vonatkozó összefüggést {(6)
egyenlet}:

'G='Hf - T'Sf,

(6)

ahol

'G

a rendszer szabadentalpia változása,

'Hf

entalpiaváltozás,

T

az olvadási hĘmérséklet,

'Sf

az olvadás entrópiája,

látható, hogy kicsi 'G érték akkor érhetĘ el, ha 'Hf kicsi és/vagy 'Sf nagy. Ismert,
hogy a folyamat konfigurációs entrópiája arányos az állapotok számával, ezért
többalkotós rendszerek esetében 'Sf is nagyobb lesz.
Állandó hĘmérsékleten, kis kémiai potenciálú állapotban is csökkenthetĘ a
szabadentalpia, ha:
 kicsi az entalpia,
 nagy a Tg/Tm arány,
 a folyékony és a szilárd fázisok közötti határfelületi energia nagy.
Ezek a megállapítások kvantitatív módon alátámasztják, hogy több alkotó jelenléte
hozzájárul a rendszer konfigurációs entrópiájának növekedéséhez, ami növeli a
véletlenszerĦ, sok helyen meginduló megszilárdulást. Ez 'Hf csökkenését
eredményezi és a folyékony/szilárd felületek közötti energia növekedéséhez vezet.
Termodinamikai nézĘpontból tehát igazolt az a feltételezés, hogy a többalkotós
rendszerekben jobb lehet az üvegképzĘdési hajlam.

2. ÜvegképzĘ hajlam kinetikai értelmezése: A túlhĦtött folyadékban a kristályos fázis
csíraképzĘdését és növekedését az alábbi összefüggések írják le [18]:
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I

1030

K

v 102 

 exp

 bD 3 E
Tr (1  Tr ) 2

§
f §¨
'T T · ·
 ¨1  exp¨¨  E r  ¸¸ ¸¸
K ©
Tr Tm ¹ ¹
©

(cm-3 s-1)

(7)

(cm s-1)

(8)

ahol
I

a nukleáció-sebesség,

v

a növekedési sebesség,

Tr

a redukált hĘmérséklet (T/Tm),

'Tr a Tm-tĘl való hĘmérséklet eltérés,
b

az alaktényezĘ (16S/3 gömbszerĦ nukleációnál),

K

viszkozitás,

f

a nukleációs helyek száma,

a

növekedési felület,

D, E dimenzió nélküli paraméterek a folyékony/szilárd felületek közötti
energiához kapcsolódnak {D=(N0V)1/3V/'Hf, E='Sf /R. N0, V, R
rendre az Avogadro- szám, atomi méret és gázállandó}

A (7), (8) egyenletekben az K, D és E paraméterek növekedése az I és v értékének
csökkenését okozzák, ami az üvegképzĘdési hajlam növekedését eredményezi. Az

D, E növekedése is mutatja a V, 'Sf növekedését és a 'Hf csökkenését, ami
egybecseng az üvegképzĘdés termodinamikai magyarázatával. Meg kell jegyezni,
hogy K szorosan kapcsolódik a Tg/Tm értékhez. Az D 3  E a túlhĦtött folyadék
kinetikai stabilitását mutatja. Ha az DE

1/3

> 0,9, akkor semmilyen hĦtési

sebességgel sem lehet kristályosodást elérni, viszont ha az D E

1/3

<0,3, nem lehet

megakadályozni a kristályosodást.

3. Nagy üvegképzĘ hajlam szerkezeti oka: A többalkotós ötvözetek olyan elemeket
tartalmaznak, amelyek között az alapvetĘ különbség az atomi méretben van;
valamint páronként intermetallikus vegyületeket alkotnak, amelyek képzĘdéshĘje
negatív. A háromalkotós amorf ötvözetek alkotóinak atomi méretét három
csoportba sorolhatjuk (8. ábra). Az atomi méretek jelentĘs különbségének
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kombinációja és a negatív képzĘdéshĘ hozzájárul a túlhĦtött olvadék nagy
sĦrĦségĦ, véletlenszerĦ megszilárduláshoz. Az atomi átrendezĘdés nehezebbé válik
a kismértékĦ atomi diffúzió és a nagy viszkozitás miatt. A véletlenszerĦ, nagy
sĦrĦségĦ kapcsolódási struktúrát megerĘsítették a röntgen-diffrakciós vizsgálatok is
az Ln*-Al-Ni és a Zr-Al-Ni amorf ötvözetek esetében [18].
5
K

Ln-Al-TM
Zr-Al-TM
Mg-Ln-TM
Fe-Zr-B

AtomátmérĘ ($)

4
o

Ba
Sr
La
Ce
Hf Zr Mg
Al

3
Ni Co Fe

Mn Cr

Si

Ga Mo W
Ge V Zn Re Pt

Au Ag Tl Nb Ta

Li Sn
Cd Hg

Ti

Na

Ca

Bi

Pb

Sb

Be

2

B
C
N
O

1

H

8. ábra. A háromalkotós amorf ötvözetek elemeinek atomátmérĘje

Napjainkban már olyan ötvözetcsaládokat is ismerünk, amelyeknek a kritikus hĦtési
sebessége nem haladja meg a 103 K/s-ot. Ez a hĦtési sebesség már a hagyományos öntési
technológiákkal is megvalósítható. Az ilyen rendszerek rendre Mg-Ln-TM** alapú
ötvözetekbĘl épülnek fel. Az 1. táblázat összefoglalja a fontosabb tömbi amorf
ötvözeteket, felfedezésük évét valamint az elérhetĘ maximális mintavastagságukat [18].

*

Lanthanidák
átmeneti fémek

**
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1. táblázat. A tömbi amorf ötvözetek, felfedezésük éve és maximális mintavastagsága (M: Ni, Cu, Zn; TM: VIVIII, átmeneti fémek)

Felfetmax
dezés
(mm)
éve
Nem vasalapú rendszerek
Mg-Ln-M
1988
10
Ln-Al-TM
1989
10
Ln-Ga-TM
1989
10
Zr-Al-TM
1990
30
Ti-Zr-TM
1993
3
Zr-Ti-TM-Be
1993
30
Zr-(Ti, Nb, Pd)-Al1995
30
TM
Pd-Cu-Ni-P
1996
75
Ötvözetrendszer

Ötvözetrendszer

Felfedezés éve

tmax
(mm)

Pd-Cu-B-Si
Co-(Al, Ga)-(P, B, Si)
Co-(Zr, Hf, Nb)-B
Ni-(Zr, Hf, Nb)-B

1996
1996
1996
1996

10
1
1
1

Vasalapú rendszerek
Fe-(Al, Ga)-(P, C, B, Si, Ge)
Fe-(Nb, Mo)-(Al, Ga)-(P, B,
Si)
Fe-(Zr, Hf, Nb)-B

1995

2

1995

2

1996

2

Az 9. ábra tájékoztatást ad a különbözĘ ötvözetek maximális mintavastagsága és az
elĘállításukhoz szükséges hĦtési sebesség viszonyáról.
10 8

101
10 0
10-1
-2

Fe-Al-Ga-P-C-B

10

2

101

10

1

Pd77Cu6Si17

t max (mm)

Ln-Al-TM
Mg-TM-Ln
Zr-Al-TM
Zr-Al-Ni-Cu
Zr-Al-Ni-Cu-Pd
Fe-Al-Ga-P-C-B
Pd-Cu-Ni-P
Fe-Zr-Nb-B
Co-Zr-Nb-B
Ni-Zr-Nb-B

1

R c (K/s)

10 2

Pd-,Pt-bázisú

10 3

ém orf)
egf
Üv bi am
(töm

10 3

Fe-,Co-,Ni-bázisú

Fe80P13 C 7
Pd82Si18

zet

10 4

10 4

0,1

t max (mm)

6

10 5
R c (K/s)

ö
ötv
orf )
Am alag
(sz

10 7
10

0,1

10 5

Pd40Cu40P20
Pt60Ni20P20
La55Al25Ni20
Zr60 Al15Ni25

Fe-Co-Zr-Nb-B
Mg-Cu-Y

10

Zr-Al-Ni-Cu-Pd
Pd-Cu-Ni-P
(non-fluxed)

10 0
100

10

Zr-Al-Cu-Ni
Pd-Cu-Ni-P
(fluxed)

10-1

100

10-3
10-4

0,4

0,5

0,6

0,7

10-2
0

0,8

Tg /Tm

20

40

60
80 100
Tx (=Tx-Tg) (K)

120

9. ábra. Kritikus hĦtési sebesség (RC) és a maximális mintavastagság (tmax) a különbözĘ amorf ötvözeteknél a
Tg/Tm arány függvényében (bal oldali ábra). A túlhĦtési tartomány ('Tx=Tx –Tg)és a RC, tmax
kapcsolata (jobb oldali ábra) [18]

Az ábrán látható még a Tg/Tm arány, azaz, az üvegátalakulási hĘmérséklet (Tg) és az
olvadáspont (Tm) hányadosa, amivel az üvegképzĘdési hajlam szintén jellemezhetĘ. Ott
várható nagy üvegképzĘ hajlam, ahol ez az arány 0,6, vagy ennél nagyobb. Ebben az
esetben az elérhetĘ legnagyobb mintavastagság már eléri a néhány millimétert. Általában
ezek az ötvözetek cirkónium- (Zr), palládium-(Pd) vagy kobaltalapúak (Co). Ezek alapján
látható, hogy vasalapú (Fe) ötvözetekbĘl eddig kellĘen nagy (>1,5 mm) mintavastagságot
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nem értek el, tehát mĦszakilag is érdeklĘdésre számot tartó a vasalapú tömbi amorf
ötvözetek kifejlesztése.

Tömbi amorf minták gyártása

A megfelelĘ összetételĦ ötvözetbĘl (nagy ǻTx és Tx/Tm, valamint kicsi Rc) tömbi amorf
minták különféle gyártási technikákkal készíthetĘk [18, 22]:
 vízhĦtés,
 nagynyomású fröccsöntés,
 ívolvasztás,
 rézformába öntés,
 egydimenziós öntés (unidirectional casting),
 vákuumszívásos öntés.
A túlhĦtött olvadék fázisban elporlasztott [18], vagy az amorf szalagokból készített
porokból [23], meleg- és félmeleg-sajtolással tömbi amorf ötvözetek szintén gyárthatók.
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2.2. Vas-karbon, vas-bór, vas-karbon-bór rendszerek

Mint már említettem, a nagy üvegképzĘ hajlamú, tömbi amorf formában is elĘállítható
ötvözetek többkomponensĦ rendszerek [18]. A komponensek között metalloidok, illetve
fémek egyaránt szerepelnek. A leggyakrabban használt metalloidok a P, C és B,
amelyekrĘl úgy gondolják, elĘsegítik az üvegképzĘdést. Ezek az elemek azonban igen
eltérĘen hatnak az üvegképzĘdésre, különösen feltĦnĘ ilyen szempontból a B és a C eltérĘ
viselkedése. Ennek a két metalloidnak a szerepét egy összehasonlító vizsgálaton belül
külön is tárgyalom. Az eredményeket a kísérleti részben ismertetem. Ennek a kérdéskörnek
a tárgyalásához át kell tekinteni az Fe-C és Fe-B egyensúlyi rendszer legfontosabb fázisait
és azoknak a keletkezését.

2.2.1. Fe-C rendszer

A karbon intersztíciósan oldódik a vasban, hasonlóan, mint a H, N, O és B. Ezeknek az
elemeknek az atomsugara jóval kisebb, mint a vasé, azonban az oldékonyság nem
vizsgálható

csak

az

atomsugár

alapján.

Az

oldékonyság

kérdésében

az

elektronszerkezetnek is döntĘ szerepe van. A 3d átmeneti-fémeket (Sc-Cu) az jellemzi,
hogy a Ca-tól jobbra haladva a periódusos rendszerben a 3d alsáv elektronszáma
fokozatosan nĘ, míg a 4s sávban az elektronok száma állandó. A 3d elektronburok
alsávjának fokozatos feltöltĘdésével a 3d átmeneti fémek C-atom oldó képessége csökken,
úgy ahogy ezt a 10. ábra szemlélteti. Vagyis a d elektronok számának növekedésével a C
oldékonysága fokozatosan csökken, és a Cu esetében az oldódása már nulla. Az
oldékonyságot befolyásolja még a kristály szerkezet típusa, illetve a rácsközi hely
szimmetriája is. A térközepes kockarácsú (tkk) elemek között a legkisebb karbonoldó
képessége a vasnak van, azonban felületen középpontos kockarács (fkk) állapotban
kiterjedt oldékonyságot mutat a kedvezĘbb geometria miatt [24]. A karbonoldó képesség
tehát függ az allotróp módosulatokra jellemzĘ kristályszerkezettĘl is (10. ábra). Ezek a
kristályszerkezetek más-más hĘmérsékleten stabilak. A Fe allotróp módosulatai jól
szemléltetik az eltérĘ karbonoldó képességet. Például térközepes kockarácsú D-Fe
maximális karbonoldó képessége ~0,1 at. % 740 °C-on, azonban a felületen középpontos
kockarácsú J-Fe-é ~9 at. % 1153 °C-on (11. ábra).
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C max (at. %)

15
10

fkk

5

tkk

Z
V

Ti

Cr

Fe

Mn

Co

Ni

Cu

Zn

10. ábra. A 3d átmeneti fémek maximális C oldó képessége[24]

A 11. ábra az egyensúlyi Fe-C (grafit) és a metastabil Fe-Fe3C (cementit) fázisdiagramját
0-tól 25 % at. % C-ig mutatja, ami termodinamikai számítások eredménye [25, 26, 27]. A
számításon alapuló eredmények csak kis mértékben térnek el a kísérletekkel meghatározott
értékektĘl [28, 29, 30]. Konkrétan a hĘmérsékletben ±2 °C, összetételben csupán
±0,1 at. % az eltérés.

1600
1538°C

0,4

2,43

(GFe)

L
L+C (grafit)

1493°C

1252°C

1200
9,06 9,23

(JFe)

17,1

1153°C
1147°C

17,3

1000

Fe3 C

HĘmérséklet

(°C)

1400 0,74
1394°C

912°C
2,97

800

0,096
0,104

600

400

740°C
727°C

3,46

(DFe)

0

Fe

5

10

15

20

25

C tartalom (at. %)

11. ábra. A Fe-C rendszer fázisdiagramja (- - -: metastabil; :egyensúlyi) [31]

Az egyensúlyi Fe-C fázisdiagram környezeti nyomáson (1) gázból, (2) olvadékból, (3)
térben középpontos kockarácsú G-Fe-ból, (4) felületen középpontos kockarácsú J-Fe-ból
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vagy más néven ausztenitbĘl, (5) térben középpontos kockarácsú D-Fe-ból, azaz ferritbĘl,
(6) hexagonális C-ból, azaz grafitból áll. Az ortorombos cementit (Fe3C) metastabil fázis.
Ennek olvadáspontja kísérletileg nem határozható meg, mivel ezen a hĘmérsékleten már
bomlik. A cementit olvadáspontja termodinamikai számítások alapján 1252 °C [25, 26].

A cementiten kívül számos Fe-C vegyületfázis ismert: FeC, Fe2C, Fe3C2, Fe4C, Fe5C2,
Fe6C, Fe7C3, Fe8C, Fe20C9, Fe23C és Fe23C6. Ezek többsége azonban nem stabil [32].
Az D-Fe Curie-hĘmérsékletének (768 °C) összetételtĘl való függése nem ismert, mert
homogén D-Fe szilárd oldat csak szĦk határokon belül létezik. Néhány Fe-C fázis CuriehĘmérsékletét a 2. táblázatban foglalom össze.

2. táblázat. Néhány Fe-C fázis Curie-hĘmérséklete [33, 34]

Összetétel

Curie-hĘmérséklet (°C)

Fe3C

210-215

Fe2C

380

Fe5C2

247

Fe7C2

250

A stabil és a metastabil diagramok között az alapvetĘ különbség a fázisok számában,
C-tartalomban és a termikus elĘéletben van (hĦtési sebesség; szilárd fázisban végbemenĘ
reakciók, pl. cementit bomlása grafittá és vassá). Ha a hĦtési sebesség nagy, akkor
metastabil fázisok jönnek létre, ennek határesete lehet a kristályszerkezet nélküli (üveg)
fázis megjelenése is.

A kétalkotós vas-karbon ötvözet nem tartozik a jó üvegképzĘk közé. A 12. ábra egy
vázlatos átalakulási diagramot mutat az olvadék fázisú Fe-C eutektikus összetétel hĦtésérĘl
és az adott hĦtés hatására kialakuló fázisokról. Csak nagyon nagy hĦtési sebesség hatására
(szalagvastagság < 0,2 Pm) keletkezik Fe-C üvegfázis. Erre utal a 12. ábra „A” részén a Cgörbe, amely azt mutatja, hogy nagyon nagy hĦtési sebesség mellett (nagyon vékony
rétegeken belül) megkülönböztethetĘ ugyan az amorf fázis kialakulása („a” mezĘ),
azonban az „H” túltelített szilárd, kristályos oldat ennek mindenképpen kinetikai
vetélytársa. A 12. ábra „B” részén látható a 20 °C-on stabil, a hĦtési sebességnek
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megfelelĘ szövetszerkezet. Látszik, hogy a J+Fe3C viszonylag kis hĦtési sebességnél
keletkezik a túltelített „H” szilárd oldat szétesésével. Kisebb hĦtési sebesség hatására
metastabil „H” szilárd oldat keletkezik, ami még kisebb hĦtési sebesség hatására metastabil
(J+Fe3C) eutektikumra esik szét. A 12. ábra „C” része az üvegfázis felhevítése során
kialakuló szerkezetet mutatja [35].

T
a+H

t=áll.

T

Tm

J

J+Fe3C

H

TDJ

D

a
D+Fe3C

Tg

a+D'

1

másodlagos
reakció

0

a

tömeg arány

f

1

C
T=20°C

H

a

polimorf

D+Fe3C
eutektoid

0

tömeg arány f

Fe3C

elsĘdleges
kristályosodás

Tc
log t

A

Tm

log t

B

12. ábra. Üvegfém (a) és metastabil kristályszerkezet keletkezése eutektikus Fe-C ötvözetbĘl: (A)
hĘmérséklet-idĘ átalakulási diagram; (B) hĦtés után kialakult szerkezet; (C) az üveg felhevítésével keletkezĘ
szerkezet [35]

A vasötvözetek üvegképzĘ hajlama két módon javítható:
1. növelni az amorf ötvözet stabilitását, azaz csökkenteni a szabadenergiáját;
2. csökkenteni kell azoknak a folyamatoknak a sebességét, amelyek kristályosodáshoz
vezetnek. [24]

Minden olyan ötvözĘ elem, amelynek pozitív a kölcsönhatási energiája (interaction
energy) a karbonnal (vagyis stabil karbidokat vagy más intermetallikus vegyületeket
képez), stabilizálja az olvadékot. Ismert, ha a Fe olvadékból hĦl le, a B hatására viszonylag
széles összetételi tartományban üvegfázissá dermed [36]. A kritikus hĦtési sebesség
lecsökken, ha nagymennyiségĦ bórt (~20 at. %) adunk a vas-karbon rendszerbe [24].
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2.2.2. Fe-B rendszer

Az egyensúlyi vas-bór rendszer (1) olvadékból (L); (2) nagy hĘmérsékleten (1394 °C-tól
1538 °C-ig) térközepes kockarácsú (GFe), közepes hĘmérsékleten (912 °C-tól 1174 °C-ig)
felületen középpontos kockarácsú (JFe), kis hĘmérsékleten (912 °C-ig) térközepes
kockarácsú (DFe) szilárd oldatból, valamint az elemek romboéderes (EB) szilárd oldatából;
és (3) két itermetallikus vegyületbĘl áll (Fe2B és FeB) (13. ábra). A G-, J-, D-vas B oldó
képessége egyaránt kicsi (0,1-0,15 tömeg %). A JlD átmenet jól meghatározott
hĘmérsékleten, 912 °C-on megy végbe [37]. Megmérték a J-vas hĘtágulását 900-1200 °C
között. A bór atom méretébĘl és a J-vas hĘtágulásából arra következtettek, hogy a bór
atom a növekvĘ hĘmérséklet hatására beékelĘdhet, de helyettesítheti is a vasat a rácsban az
említett 900-1200 °C hĘmérséklet-tartományban [38].

A termodinamikai számításokon alapuló egyensúlyi összetételeket kísérletekkel igazolták
[37, 39, 40, 41].

Az Fe3B ismert metastabil fázis, ami olvadékból gyorshĦtéssel készíthetĘ [42]. Az Fe2B
fázis peritektikus reakció során az olvadékból keletkezik 1389 ± 20 °C-on: L+FeBlFe2B.
Az FeB fázis 1650 °C-on keletkezik. Az Fe2B fázis olvadáspontját 1389-tĘl 1410 °C-ig, az
FeB olvadáspontját pedig 1540-1657 °C érték között becsülik. Valamennyi boridot szĦk
homogén koncentrációtartomány jellemez (1 at. % B), azaz úgynevezett vonal fázisok.
Ilyenek például a Fe23B6 vagy a Fe4B fázisok, amelyeket tömbi amorf ötvözetekben a Nb
stabilizál [43, 44].
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13. ábra. Fe-B fázisdiagramja [37]

Ellentétben a kétalkotós vas-bór rendszerrel (különösen az eutektikus összetétel
közelében), a vas-karbon ötvözetnek kicsi az üvegképzĘ hajlama abban az összetételi
tartományban, amelyben a karbon szilárd oldatot képez az ausztenit mezĘben [45, 46]. Ez a
szilárd oldat termodinamikai és kinetikai szempontból is elĘnyösebb, mint az üvegfázis
képzĘdésnél, emiatt az üvegképzĘ hajlam visszaszorul. Ennek ellenére, bizonyos
többalkotós Fe-(C-B-P) ötvözetek nagy üvegképzĘdési hajlamot mutatnak. Az ezen a téren
tapasztalható nagy kutatói aktivitás ellenére [47] még nem teljesen világos, melyik
metalloid felelĘs a jó üvegképzĘ hajlamért, illetve milyen mechanizmus alapján
jellemezhetĘ még a két rendszer eltérĘ üvegképzĘ hajlama közötti különbség.

A Fe-C és Fe-B rendszerek üvegképzĘ hajlambeli különbsége nem érthetĘ a kinetikai és
szerkezeti meggondolások alapján. Mind a két ötvözetrendszer eutektikum összetétele
(~17 at. %) és hĘmérséklete (~1150 °C, illetve 1174 °C) közel azonos (11. ábra, 13. ábra),
amibĘl az következik, hogy a két eutektikum „mélysége” gyakorlatilag megegyezik. Így az
üvegképzĘdés egyik fontos feltétele azonos (eutektikum mélysége).
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Lényeges különbség viszont a két rendszer között, hogy míg a C a Fe valamennyi allotróp
módosulatában (de különösen a nagy hĘmérsékletĦ į- és Ȗ-allotrópokban) jól, addig a B
mindegyikben csak minimálisan (ppm nagyságrendben) oldódik. FeltehetĘ tehát, ha a C-t
B-ral helyettesítjük, a B nem az ausztenitben halmozódik fel, hanem a cementitben, és így
helyettesíti a C atomot a cementit rácsban. A Fe3B tetragonális [48], ami már egész kis C
jelenlétében is ortorombos szerkezetĦ lesz, hasonlóan a Fe3C-hez. Ezekben az ortorombos
fázisokban a C és a B kölcsönösen helyettesítheti egymást. Ismert, hogy a B összeszĦkíti a
kiterjedt J mezĘt az Fe-C rendszerben, javítva ezzel az üvegképzĘ hajlamot [49].
Amennyiben az Fe-C-B rendszerben a karbont bórral helyettesítjük, akkor 3,47 C / 1,51 B
tömeg %-arány esetben már teljesen amorf szerkezet érhetĘ el [50]. Ennek ellenére nem
világos, hogy a Fe-C miért csak csekély mértékben üvegképzĘ, a Fe-B pedig miért
rendelkezik jó üvegképzĘ tulajdonságokkal. A 14. ábra vázlatosan szemlélteti a B-nak a J
mezĘt szĦkítĘ hatását.

olvadék
Golv.

HĘmérséklet

G
GJ

JRlv.
J
DJ

olv.+C
JC

D
DC

Fe

C

14. ábra. Vázlatos ábra; a B ötvözĘ hatása a kiterjedt J mezĘre a Fe-C rendszerben [49]

A 15. ábra a különbözĘ összetételĦ és állapotú (Fe100-xBx) vas-bór rendszer CuriehĘmérsékleteit mutatja be [51]. Látható, hogy az amorf állapotú Fe-B ötvözetek TC-je
hozzávetĘlegesen 35 at. % B koncentrációig meredeken növekszik, majd ezt követĘen
meredeken csökken. Az ábrán még az D-Fe, a FeB, a Fe2B és a Fe3B fázisok CuriehĘmérséklete is látható.
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D-Fe
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Fe 2 B
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Kristályos Fe n B
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15. ábra. Az Fe100-xBx ötvözetbĘl készített vékony amorf film és folyamatos síköntéssel elĘállított amorf szalag
Curie-hĘmérséklete (TC) látható. Az ábrán az Į-Fe és három kristályos borid TC-je is látható [51]
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2.3. Mágneses anyagok jellemzĘi

Az alábbiakban csak azokat a mágneses jellemzĘket ismertetem, amelyek a dolgozat
eredményeinek értelmezéséhez elengedhetetlenül szükségesek.

A bevezetésben már elhangzott, hogy az amorf szalagok átütĘ eredményt hoztak a
mágneses felhasználások terültén, mivel a nagyfrekvenciás alkalmazásoknál a veszteségük
nagyságrenddel kisebb, mint a hagyományos szilícium ötvözésĦ acéloké, valamint a
permeabilitásuk is legalább egy nagyságrenddel nagyobb. A tömbi amorf ötvözetek
megjelenése az 1980-as, ’90-es évekre tehetĘ, azonban a mágneses tulajdonságaik még
napjainkban sem teljesen ismertek. KézenfekvĘ alkalmazása lehetne ezeknek az
ötvözeteknek az, ha a belĘlük készíthetĘ induktív elemeket nem szalagból tekercselnék,
hanem az egy lépésben kész formára öntött tömbi amorf munkadarabokból gyártott
alkatrészeket építenék be az áramkörökbe. ElsĘsorban ezen a meggondoláson alapul a
dolgozatban tárgyalandó tömbi amorf anyagok mágneses tulajdonságainak vizsgálata.

2.3.1. Mágneses anyagok csoportosítása

Minden anyag –halmazállapottól függetlenül–, rendelkezik mágneses tulajdonságokkal. Ha
a mágneses térrel mutatott kölcsönhatást az inhomogén mágneses térben a mintára ható
vonzó/taszító erĘ nagysága alapján értékeljük, akkor az anyagok döntĘ többségénél ez
gyenge jelenség. Ezek az anyagok az úgynevezett gyengén mágneses anyagok, hétköznapi
nevükön, nem mágneses anyagok. A szilárd anyagok kis csoportjánál az elĘbbiek szerinti
kölcsönhatás mértéke 5-10 nagyságrenddel is nagyobb lehet. Az ilyen anyagokat nevezzük
rendezett mágneses szerkezeteknek, azaz mágneseknek [52].

A mágneses anyagok tulajdonságait az úgynevezett technikai mágnesezési görbe alapján
(B-H görbe) határozzuk meg (16. ábra).
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16. ábra. Lágy, ferromágneses anyag technikai mágnesezési (B-H) görbéje

Amennyiben a felmágnesezés az anyag mágnesezetlen állapotából kiindulva történik,
akkor a szĦzgörbe szerint jutunk a telített állapotba. Az egyszer már mágnesezett anyag
doménjeinek mágnesezettségi iránya átfordul az ellenkezĘ irányba, ha elegendĘen nagy
ellenkezĘ irányú mágneses térbe tesszük. Az átforduláshoz energia szükséges, ez a
hiszterézis veszteség (WH), ami az anyagban hĘvé alakul. A hiszterézis nagysága a B-H
görbe által körbezárt területtel egyenlĘ. A hiszterézis és a remanencia (Br) nagysága szerint
teszünk különbséget a mágnesesen lágy és a mágnesesen kemény anyagok között. A
lágymágneses anyagok hiszterézisterülete, illetve az annak nagyságát jórészt meghatározó
szélessége, a koercitív erĘ kicsiny (HC<200 A/m), míg a keménymágneseknek széles a
hiszterézisterülete, és a koercitív ereje nagy (HC>5000 A/m) [53].
A technikai mágnesezési görbébĘl meghatározható a felmágnesezett állapotra jellemzĘ
telítési indukció (Bs), a mágnesezés után visszamaradó, a zérus gerjesztĘ térhez tartozó
remanens indukció (Br). A B/H hányados a permeabilitás (P). Az adott anyagra a relatív
permeabilitás jellemzĘ, ami a Pr=P/P0 összefüggéssel számítható, ahol P0 a vákuum
mágneses permeabilitása [54]. A mágnesezés során a permeabilitás, és ebbĘl következĘen
a relatív permeabilitás sem állandó, ezért különbséget kell tenni maximális (Pmax), adott
munkaponti és kezdeti (Pin) permeabilitás között (16. ábra).
A mágnesezési görbék alakja frekvenciafüggĘ (17. ábra). Ennek oka az, hogy az anyag
mágnesezettsége (a doménszerkezet átrendezĘdése) a nagyobb frekvenciák esetében egyre
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nehezebben tudja követni a váltakozó irányú gerjesztĘ teret [55]. Emiatt az ismertetett
mágneses jellemzĘket mindig meghatározott frekvenciákra adják meg.
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Hm (Oe)
17. ábra. 600°C-on, 1 órát hĘkezelt HITPERM ötvözet hiszterézis görbéje különbözĘ frekvenciákon
(0,06, 4, 10 és 40 kHz-en) [56]

A mágnesezési görbék alakját nemcsak a gerjesztés frekvenciája határozza meg, hanem a
vizsgált anyag mechanikai feszültségállapota is (18. ábra) [57, 58, 59, 60, 61]. Ezt a
jelenséget magnetoelasztikus Villari effektusnak nevezi az irodalom. Ez minden nem-nulla
magnetostrikciójú (Ȝ0) lágymágneses ötvözetre igaz a magneto-mechanikai csatolás

B (mT)

következtében (18. ábra).
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18. ábra. A nyomófeszültség hatása a Mn0,61Zn0,44Fe2,06O4 ferrit hiszterézis görbéjére [61]
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Az elektronikai eszközökbe szerelt lágymágnesek vesztesége több összetevĘbĘl áll. Az
egyik, a már ismertetett hiszterézisbĘl származó, a másik pedig az örvényáramú veszteség.
Örvényáram azért keletkezik, mert a változó mágneses fluxus magában a magban is
indukál feszültséget, ez a feszültség pedig örvényáramokat indít a magban. Az
örvényáramú veszteség csökkenthetĘ a mag ellenállásának növelésével. Ez úgy valósítható
meg például, hogy a magot az indukcióvonalakkal párhuzamosan lemezeljük és a
lemezeket elszigeteljük egymástól [62].

A hagyományos lágymágneses anyagok két nagy csoportra oszthatók. Az egyik csoport
nagy telítési indukciójú és viszonylag kicsi relatív permeabilitású (szilícium ötvözésĦ
acélok), a másik nagy permeabilitású és kicsi telítési indukciójú ötvözetek (Mn-Zn
ferritek). A lágymágneses anyagok fejlesztése során az egyre kisebb hiszterézisveszteség
és a minél nagyobb telítési indukció és permeabilitás elérése a cél. Ez maga után vonja a
kicsi koercitivitást is. Ezeknél az anyagoknál, a két jellemzĘ (hiszterézisveszteség
csökkentése, telítési indukcó növelése) egyidejĦ javítása –fĘleg növekvĘ frekvencia
esetén– szinte kizárja egymást.

A lágymágneses anyagok fejlĘdésének az 1960-ban felfedezett amorf ötvözetek
(üvegfémek) nyitottak új utat [1]. Az elsĘ, üvegfémet felhasználó lágymágneses
alkalmazásra azonban 1967-ig várni kellett [63]. Az amorf ötvözetek megjelenése az
elektrotechnikában lehetĘvé tette a telítési indukció és relatív permeabilitás egyidejĦ
javítását. A 19. ábra tájékoztat a különbözĘ típusú lágymágneses anyagok relatív
permeabilitása és telítési indukciója közötti kapcsolatról.
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19. ábra. KülönbözĘ lágymágneses anyagoknál a relatív permeabilitás (Pr) és a telítési indukció (Bs)
kapcsolata 1 kHz-en [64]

A következĘ fejlĘdési szakasz kezdete az 1980-as évek végére tehetĘ, amikor a
gyorshĦtéssel gyártott, meghatározott összetételĦ amorf ötvözeteket hĘkezeléssel
részlegesen átkristályosítva felfedezték az úgynevezett nanokristályos ötvözeteket [65, 66].
A lágymágneses nanokristályos ötvözetek több csoportját is kifejlesztették (19. ábra). A
pontosan szabályozott hĘkezeléssel 10-20 nm-es szemcseméretet állítanak be, ami kicsi
koercitív erĘt és nagyon nagy kezdeti relatív permeabilitást eredményez. A jelenség
magyarázata a következĘ: ha egy fizikai jelenségre jellemzĘ korrelációs hossz, és az
anyagszerkezet jellemzĘ mérete egy mérettartományba esik, akkor ez ugrásszerĦ
változásokat okozhat bizonyos tulajdonságokban. Jelen esetben a mágneses korrelációs
hossz és az anyagra jellemzĘ átlagos szemcseméret az, ami a kristályanizotrópia
kiátlagolódását eredményezi. Ez merĘben új és kedvezĘ lágymágneses tulajdonságok
kialakulásához vezet [67].
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2.3.2. Mágneses anyagok tulajdonságai

Általában kétféle mágneses anyagra van szükség. Az egyik esetben minimális külsĘ
mágneses tér és minimális energiaveszteség mellett maximális mágneses fluxust kell
létrehozni. Erre a célra a lágymágneses anyagok felelnek meg. Ezekkel az anyagokkal
szemben az alábbi követelményeket támasztják: nagy kezdeti és maximális permeabilitás,
kis koercitív erĘ (HC<200 A/m), lehetĘleg nagy Curie-hĘmérséklet és rossz elektromos
vezetĘképesség. A lágymágneses anyagok beépítési környezete általában egy indukciós
elven mĦködĘ berendezés (pl. transzformátor).

A másik esetben a derékszögĦ hiszterézishurok (Mr/Ms|1), a nagy koercitív erĘ
(HC>5000 A/m), és a nagy remanens mágnesezettség, valamint a nagy mágneses indukció
a követelmény. Azokat az anyagokat, amelyek ilyen tulajdonságokkal rendelkeznek,
keménymágneses anyagoknak nevezik. A keménymágnesekbĘl állandó mágneseket
készítenek [68].

Manapság számos lágymágneses alkalmazás alapját képezik az amorf vagy nanokristályos
szalag felcsévélésével gyártott induktív elemek. A szalagok folyamatos síköntéssel
készülnek, amelynek vastagsága általában, az üvegképzĘ hajlamtól függĘen, 20-30 Pm, a
szélességük az alkalmazástól függĘ.

Az induktív elemek egy újabb fejĘdési iránya lehet a szalagból csévélt mag kiváltása
egyetlen lépésben gyártott tömbi amorf munkadarabbal. Vasalapú tömbi amorf mintát
gyĦrĦ alakban eddig csak egy csoportnak sikerült elĘállítani. Ez egy 10 x 6 x 1 mm-es
Fe70Al5Ga2P9,65C5,75B4,6Si3 összetételĦ próbadarab volt. Ennek a gyĦrĦnek a telítési
indukciója 1,2 T, a koercitív ereje 2,2 A/m és a maximális permeablitása 110000 kvázi
statikus térben [69].

A 20. ábra az irodalomból ismert egyetlen vasalapú gyĦrĦ alakú amorf minta és a
hagyományos vasmag anyag összehasonlítását mutatja.
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20. ábra. A permeabilitás és a magveszteség a frekvencia függvényében, Fe70Al5Ga2P9,65C5,75B4,6Si3 tömbi
amorf gyĦrĦ alakú (10 x 6 x 0,5 mm) minta és 3,5%-os rendezetlen szerkezetĦ szilícium ötvözésĦ acél
esetében [69]

A 20. ábra alapján jól látható, hogy a hagyományos szilícium ötvözésĦ acél permeabilitása
kis frekvencián kisebb, mint a tömbi üvegfém magé. Ez a különbség azonban a frekvencia
növekedésével 103 Hz-en gyakorlatilag már alig mutatható ki. A magveszteség
gyakorlatilag azonos, de az üvegfém magé csekély mértékben kisebb, mint a hagyományos
szilícium ötvözésĦ acélból készült mag vesztesége.
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2.4. Üvegfémek mechanikai tulajdonságainak vizsgálati módszerei

A tömbi amorf ötvözetek fejlesztésének eredményeként egyre nagyobb igény mutatkozik a
mechanikai tulajdonságaik megismerésére is. Ezek az ismeretek ugyanis a szerkezeti
anyagként való felhasználáshoz nélkülözhetetlenek.

Az irodalom fĘként a tömbi amorf minták hajlító-, nyomó- vagy szakítóvizsgálatával,
valamint Charpy ütĘvizsgálatával és keménységmérésével foglalkozik [70, 71, 72, 73].

Az anyagvizsgáló eljárásokkal a szerkezeti anyagok alkalmasságát úgy állapítják meg,
hogy a próbatesteken a különbözĘ egyszerĦ terhelési módot utánozzák és törésig, vagy
nagymértékĦ alakváltozásig terhelik [74].

A szerkezeti elemek anyagaira ható igénybevételek, a terhelĘerĘkbĘl származó
feszültségeknek az idĘ függvényében mutatott értékei alapján, a következĘk szerint
csoportosíthatók:
 Statikai igénybevételek. JellemzĘjük, hogy az igénybevétel idĘben állandó. A
statikai vizsgálatok két alcsoportba oszthatók:
1. SzobahĘmérsékleten végzett, lassan növekvĘ húzó, nyomó, hajlító, csavaró
és nyíró igénybevétellel végzett vizsgálat, valamint a keménységvizsgálatok
túlnyomó többsége.
2. Nagyobb hĘmérsékleten végzett vizsgálatok. Ide tartozik a melegszakító és
keménységmérĘ vizsgálat. Legfontosabb az állandó nyugvó terheléssel
hosszú

ideig

tartó

húzóvizsgálat.

Ezzel

az

úgynevezett

kúszási

tulajdonságokat vizsgálják.

 Dinamikus igénybevételek. JellemzĘjük, hogy idĘben nem állandóak. Az ütésszerĦ
igénybevételek hatásának vizsgálatára alkalmas dinamikus vizsgálatokhoz tartozik
például az ütve hajlító és ütve szakító vizsgálat.

 A fárasztó vizsgálatok ugyancsak dinamikus igénybevételĦ kísérletek, de
fontosságuk miatt mégis külön tárgyalják Ęket. Ezekben az esetekben az erĘhatás
idĘben ismétlĘdĘ változását jellemzik. A fárasztóvizsgálat sokszor ismétlĘdĘ, az
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egyszeri hatásra törést okozó igénybevételnél kisebb, dinamikus jellegĦ terhelések
hatásának vizsgálatára való. Az igénybevétel módja szerint lehet húzó, nyomó,
húzó-nyomó, hajlító, hajtogató, forgó-hajtogató vagy csavaró. Ritkábban
használják az ütve fárasztó és a korróziós fárasztó vizsgálatokat [74].

A szilárdsági vizsgálatok eredményeinek értékei általában még homogén, azonos
anyagoknál sem teljesen azonosak, hanem szórnak. A vizsgált anyag annál jobb, minél
keskenyebb és minél magasabb a mérésekbĘl rajzolt gyakorisági diagram alakja. A
szilárdsági jellemzĘk meghatározásánál nehézséget okoz a nagy szórás [74]. A tömbi amorf
anyagok esetében a gyártási sajátosságok miatt a szilárdsági értékek szórása (az esetleges
kristályos hányad megléte miatt) kiemelkedĘen nagy.

Szakítóvizsgálattal az anyag húzó igénybevétellel szembeni ellenálló képességét
határozzák meg. Ezzel a vizsgálattal az anyag szilárdsági, valamint a képlékenységi
mérĘszámai határozhatók meg. A szakítókísérlettel a folyáshatár (Re), a szakítószilárdság
(Rm) és a kontrakciós szilárdság (Rz); a szakadási nyúlás (A) és a keresztmetszet csökkenés
(Z) állapíthatók meg [74, 75]. A tömbi amorf ötvözetek szakítóvizsgálata során a rugalmas
alakváltozást követĘen kismértékĦ képlékeny alakváltozás és folyás után következik be a
törés [81].

Nyomóvizsgálatot általában a rideg anyagok (pl. tömbi amorf) esetében használnak, mert a
törĘszilárdság megállapítása minden esetben lehetséges, hiszen a terhelĘnyomás egészen a
törésig fokozható. Meg kell jegyezni, hogy nem minden szívós anyagot lehet
nyomóvizsgálattal törésig terhelni. Nyomóvizsgálattal a rugalmassági határ (V0,02),
valamint a nyomó-, törĘszilárdság (Vv) határozható meg [74, 76].

A tömbi amorf ötvözetek csak korlátozott mérettartományban állíthatóak elĘ, ezért a
szakítóvizsgálattal szemben a nyomóvizsgálatot részesítik elĘnyben. Újabban az irodalom
beszámol olyan új, platinaalapú (Pt57,5Cu14,7Ni5,3P22,5) amorf ötvözetrĘl is, amelyiknél
nyomóvizsgálat során 20 % körüli képlékeny alakváltozás elĘzi meg a törést (21. ábra)
[77].
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21. ábra. A Pt57,5Cu14,7Ni5,3P22,5 összetételĦ  3 x 6 mm-es próbatest nyomóvizsgálatának eredménye
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A képlékeny alakváltozás értéke jóval meghaladja az eddig ismert néhány %-os képlékeny
alakváltozás mértékét [70, 78].

Hajlítóvizsgálatot általában rideg anyagok esetében alkalmaznak. Szívós és képlékeny
anyagokat hajlítással legtöbbször csak a folyáshatáráig terhelnek, mivel feszültség jellegĦ
anyagjellemzĘ csak eddig a határig mérhetĘ. Rideg anyagoknál (pl. tömbi amorfoknál)
hajlítóvizsgálattal meghatározható az anyagra jellemzĘ hajlítószilárdság (Vh) és a
rugalmassági modulus (E) is [74].

Ütve-hajlító vizsgálat
Azokat a szerkezeti anyagokat, amelyek nemcsak statikus, hanem lökésszerĦ igénybevétel
is terhel, dinamikus igénybevételt utánzó vizsgálatokkal is ellenĘrzik. Ilyen vizsgálati
módszer az ütĘvizsgálat, amihez Charpy-féle ingás ütĘmĦvet használnak. Ez a vizsgálat
nem ad a méretezéshez közvetlenül felhasználható anyagjellemzĘt, de tájékoztat az anyag
szívósságáról. Mivel a próbatestek bemetszésének mélységével, alakjával és lekerekítési
sugarával a kialakuló feszültségi állapot megváltozik, ezért csak a teljesen azonos méretĦ
és feszültségi állapotú próbatesteken mért értékek hasonlíthatók össze [76].

-34-

Irodalmi áttekintés

Keménységmérés
Kristályos fémek és ötvözetek esetében a keménységet számos tényezĘ befolyásolja:
összetétel, kémiai kötések típusa, kristályorientáció, allotróp módosulat, szemcseméret,
feszültségállapot stb. [79]. Az üvegfémek keménysége elsĘsorban a vegyi összetételtĘl függ,
ami az egyfázisú jellegük következménye. A metalloidokat tartalmazó, átmenetifém alapú
üvegfémeknél az egy atomra esĘ átlagos vegyértékelektron szám és a keménység között
lineáris összefüggés mutatható ki. Meg kell jegyezni, hogy a vasalapú üvegfémeknél a
gyártási feszültségek és a termikus elĘélet is hatással van a mechanikai tulajdonságokra,
így a keménységre is [80].

A réz kokillába öntött hengeres amorf ötvözeteknél különbözĘ lokális hĦtési sebesség
érvényesül a belsĘ és a külsĘ rétegekben. A változó hĦtési sebesség elvileg különbségeket
okozhat a mechanikai tulajdonságokban is. Ez a hagyományos üvegfémek esetében
fokozottan igaz, noha kimutatható különbség nincs az azonos vegyi összetételĦ
munkadarabok Tg, Tx és ¨Tx (15. oldal, 9. ábra) értékeiben. Megmérték az 5 és a 7 mm
átmérĘjĦ, rúd alakú Zr60Al10Co3Ni9Cu18 összetételĦ próbatestek Vickers keménységét
(HV) a középponttól mért távolság függvényében. Az átlagos keménység HV 470 körül
volt az 5 mm átmérĘjĦ anyagnál és HV 475 a 7 mm átmérĘjĦnél, hasonlóan a gyorshĦtött
(melt-spun) szalag HV 460-as értékéhez [81]. Az eredmények, összhangban vannak a
vasalapú tömbi amorf mintáknál tapasztaltakkal [82], tehát a tömbi amorf minta
keménysége, a mérés hibáján belül, független a hĦtési sebességtĘl. Az irodalom szerint a
vasalapú amorf ötvözetek keménysége ~HV 1350 [18].

A rugalmassági modulus függvényében összehasonlítva az üvegfém ötvözeteket a
hagyományos kristályos anyagok tulajdonságaival megállapítható, hogy az üvegfémek
szakítószilárdsága és keménysége nagyobb, ezt a 22. ábra szemlélteti.
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22. ábra. A Young-modulus és a szakítószilárdság valamint a keménység közötti összefüggés látható az egyes
amorf és kristályos ötvözetek esetében [83]

Érdemes megjegyezni, hogy az ötvözetek közül az Fe-alapú ötvözeteknek kiemelkedĘen
nagy a szakítószilárdsága, Vickers keménysége és Young-modulusa (22. ábra). Ezen belül
is a B tartalmú, Fe bázisú ötvözeteknek a legnagyobb az elĘbb említett mechanikai
jellemzĘje. A Fe-alapú B-t tartalmazó ötvözetek vizsgálata mechanikai szempontból ezek
alapján ígéretesnek tĦnik.

A tömbi amorf ötvözetek lehetséges alkalmazási területei

A 3. táblázat a nemegyensúlyi ötvözetek, ezen belül is a tömbi amorf és nanokristályos
anyagok lényeges tulajdonságait és alkalmazási területeit foglalja össze. A hasznos
tulajdonságaik

a

következĘk:

jó

és

különleges

mechanikai

tulajdonság,

nagy

korrózióállóság, jó lágymágneses tulajdonság. A tömbi amorf és nanokristályos
ötvözeteknek már megvalósult gyakorlati alkalmazása is van, mint elektróda és jó
sporteszköz alapanyag, ami a jellegzetes, elĘzĘekben említett tulajdonságaiknak
köszönhetĘ. Gépszerkezeti anyag, sajtoló-, vágószerszám, íróeszköz és lágymágneses
tulajdonságuk szerinti felhasználásuk azonban még további vizsgálatokat igényelnek.
ElképzelhetĘ, hogy ezek az elĘnyös tulajdonságú tömbi ötvözetek, amelyek amorf vagy
nanokristályos fázisokból állnak, tudományos és mérnöki anyaggá válnak a jövĘben [84].
Meg kell jegyezni, hogy bizonyos Zr-Al-Cu alapú ötvözetekbĘl gyártott nanokristályos
anyagok egyes mechanikai tulajdonságai (szakítószilárdság, képlékenysége) jobbak, mint a
tömbi amorf ötvözeteké [84].
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3. táblázat. Az tömbi amorf anyagok várható felhasználási területe [85]

Tulajdonság

Várható felhasználási terület

Nagy szilárdság

Gépszerkezeti anyag

Nagy keménység

Vágószerszám

Nagy szakítószilárdság

Sajtolószerszám

Nagy ütĘmunka

Szerszámanyag

Nagy kifáradási határ

Kompozit anyag

Nagy rugalmas energia

Sporteszközök alapanyaga

Nagy korrózió állóság

Korrózióálló anyagok

Nagy kopásállóság

Íróeszköz

Nagy fényvisszaverĘ képesség

Optikai alapanyag

Jó lágymágneses tulajdonságok

Lágymágneses anyagok

Nagyfrekvenciás permeabilitás

Nagy magnetostrikciós anyag

Nagy hidrogéntároló képesség

Hidrogéntároló anyag
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2.5. Elektrokapillaritás

A kísérleti részben a nagy üvegképzĘ hajlamú ötvözetek önthetĘségének javításában
jelentĘs szerepet kap az elektrokapilláris hatás. Az elektrokapilláris jelenségen a felületi
feszültség

megváltozását

értjük

az

érintkezĘ

felületekre

kapcsolt

egyenáram

következtében.

Ez a jelenség a határfelület közelében lokális koncentrációváltozással jár egyszerĦ vizes
oldatok és az érintkezĘ fém felületén. Nemcsak vizes oldatok esetében, hanem fém-sóoldat
és olvadék-szilárd határfelületen is tapasztalható a jelenség.

Ha higanyt vizes elektrolit közegbe helyezik és különbözĘ elektródpotenciált kapcsolnak
rá, megoldható, hogy az ionok ne csapódjanak ki a vizes oldatból. A kísérlet során az egyik
elektróda a higany, a másik higany-klorid volt. A rendszerre feszültséget kapcsolva, azt
tapasztalták, hogy a higany felületi feszültsége megváltozott. Ezt a jelenséget
elektrokapillaritásnak nevezi az irodalom [86].

KOH

Felületi feszültség
J (dyne cm -1)*

400

350

NaCl
NaBr

300

KI

250
0,5

0

-0,5

E (V)

-1,0
*

23. ábra. A higany elektrokapilláris görbéi különbözĘ normál vizes oldatokban 18 °C-on mérve [87]

*

1 dyne = 1010-6 N
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Nemcsak vizes oldatok esetében tapasztalták ezt a jelenséget, hanem számos fém és
olvadéksónál is. A tallium-amalgám görbék feltĦnĘen hasonlítanak az amalgám vizes oldat
görbékhez [88].

Elektrokapilláris jelenségeket vizsgáltak olvadt fém és olvadt salak között [89]. Azt
tapasztalták, hogy a feszültség függvényében a felületi feszültség hasonlóan változik a
salak, az olvadék só és a vizes oldat esetében.
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2.6. Az irodalmi eredmények összefoglalása

Ötvözetolvadékok gyors hĦtése során üvegfázis keletkezik, ha a hĦtési sebesség (Rc)
meghaladja a kritikus értéket, és az olvadék képes oly mértékben túlhĦlni, hogy a
viszkozitása már megközelíti a kristályos állapotban mérhetĘ értéket. Ha ez teljesül, akkor
az olvadék fázis befagy, azaz kristálycsírák nem keletkeznek, és szilárd amorf szerkezetĦ
fázis áll elĘ. Az üvegátalakulási hĘmérséklettel kapcsolatos túlhĦthetĘség elvi határa a
Kauzmann-hĘmérséklet (TK), ami egyben meghatározza az ideális Tg-t is.
Az ötvözetek üvegképzĘ hajlama jellemezhetĘ a kristályosodási (Tx) és az üvegátalakulási
(Tg) hĘmérséklet különbségével (ǻTx=Tx-Tg). Az üvegképzĘ hajlam másik mérĘszáma a
Tg/Tm arány, azaz az üvegátalakulás és olvadáspont (Tm) hĘmérsékletének hányadosa.
Nagy üvegképzĘ hajlam akkor várható, ha ez a hányados nagyobb, mint 0,6. Az amorf
minták jellemzésére való annak a próbatestnek a maximális átmérĘje is, amelyik még a
teljes keresztmetszetben amorf. Ezt az irodalom tmax-szal jelöli.
A korábbi vizsgálatok szerint nagy üvegképzĘ hajlamúak a Pd-, Pt-, Zr-, Co- és Ni-alapú
ötvözetek. Csak a legújabb kutatások számolnak be Fe-alapú nagy üvegképzĘ hajlamú
többkomponensĦ rendszerek készítésének lehetĘségérĘl. Ezekben a rendszerekben az
üvegképzĘ hajlam néhány tényezĘjének hatását újra kell értékelni. A nagy üvegképzĘ
hajlam megértésének vizsgálatához jó alapot ad az Fe-B és Fe-C rendszerek
összehasonlítása. Mind a két metalloid a vassal eutektikumot alkot 17 at. %-os
koncentrációban, és kvázi azonos hĘmérsékleten (karbon:~1150 °C, illetve bór: 1174 °C).
EbbĘl az következik, hogy az eutektikumok „mélysége” gyakorlatilag megegyezik a két
ötvözet esetében, azonban a C rossz, a B pedig jó üvegképzĘ tulajdonságokkal rendelkezik.
Ennek az ellentmondásnak az alapján választottam ki a térner Fe-C-B modell
ötvözetrendszert. Továbbá ez a kérdéskör szisztematikus vizsgálata hiányzik az
irodalomból.

Az egy lépésben gyártott tömbi amorf anyagok mágneses tulajdonságairól kijelenthetĘ,
hogy kis frekvenciákon, még a hagyományos üvegfém szalagokhoz viszonyítva is,
kedvezĘ tulajdonságúak. Az elektromos áram frekvenciájának növelésével azonban a
tömbi szerkezetbĘl következĘ veszteségek (pl. örvényáramú veszteség) annyira
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felerĘsödnek, hogy a kedvezĘ tulajdonságuk háttérbe szorul. A hagyományos szilícim
ötvözésĦ acélhoz viszonyított vesztesége és permeabilitása a vasalapú üvegfémeknek a
kedvezĘbb.

Összehasonlítva az üvegfém ötvözeteket és a hagyományos kristályos anyagok mechanikai
tulajdonságait megállapítható, hogy az üvegfémek szakítószilárdsága és keménysége a
rugalmassági modulus függvényében nagyobb. Az amorf ötvözetek közül a B tartalmú Febázisú ötvözetcsalád szakítószilárdsága, keménysége és Young-modulusa kiemelkedĘen
nagy. Indokolt tehát ezen a területen a további részletes kutatómunka, mert az elĘállított
tömbi amorf próbatestek kivételesen jó mechanikai tulajdonságokat ígérnek.

Ennek következményeként a tömbi amorf ötvözetek lehetséges felhasználási területe a
nagy szakítószilárdság és keménység miatt például gépészeti alapanyag vagy
vágószerszám. A tömbi amorf anyagoknak a korrózióállóságuk igen jó, emiatt az erĘs
korróziónak kitett szerkezetek bizonyos alkatrészeit válthatják fel.
Az említett kedvezĘ tulajdonságok ellenére a tömbi amorf ötvözetek elterjedésének gátat
szab a próbatestek gyárthatóságának reprodukálhatósága. Ez a tény felveti az igényt az
öntési reprodukálhatóság kidolgozására.
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2.7. Következtetések

A feltárt irodalom két alapvetĘ következtetés irányában nyit utat:
1. A nagy üvegképzĘ hajlamú fémes rendszerek mindegyike többkomponensĦ
ötvözet. Az üvegképzĘ hajlam értelmezése tapasztalati megfigyeléseken alapul,
amelyek az alkalmazott rendszerek sajátosságait, illetve általános jellemzĘit
foglalja össze.

A fĘ nehézséget az jelenti, hogy az egyidejĦleg jelenlévĘ különbözĘ metalloidok
hatása nem különíthetĘ el egymástól. Ezért nem állapítható meg például, hogy
melyik metalloid milyen mechanizmussal járul hozzá a nagy üvegképzési hajlam
kialakulásához. Az Inoue által hangsúlyozott mérethatások [18] értelmezésénél
még figyelembe kell venni azt, hogy
 az atomi méret nem a priori adottság, hanem a kémiai környezetnek a
függvénye;
 az

atomi

mérettel

maguk

a

kémiai

tulajdonságok

is

változnak

(elektronegativitás).

FeltehetĘ például, hogy az elektronegativitás különbségek nagyobb szerepet
játszanak az üvegképzĘ hajlamban, mint a kémiai tulajdonságoktól elvonatkoztatott
mérethatások.

A fentiek alapján szükségesnek láttam a sok tekintetben igen hasonló tulajdonsággal
rendelkezĘ B, illetve C üvegképzĘ hajlamának összehasonlítását. E két metalloid ugyanis
kémiai hasonlósága ellenére igen különbözĘ üvegképzĘ hajlamot mutat a Fe partnerfém
jelenlétében.

A két rendszer összehasonlító vizsgálata azért is célszerĦ, mert külön-külön mindegyik
igen jól ismert, fázisdiagramjaik jól dokumentáltak.

2. A következtetések másik része a gyártástechnológia fejlesztésének irányába mutat.
Az ígéretes mágneses és mechanikai felhasználhatóság elĘkészítésének alapvetĘ
követelménye a reprodukálható gyártás kidolgozása. A Fe-alapú nagy üvegképzĘ
-42-

Irodalmi áttekintés

hajlamú rendszerek kevéssé ismertek, ugyanakkor technikai szempontból sokkal
nagyobb jelentĘségĦek (akár mágneses, akár potenciális mechanikai alkalmazásuk
tekintetében is), mint a költséges alapanyagokat (Zr, Ti, Pd, Co) tartalmazó
ötvözetek. Ezért a gyárthatóság fejlesztésére két mód kínálkozik:
 összetétel változtatása, új összetételek kidolgozása;
 öntési körülmények módosítása, új eljárások kifejlesztése.
Ez a két fejlesztési fĘirány kölcsönösen összefügg, és elĘsegíti a vasalapú üvegfémek
reprodukálható gyártásának kidolgozását.
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3. CélkitĦzés
A rendelkezésre álló berendezések és a témához tartozó irodalom tanulmányozása és
elemzése alapján az alábbi kutatási célokat tĦztem ki:

1. A technikai háttér megteremtését tömbi amorf minták reprodukálható gyártásához és a
különbözĘ vizsgálatokhoz szükséges minták elkészítését.
 A centrifugálöntĘ berendezés átalakítását olyan módon, hogy reprodukálhatóan
önthetĘ legyen benne tömbi amorf munkadarab.
 Olyan öntĘformák tervezését, amelyekkel a különbözĘ kémiai összetételĦ
alapanyagokból készült minták minĘsíthetĘk és az üvegképzési hajlamuk
összehasonlítható;
 bizonyítani, hogy lehetséges amorf próbatesteket kész formára önteni, és ezzel a
reprodukálható gyártás igényét kielégíteni.

2. A

nagy

üvegképzĘdést

befolyásoló

ötvözĘk

(elsĘsorban

metalloidok)

hatásmechanizmusának részletesebb megismerését az Fe-C-B rendszerben. Az eltérĘ
hĦtési

sebességel

készített

minták

szerkezeti

és

mágneses

tulajdonságainak

összehasonlítását.

3. Olyan új összetételĦ vasalapú ötvözet készítését, amelybĘl kész formára öntött
alkatrészek gazdaságosan gyárthatók, és az elĘállított munkadarabok tulajdonságai
közel azonosak.

4. Olyan új eljárás kifejlesztését, amellyel a tömbi amorf munkadarabok önthetĘségi
tulajdonságai javulnak, így a gyárthatóságuk könnyebbé válik. Az öntési technológia
továbbfejlesztése révén a gyártási reprodukálhatóság megvalósul.
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4. Technikai háttér, anyagok és módszerek
4.1. Technikai háttér

A tömbi amorf ötvözetek készítése során, az összetétel mellett, a legfontosabb tényezĘ a
környezĘ atmoszféra és az öntés sebessége. Az öntési eljárások közül a két leggyorsabb a
nyomásos öntés és a centrifugálöntés, ezért ezt a kettĘt használtam a kísérletek során.

4.1.1. Nyomásos öntés

A nyomásos öntés elvi vázlatát a 24. ábra szemlélteti. Az olvasztást és az öntést
szabályozott atmoszférában (védĘgáz vagy beállított légnyomás) végzik. Az öntési
folyamat a következĘ:
1. ötvözet behelyezése az olvasztótégelybe;
2. a levegĘ leszívása a vákuumkamrából;
3. megfelelĘ atmoszféra beállítása;
4. olvasztás;
5. öntés;
6. szétszerelés.
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Vákuumkamra
KilövĘnyomás

Dugó

Tartóbak
Olvasztótégely
Olvasztótekercs

Kokilla

Tartóbak
Leszívás

24. ábra. A nyomásos öntés elvi vázlata

A berendezés indukciósan olvasztja meg az ötvözetet. A fémolvadék kilövése automatizált,
amit az üzemeltetĘ indít. A folyamat a kerámiadugó elmozdításával kezdĘdik. Ekkor
szabaddá válik a kerámia olvasztótégely alján lévĘ lyuk, ezt követĘen a kilövĘnyomás
belepréseli az olvadékot a kokillába.

A nyomásos öntési kísérleteket az IFW Leibniz-Institut für Ferstkörper- und
Werkstoffforschung Dresden intézetben végeztem egy Indurest-S típusú berendezésen.

4.1.2. Centrifugálöntés

A cenrifugálöntĘ berendezés fĘ része egy „kar”, amelynek a végére szerelik fel az
öntĘformát (1) és közvetlen elé az olvadéktartó tégelyt (2). A kar másik végén az ellensúly
(3) van, ez biztosítja a kar kiegyensúlyozását. Ez a kar a szerelvényekkel együtt egy
tengely körül nagy sebességgel forog, amelyet villanymotor (4) hajt. A centrifugális erĘ
hatására az olvadék a formába ömlik. Miután a szerkezet megáll, a formát kiveszik és
kinyitják. A kihĦlt munkadarab tisztítás után felhasználható. Az 25. ábra a centrifugálöntés
elvi vázlatát mutatja.
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2

3

1

4

25. ábra. A centrifugál öntés elvi vázlata. 1. öntĘforma, 2. olvadéktartó tégely,
3. ellensúlyok, 4. villanymotor [90]

Az öntési kísérleteimet az MTA SZFKI metallurgiai laborjában lévĘ centrifugál öntĘ
berendezésen végeztem el (26. ábra). A képen az átalakítás elĘtti öntĘkar látható.

olvasztótégely

kokillatartó

indukciós
hevítĘ

26. ábra. ICG 41-es centrifugálöntĘ berendezés [91]

Mivel öntés során az oxigén az olvadékban megkötĘdik, ami szilárd állapotban az öntvényt
elridegíti, ezért az öntĘberendezés átalakítása volt szükséges oly módon, hogy az egész
olvasztás – öntés – hĦlés során szabályozott atmoszféra, azaz védĘgáz –argon (Ar)– legyen
az olvadék és a munkadarab környezetében. Az átalakítás utáni állapotot a 27. ábra
mutatja. (Az ábrán nem szerepel a kamra zárófedele.)
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27. ábra. Az átalakított cetrifugálöntĘ kar. A pirossal rajzolt szerkezeti egység az
újonnan megvalósított védĘgáz kamra

4.1.3. Ötvözetek önthetĘségének minĘsítésére és üvegképzĘ hajlamuk
meghatározására tervezett kísérleti eszközök

Az ötvözetek minĘsítésére olyan 5 elembĘl álló vörösréz kokillacsaládot terveztem,
amellyel az üvegképzĘdéshez rendelhetĘ kritikus mintavastagság (tmax) meghatározható. A
vörösréz alapanyagra azért esett a választás, mert kitĦnĘ a hĘvezetĘ képessége. Mindegyik
kokilla esetében teljesül a nagy hĦtési sebesség, ami már elegendĘ a tömbi amorf ötvözetek
készítéséhez. A kokillák magyarázó rajzát és fĘ méreteit a 28. ábra és 4. táblázat
tartalmazza.
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D

4. táblázat. A kokillacsalád formaüreg méretei.

l

Kokilla

Formaüreg
kisebbik -je
( d) (mm)

K I.
K II.
K III.
K IV.
K V.

1
 1,5
2
3
4

Formaüreg
nagyobbik
-je ( D)
(mm)
 1,46
 2,14
 2,86
 4,06
 5,26

Formaüreg
hossza (l)
(mm)
28
37
48
58
68

d

28. ábra. A kísérletekhez tervezett és
használt kokillacsalád rajza

Minden formaüreg 1:50 kúposságú; a méretüket úgy határoztam meg, hogy 1 mm-tĘl
a5 mm-ig terjedĘ tarományban a kritikus mintavastagság meghatározható legyen. Mivel
a hĦtési sebesség a mintavastagság függvénye, ezért az egyes keresztmetszetekben
érvényesülĘ hĘelvonás sebessége folyamatosan változik a formaüreg hossztengelye
mentén, amely változó hĦtési sebességet valósít meg. (Mivel a hĘ terjedése –egy adott
keresztmetszet esetében– nemcsak síkban történik, hanem a tér minden irányába, emiatt
bizonyos átfedések várhatók, ezért nem állítható egyértelmĦen, hogy a formaüreg
méretváltozása és a hĘelvonás sebessége egyenes arányban van egymással.) Mivel a hĦtési
sebesség a keresztmetszet függvényében változik, belátható, hogy a különbözĘ összetételĦ
ötvözetek maximális mintavastagságának összehasonlítására ez a kokillacsalád megfelelĘ,
ha az állandó (olvadék túlhevítése, atmoszféra) kísérleti körülményeket betartjuk.

A bevezetĘben említettem, hogy az amorf anyagok családjának egyik alapvetĘ alkalmazási
területe a lágymágneses vasmagok formájában való felhasználás. Ezért a kész formára
öntést szem elĘtt tartva, olyan vörösréz kokillát is terveztem, amelyiknek a formaürege egy
 26 mm külsĘ,  18 mm belsĘ átmérĘjĦ 1 mm vastag zárt gyĦrĦ öntését teszi lehetĘvé
(29. ábra). Ezen a gyĦrĦ alakú próbatesten a legszükségesebb lágymágneses jellemzĘk
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minĘsítése is elvégezhetĘ, sĘt a formája miatt elektronikai eszközökbe közvetlenül is
beépíthetĘ (tekercs vasmagja). Ugyanakkor az amorf minták öntése esetén ez a forma
öntési szempontból elég bonyolultnak minĘsül, és a forma alakja miatt kiválóan
használható az egyes ötvözetek önthetĘségi tulajdonságainak vizsgálatára is.

18
26

29. ábra. A gyĦrĦ öntéséhez fejlesztett kokilla sematikus rajza

A szakirodalom eddig csak egy olyan eredményrĘl számol be, amikor tömbi amorf gyĦrĦt
tudtak önteni vasalapú ötvözetbĘl, amelynek a méretei a következĘk: külsĘ átmérĘ 10 mm,
belsĘ 6 mm, vastagság 1 mm [69]. Az általam tervezett kokillával 2,6-szor nagyobb gyĦrĦ
önthetĘ, mint eddig az irodalomból megismert legnagyobb méretĦ vasalapú tömbi amorf
minta.

4.2. A kísérletek során vizsgált ötvözetek

Vizsgálataimat több ötvözettípuson végeztem. Az ötvözetek döntĘ többsége az MTA
SZFKI Fémkutatási Osztályának laboratóriumában készültek. Az elkészített ötvözetek
összetételi jellemzĘit és rövid nevét a 5. táblázatban foglalom össze.
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5. táblázat. A kísérletek során használt ötvözetek vegyi összetétele

jel

Megnevezés

Megjegyzés

1.

Fe82,7C17,3-xBx

0x12,5 at %

„kvázi-eutektikus”

2.

Fe82,7-xC17,3Bx

0x12,5 at %

„kvázi hiper-eutektikus”

3.

Ci87P8,65B4,35

(Ci*: öntöttvas)

Bp

4.

Fe65,5Cr4Mo4Ga4P12C5B5,5

DD

5.

Fe70,7C6,7P10,4B5Si1,1Mn0,1Cr2Mo2Ga2

MIX

Rövid név

Mindegyik ötvözet (a 3. jelĦ kivétel) nagytisztaságú (4N) komponensek felhasználásával
készült,

vákuumindukciós

olvasztással.

Az

ötvözetekbĘl

különféle

geometriájú

munkadarabokat készítettem. Az 1., és 2. jelĦ ötvözetbĘl szalagot is elĘállítottam az
üvegképzĘdési mechanizmus jobb megértése, valamint a tömbi amorf állapot
reálszerkezetének vizsgálata céljából úgy, hogy a fémolvadékot forgó rézhengerre lĘttem
(melt spinning eljárás) (méretei: 0,4 mm széles, 17±3 µm vastag,). Ebben az esetben a
hĦtési sebesség a kokillába öntéshez képest jóval nagyobb. Az ismertetetett rúd alakú
kokillacsalád (28. ábra, 4. táblázat) mindegyikébe öntöttem ebbĘl az ötvözetcsaládból.

A rúd alakú kokillacsalád (28. ábra, 4. táblázat) segítségével meghatároztam a 3.-5. jelĦ
ötvözetek kritikus mintavastagságát. A gyĦrĦ formaüregĦ (29. ábra) kokillába is öntöttem
ezekbĘl az ötvözetekbĘl. Ezekkel a munkadarabokkal az önthetĘségi és mágneses
tulajdonságukat tudtam összehasonlítani.

Az 5. jelĦ Fe70,7C6,7P10,4B5Si1,1Mn0,1Cr2Mo2Ga2 ötvözetbĘl melt spinning eljárással
szalagot is készítettem, amelynek szélessége 3,2±0,2 mm, vastagsága 24±5 Pm.

*

Ci vegyi összetétele: C: 3,48; Mn: 0,36; Si: 2,1; S: 0,02; P: 0,076; Cr: 0,06; Ni: 0,02; Cu: 0,02; Ti: 0,02
tömeg %
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4.3. Vizsgálati módszerek

4.3.1. Szerkezetvizsgálatok
Metallográfiai vizsgálatok

A fémek szövetszerkezete vizsgálható mikroszkópos optikai módszerekkel, amivel a
szövetszerkezet finom részletei is megfigyelhetĘk. A szövetvizsgálathoz külön, az
alapanyagra jellemzĘ próbadarabot kell készíteni, ami megfelelĘ elĘkészítés után
(csiszolás, polírozás, maratás) vizsgálható. A mikroszkópon elvégezhetĘ vizsgálatok két
csoportba sorolhatók:
1. MinĘségi vizsgálat: célja megállapítani és minĘsíteni azokat a szövetelemeket,
amelyek a csiszolaton láthatók.
2. Mennyiségi vizsgálat: célja a szemcseátmérĘ, szemcseméret vagy az egyes fázisok
mennyiségének meghatározása.

A dolgozatban szereplĘ metallográfiai felvételeket a BME JJT metallográfiai
laboratóriumában készítettem EPITYP típusú mikroszkópon. A rögzítéshez OLYMPUS C2100 fényképezĘgépet, a maratáshoz nitált (HNO3 3%-os alkoholos oldat) használtam.

Röntgendiffrakciós (XRD) vizsgálat

A röntgensugarak kristályrácsokon történĘ elhajlásával keletkezĘ interferenciaképekbĘl az
anyag szerkezetére következtetni lehet. A rötgendiffraktométerek lényegében a DebyeScherrer módszer alapján mĦködnek, azzal a különbséggel, hogy a reflexió intenzitását
számlálócsĘvel mérik. Egy valóságos anyagról kapott reflexió a következĘ adatokkal
jellemezhetĘ:

 reflexió helye,
 reflexió intenzitása,
 a reflexió intenzitásának eloszlása.
A reflexió helyébĘl a fázisok, az intenzitás arányokból a fázisok mennyiségi eloszlása és a
vonalkiszélesedésbĘl a szemcseméret határozható meg.
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A dolgozatban a röntgenvizsgálatok eredményét a fázisanalízishez, a szemcseméret
meghatározásához és az amorf állapot vizsgálatához használtam. A Fe-C-B minták
röntgenvizsgálatát, fázisanalízisét és a fázisok arányát dr. Cziráki Ágnes az ELTE TTK
Szilárdtest-fizikai Tanszék laboratóriumában végezte.

A

Ci87P8,65B4,35,

Fe65,5Cr4Mo4Ga4P12C5B5,5

és

Fe70,7C6,7P10,4B5Si1,1Mn0,1Cr2Mo2Ga2

összetétlĦ ötvözetekbĘl készített szalag és tömbi minták röntgenvizsgálatát Philips
készüléken

Cu

KĮ

sugárforrással

az

MTA

SZFKI

Fémkutatási

Osztályának

laboratóriumában mértem.

4.3.2. Termikus stabilitás, fázisátalakulások vizsgálata
Differential Scanning Calorimetry (DSC)

A dinamikus kaloriméterek ideális eszközök különbözĘ anyagokban lejátszódó
hĘeffektussal járó folyamatok gyors vizsgálatára. A mérés során a két mintatartóban
elhelyezett mérendĘ, ill. referenciaminta hĘmérséklete lineárisan növekszik az idĘ
függvényében. A kapott jel arányos a két minta lineáris hĘmérsékletnövekedéséhez
szükséges teljesítmények különbségével. Ily módon, ha a mérendĘ mintában hĘelnyeléssel
vagy hĘleadással járó folyamat játszódik le, a kimenĘ jelen egy pozitív vagy egy negatív
csúcsot kapunk. A csúcsok helyzetébĘl és alakjából következtetni lehet a lezajlott
átalakulások jellegére és ezekbĘl, az átalakulásra jellemzĘ számos paraméter
meghatározható. Ilyenek például az átalakulási hĘmérsékletek, az átalakuláshoz szükséges
hĘ, az átalakulás aktiválási energiája stb. Ezeket a berendezéseket igen elterjedten
használják folyadékokban és szilárd anyagokban lejátszódó kémiai reakciók, valamint
fázisátalakulások vizsgálatára.

A termikus stabilitás, illetve az amorf-kristályos átalakulás mechanizmusának vizsgálatát
célzó méréseket Perkin-Elmer DSC-7 berendezésen az IFW-ben (Leibniz-Institut für
Festkörper- und Werkstoffforschung Dresden) végeztem.
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Termomágneses mérések

A termomágneses görbék alakjából következtetnek olyan szerkezetváltozásokra, amelyek a
minta

mágneses

állapotának

megváltozásával

járnak.

A

ferromágneses

amorf

rendszereknél ez leginkább akkor informatív, ha az amorf állapot Curie-hĘmérséklete
kellĘen kicsi, vagyis az amorf állapot bomlásával járó mágnesezettség változás nem
mosódik

össze

magából

az

amorf

állapotból

származó

mágnesezettséggel.

A

termomágneses mérések akkor is hasznosak, ha az amorf fázis mellett kristályos
(mágneses) hányad is keletkezik a gyorshĦtés során. Ilyenkor az amorf CuriehĘmérsékletnél a mágnesezettség nem esik vissza 0-ra. A termomágneses mérések azonban
akkor nyújtanak igazán hasznos adatokat az átalakulásokról, ha az eredményeket
összevetjük a termikus (DSC) mérésekkel, illetve a röntgenvizsgálatokkal.

Az azonos körülmények között gyártott minták vegyi összetételének változása a
termomágneses

görbék alakját

megváltoztatja

a

Curie-hĘmérséklet változásának

megfelelĘen. Például az Fe86-xCrxB14 (x=0; 0,8; 2,4; 4,5; 6,6) ötvözet esetében a növekvĘ
Cr tartalom csökkenti a TC-t [92, 93]. A Curie-hĘmérséklet a metalloidtartalom
növekedésével emelkedik [94]. A Fe-B rendszerhez C-t adva a Curie-hĘmérséklet szintén
növekszik [95]. SzobahĘmérsékleten ferromágneses amorf anyag termomágneses görbéje a
hĘmérséklet növelésével az amorf fázis Curie-hĘmérsékletén (TCam) paramágneses lesz,
vagyis a mágnesezettsége 0-ra csökken.

A termomágneses méréseket Kassán, a Szlovák Tudományos Akadémia Kísérleti Fizikai
Intézetében, Foner-típusú vibrációs magnetométeren dr. Jozef Kováþ végezte.

4.3.3. Mechanikai tulajdonságok vizsgálata
Keménységmérés

A keménységmérésen az anyagoknak az alakváltozással, azaz egy keményebb test
benyomódásával szemben kifejtett ellenállását értjük. A dolgozatban közölt Vickers
keménységértékek meghatározásához a BME JJT laboratóriumában található Hanemann
típusú mikrokeménységmérĘt 80 p (784 mN) terhelĘerĘvel és a Micro Combi Tester S/N
06-207 számú berendezést 1000 mN terhelĘerĘvel használtam.
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Rugalmassági modulus

A rugalmassági modulus hárompontos hajlítóvizsgálattal meghatározható. A 30. ábra a
munkadarab elhelyezését mutatja. A mérés során a lehajlást, valamint a lehajláshoz
szükséges erĘt mértem. A (9), (10), (11), (12), (13) egyenletek alapján meghatározható a
próbatest

rugalmassági

modulusa,

valamint

az

alakváltozáshoz

szükséges

erĘ

keresztmetszettel normált fajlagos értéke.
Munkadarab

Od

F

l
30. ábra. Hárompontos hajlítás elvi vázlat, ahol „l” a támaszköz (15 mm), „d” a munkadarab átmérĘje,
F a terhelĘerĘ.

K

d 3 S
32

(mm3),

(9)

ahol

M

K:

keresztmetszeti tényezĘ,

d:

munkadarab átmérĘje.

F l

(Nmm),
2 2

(10)

ahol

V hajl

M:

hajlító nyomaték,

l:

támaszköz.

M
K

§ N ·
,
¨
2 ¸
© mm ¹

(11)

ahol

ıhajl:

I

d 4 S
64

hajlító feszültség.
(mm4),

(12)

ahol

I:

másodrendĦ nyomaték.
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E

F  l3
48  I  f

§ N ·
,
¨
2 ¸
© mm ¹

(13)

ahol

E:

Young-modulus,

f:

lehajlás.

A hárompontos hajlítóvizsgálatokat a BME JJT laboratóriumában INSTRON 1195 (100
kN) szakítógépen mértem.

4.3.4. Lágymágneses tulajdonságok vizsgálata (AC, DC)

Az elkészített munkadarabok mágneses tulajdonságait (hiszerézisgörbe, koercitív erĘ stb.)
az MTA SZFKI Fémkutatási Osztályának laboratóriumában található hiszterográffal
mértem meg AC (1 kHz-100 kHz), és DC (0,1 Hz) terekben.
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5. Kísérleti eredmények
5.1. Az üvegképzĘdési hajlam vizsgálata Fe-C-B modell rendszeren [S1, S5,
S6, S9]

5.1.1. A B hatása a Fe-C rendszer üvegképzési hajlamára

Két ötvözetcsalád tulajdonságait vizsgáltam. Az egyikben részlegesen helyettesítettem a
szenet bórral, és így „kvázi-eutektikus” Fe-C17,3-xBx (0<x<12,5 at. %) ötvözeteket
készítettem. A második csoportban bórral dúsítottam az eutektikus ötvözetet, így „kvázi
hiper-eutektikus” Fe82,7-xC17,3Bx (0<x<12,5 at. %) ötvözetcsalád keletkezett. Az említett
összetételekbĘl melt spinning eljárással szalag formájú mintákat is készítettem (0,4 mm
széles, 17±3 µm vastag). A 6. táblázatban az említett két ötvözetcsaládból az amorf állapot
eléréséhez szükséges vegyi összetételt és a hozzá tartozó minimális hĦtési sebesség
hatására kialakuló szerkezet néhány tulajdonságát foglaltam össze.
6. táblázat. A megvizsgált ötvözetek kémiai analízisének eredménye, az alkalmazott hĦtési sebesség, a
kristályos fázis mennyisége és a kristályos szerkezet típusa, valamint az átlagos szemcseméret és a koercitív
erĘ látható hĘkezeletlen állapotban

Jelölés

Összetétel

1.

Fe82,7C12,3B5

2.

Fe77,2C10,3B12,5

HĦtési sebesség
(m/sec)

Kristályos
hányad (%)

Kristályos
fázis típus

Kvázi-eutektikus
32,5
1
tkk Fe
Kvázi hiper-eutektikus
Fe3(C,B)
25,3
7
cementit típ.

Átlagos
Koercitív erĘ
szemcseHC (A/m)
méret (nm)
130

672

20

14

Mint ismert, a bór és a szén a vassal közel azonos hĘmérsékleten (TEC=1147 °C;

TEB=1174 °C) és koncentrációnál (CC=17,3 at. %; CB§17 at. %) alkot eutektikumot, tehát
az Fe82,7C17,3-xBx rendszer valóban nevezhetĘ „kvázi-eutektikusnak” és az Fe82,7-xC17,3Bx
rendszer kvázi „kvázi hiper-eutektikusnak”. A C és a B részlegesen helyettesíti egymást a
cementit fázisban, ami a növekvĘ üvegképzĘ hajlamban és a csökkenĘ koercitív erĘben
nyilvánul meg.

A „kvázi-eutektikus” mintáknál (pl. Fe82,7C13,3B4; Fe82,7C12,3B5) az azonos hĦtési sebesség
(25,3 m/sec) esetében a növekvĘ B tartalom csökkenti a kristályos fázis arányát. Az
Fe82,7C12,3B5 összetételbĘl sikerült amorf szalagot készítenem 32,5 m/sec hĦtési
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sebességgel. Ennél a hĦtési sebességnél az említett ötvözet esetében a kristályos fázis
csaknem teljesen eltĦnt. Az üvegképzĘ hajlam és a koercitív erĘ jelentĘsen változik a
növekvĘ B tartalom hatására a „kvázi-eutektikus” összetételnél. Ugyanilyen B-tartalom
(5 at. %) hatására ez a jelenség nem figyelhetĘ meg a „kvázi hiper-eutektikus” ötvözetek
esetében. Például az Fe77,7C17,3B5 összetételnél a növekvĘ hĦtési sebesség ( 18 o 24 m/sec)
mellett is megmaradt a teljesen kristályos szerkezet. Csak a (2)-es minta esetében csökken
10 % alá a kristályos hányad, a B tartalom (Fe77,2C10,3B12,5) és a hĦtési sebesség (25,3 m/sec)
további növelésével.

A két kvázi amorf mintát, az (1)-est és a (2)-est összehasonlítva megállapítható, hogy
fĘként az átlagos szemcseméret és nem a kristályos szerkezet aránya vagy a kristályos
összetétel okozza a koercitív erĘ romlását. Ez a megállapítás összhangban van a korábbi
kutatások eredményével [96].

Az Fe-C illetve Fe-B rendszerek közötti egyetlen lényeges különbség, hogy a B az Fe
egyetlen allotróp módosulatában sem oldódik számottevĘ mértékben, a C oldékonysága
azonban, különösen a Ȗ- és a į-Fe módosulatokban jelentĘs. A T0 görbék értelme, mint azt
az irodalomban láttuk, éppen az, hogy szilárdoldatok képzĘdhetnek megoszlásmentes
megszilárdulással (meghatározott mértékĦ kinetikai túlhĦtés esetén) az olvadékból, mivel
ezeknek a szabadentalpiája kisebb, mint az amorf állapoté (ǻGold < ǻGam).

Az Fe-C rendszerben a Ȗ-fázis C oldóképességét a B leszorítja, azaz megnöveli a T0 görbe
meredekségét (31. ábra), vagyis a B-tartalom növekedésével a kiterjedt Ȗ-fázis stabilitási
tartománya visszaszorul. Következtetés tehát, hogy a metalloid szilárdoldat képzĘ
tulajdonsága rontja az amorf fázis keletkezésének esélyeit és a kristályos fázisok
képzĘdését segíti elĘ.
T

FeB

T0

FeC

T0

31. ábra. A bór hatása a T0 görbék alakjának változására az Fe-C rendszerben (magyarázó ábra)
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5.1.2. Az amorf állapot termikus stabilitásának vizsgálata termomágneses és
termikus módszerekkel

A 32. ábra a „kvázi-eutektikus” Fe82,7C12,3B5 összetételĦ minta, 33. ábra a „kvázi hipereutektikus” Fe77,2C10,3B12,5 összetételĦ ötvözet termomágneses és DSC görbéit mutatja. A
„kvázi-eutektikus” szalag termomágneses görbéjérĘl leolvasott amorf fázis CuriehĘmérséklete TCam=630 K. Ez megegyezik a binér eutektikus Fe83B17 üvegfém szalag
Curie-hĘmérsékletével, ami 620-650 K között változik a hĦtési sebesség függvényében
[97]. A „kvázi hiper-eutektikus” ötvözet TCam hĘmérséklete (TCam=680 K) ugyanakkor
magasabb, mint a binér Fe-B ötvözeté. Az irodalomból ismert, hogy a vegyület
összetételhez közel álló Fe-B üvegfém rendszer TC-je nagyobb, mint a hipoeutektikus
ötvözeteké [51]. Ez azt jelenti, hogy minél több a szerkezetben az Fe3B jellegĦ
környezetek aránya, annál nagyobb a Curie-hĘmérséklete. Az Fe-C-B rendszerben, a

„cementit” típusú szerkezeti egységek térfogatarányának növekedése hozzájárul a CuriehĘmérséklet emelkedéséhez, vagyis növeli a ferromágneses csatolást. Ezek alapján az Fe-B
rendszerben az Fe3B-nek és az Fe-C-B rendszerben a cementit típusú szerkezeti
egységeknek hasonló a hatásuk. Ebben a tekintetben tehát a karbon és a bór hatása
megegyezik. Az üvegállapot termikus stabilitása, illetve képzĘdési hajlama a háromalkotós
Fe77(CB)23 üveg esetében nagyobb, mint a binér Fe77B23 üvegfémben [98]. Az 1000 K
fölött bekövetkezĘ átalakulások a minta összetételétĘl függenek. Ezek a nagy
hĘmérsékleten lejátszódó átalakulások termikus jelenségként nem figyelhetĘk meg. Meg
kell jegyezni, hogy a M(T) görbék hevítési és a hĦtési szakaszai megegyeznek ott, ahol az
átkristályosodás már lejátszódott és a végleges, stabil fázisok kialakultak (lásd (2) minta).
Ezt a jelenséget csak a „kvázi hiper-eutektikus” ötvözetek esetében tapasztaltam.
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termomágneses görbe

(1) Fe82,7C12,3B5

E = 5 K/min)

HĘáram (W/g)

6

DSC görbe (E = 20 K/min)
150

5
4

200

tkk Fe +
Fe3(CB)

exo

Fe3(CB)

100

3
2
1

50

Tmax=695K

'H=96,6 J/g

Mágnesezettség (Am2/kg)

7

am

TC =630 K

0
300

0
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HĘmérséklet (K)
32. ábra. Az Fe82,7C12,3B5 összetételĦ minta termomágneses (piros vonal) és DSC (fekete szaggatott vonal)
görbéje

HĘáram (W/g)

6
5

200

Tmax=695K

(2) Fe77,2C10,3B12,5

'H=104,3 J/g

150
exo

4
100
3

Fe3(CB)

termomágneses görbe
E = 5 K/min)

2

DSC görbe (E = 20 K/min)
am

TC =680 K

1
0
300

50

Mágnesezettség (Am2/kg)

7

0
400

500

600

700
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900
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HĘmérséklet (K)
33. ábra. Az Fe77,2C10,3B12,5 összetételĦ minta termomágneses (piros vonal) és DSC (fekete szaggatott vonal)
görbéje

Ahogy a 6. táblázat szerkezetre vonatkozó adataiból remélni lehetett, különbség van az
(1)-es és a (2)-es mintákban lejátszódó termikus események között (32. ábra, 33. ábra
DSC görbék). A (1)-es mintához tartozó széles hĘmérséklet tartományú exoterm csúcs
megerĘsíti a szerkezeti vizsgálat eredményét, ami kétlépcsĘs, egymást átfedĘ
kristályosodási mechanizmusra utal. A binér Fe83B17 bomlása során ez egyértelmĦen
egyetlen lépésben lejátszódó termikus folyamat. Itt azonban a nem teljesen amorf minta
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kristályosodásáról van szó, emiatt egy hĘmérséklet-tartományban széthúzódó, „kvázi
lépcsĘs” folyamatból eredĘ kristályosodási exoterm kiszélesedés tapasztalható. A jelenség
összhangban van a kétalkotós Fe83B17 üvegek kristályosodási mechanizmusával. A (2)-es
minta kristályosodásának alakja szĦk hĘmérséklet-tartományban való megjelenése
(keskeny csúcs) polimorf típusú amorf-kristályos átalakulásra jellemzĘ. A kristályosodási
entalpia mindkét görbe esetében közel azonos, ami ellentétben áll a kétalkotós Fe-B
üvegeknél megfigyelhetĘ jelenségekkel [98]. Az idézett szerzĘk a kristályosodási entalpia
dinamikus csökkenését mutatták ki a B tartalom növekedésével a binér Fe-B ötvözetek
kristályosodása során. Az exoterm csúcsok formája minĘségileg erĘsíti meg a (2)-es minta
esetében a viszonylag stabil vegyület jellegĦ fázis kristályosodását, amit a termomágneses
görbe alakja is mutat.

5.1.3. Lágymágneses tulajdonságok

Ismert, hogy a lágymágneses tulajdonságok a mágnesezési görbe alakjával, az
átmágnesezéssel kapcsolatos veszteség nagyságával és a koercitív erĘvel jellemezhetĘk a
legjobban. A legújabb alkalmazások által megfogalmazott igények tekintetében azonban
fontos jellemzĘ ezeknek a tulajdonságoknak a frekvenciafüggése is.

A mágnesezési görbe alakjára az anizotrópia gyakorol még hatást, amely az üvegfémek
esetében zömmel a gyártási folyamatból ered. GyorshĦtéssel készült vékony szalagoknál a
könnyĦ mágnesezési irány a szalag hossza mentén van (hosszirányával esik egybe). Ez
teszi elĘnyössé ezeknek az anyagoknak a zártvasmagos (torroid alakú) felhasználását.

Számos üvegfémbĘl utólagos hĘkezeléssel részben átkristályosított szerkezetet alakítanak
ki, amelyeknek lágymágneses tulajdonságai megváltoznak [99]. Közvetlen összefüggést a
kristályos hányad és lágymágnesesség között nehéz kimutatni, mivel a mérési
eredményeket a szemcsenagyság jelentĘsen befolyásolja [100, 110]. Ráadásul, az Fe-alapú
üvegfémek koercitív ereje függ a szerkezeti relaxáció mértékétĘl is [101]. A 34. ábra az
Fe82,7C12,3B5 (1) és az Fe77,2C10,3B12,5 (2) minta mágnesezési görbéjének összehasonlítását
mutatja hĘkezeletlen állapotban. Látható, hogy a kristályos hányadon kívül az átlagos

szemcseméret is jelentĘs hatást gyakorol a HC-re. A kristályos hányad és a technikai telítés
értéke a (2)-es szalag esetében nagyobb, azonban a HC jóval kisebb mint az (1)-nél. Ezek a
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tények azt támasztják alá, hogy a szemcseméret gyakorolja a legnagyobb hatást a
lágymágneses tulajdonságokra a vizsgált ötvözetek esetében. Ez kvalitatív egyezést mutat
a

nanokristályos

fázisok

keletkezésének

értelmezésével

és

azokkal

a

további

eredményekkel, amelyek a kristályos fázis elĘrehaladásának egy adott szakaszában a HC
abnormális növekedését tapasztalták [102].
(1) Fe82,7C12,3B5

200

Mágnesezettség (Am2/kg)

(2) Fe77,2C10,3B12,5
100

0
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(2)
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-200
-60

-40

-20

0

20

40

60

Mágneses térerĘsség (kA/m)

34. ábra. Az Fe82,7C12,3B5 (1) és az Fe77,2C10,3B12,5 (2) összetételĦ minták B-H görbéje kvázi statikus térben,
hĘkezeletlen állapotban

5.1.4. A kokillába öntött Fe-C-B minták klasszikus metallográfiai vizsgálata;
mikrokeménységmérés

Az üvegképzĘdés vizsgálata ebben az esetben az alábbi két fĘ gondolat köré csoportosul:
1. Az egyensúlyi állapothoz közel álló szövetszerkezetek létrehozása, azaz kis hĦtési
sebesség biztosítása, a szövetszerkezetek értelmezése.
2. Nagy hĦtési sebességgel ugyanolyan összetételĦ, de nem egyensúlyi állapotú
öntecsek készítése, mint az 1. pontban. Ennek biztosítására A K III. jelĦ (d=2mm;
D=2,86mm; l=48mm) (lásd 49. oldal, 28. ábra és 4. táblázat) kokillába öntött
munkadarabok szerkezetét és mechanikai tulajdonságait vizsgáltam.

A kétféle hĦtéssel gyártott próbatesteket klasszikus metallográfiai vizsgálatoknak vetettem
alá, amelyekbĘl világosan kiderült, hogy mind a B tartalom, mind pedig a hĦtési sebesség

növelése egyaránt akadályt jelent a szilárd oldatok kialakulásának, valamint
képzĘdésüknek visszaszorulását okozza, ami határesetben üvegfázis képzĘdéséhez is
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vezethet. Mindkét szerkezetmódosító tényezĘ ugyanolyan irányban, azaz a szerkezet
finomodásának irányába tolja el a vizsgált rendszereket.

Lassan hĦtött minták

A 35. ábra a „kvázi-eutektikus” Fe82,7C17,3-xBx (1 d x d 5) rendszer kis hĦtési sebességgel
megszilárdult, nagy átmérĘjĦ öntecseirĘl készített metallográfiai felvételeket tartalmazza.
Jól láthatók a perlit mezĘk (sötét foltok), amelyek területaránya egyre növekszik egészen 3
atom % B tartalomig, majd az ezt meghaladó B koncentráció után a szerkezet egyre
finomabbá válik. Látható, hogy a B tartalom növekedésével a szövetszerkezet homogénebb
lesz, ami arra utal, hogy a bórnak szövetfinomító hatása van.

a) Fe82,7C16,3B1

b) Fe82,7C15,3B2

d) Fe82,7C13,3B4

c) Fe82,7C14,3B3

e) Fe82,7C12,3B5

35. ábra. Egyensúlyi átalakulással kialakult „kvázi-eutektikus” szövetszerkezetek

A bemutatott szerkezetek (35. ábra) akkor alakulnak ki, ha a hĦtési sebesség 102 K/s
nagyságrendbe esik (lásd 10. oldal 6. ábra). Mivel mindegyik öntecs azonos geometriájú,

és az alkalmazott hĦlési sebességek is azonosak, ezért a szövetszerkezet módosulása csak a
bór arányának a növekedésével magyarázható.

Azokon a felvételeken, amelyeken a szövetszerkezet a legdurvább (35. ábra a), b), c)), jól
látható a lamellás szerkezetĦ lédeburit is, amelynek nagy kiterjedésĦ „világos” fázisa a
cementit. A képmezĘben látható sötét, sejtszerĦ tartományok perlites szövet jelenlétére
utalnak. A perlites tartomány sem tisztán sötét színĦ, hanem világos foltokkal tarkított,
mivel a finom eloszlásban két fázis található. A sötétebb szín az adott kémiai elĘhívás
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mellett arra utal, hogy ebben a szövetben százalékosan már nagyobb a Fe aránya. FeltĦnĘ a
perlites szövetelemeket körülvevĘ világos színĦ udvar, amely egyértelmĦen a szekunder
cementit jelenlétét mutatja a perlites szövetelem keletkezését megelĘzĘ folyamat
eredményeként.

A 35. ábra b) képén, 2 atom % B hatására már a ledeburit szerkezete jelentĘsen finomodik,
amire a lamellák közötti távolság csökkenésébĘl lehet következtetni. Mivel az öntési

körülmények azonosak voltak, ezért a finomabb szerkezet csak a csíraképzĘdés
sebességének növekedésébĘl eredhet. Ez valószínĦleg a cementit fázis növekvĘ
csíraképzĘdési sebességét jelenti.

A B hozzáadásával az öntött szerkezet tovább finomodik és a szekunder cementit jelenléte
továbbra is kimutatható, azonban a perlites szövet térfogataránya egyre nagyobb. Tovább
növelve a B (4; 5 at. %) arányt, a szövetszerkezet fokozatosan finomodik, azaz egyre
finomabb szerkezetĦ lédeburit keletkezik és a perlites szövetelem eloszlása is finomabb.

Kokillában gyorsan hĦtött minták

Az Fe82,7C17,3-xBx (1 d x d 5) „kvázis-eutektikus” és az Fe82,7-xC17,3Bx (1 d x d 5) „kvázi
hipo-eutektikus” összetételĦ ötvözeteket a KIII jelĦ kokillába (d=2 mm; D=2,86 mm;
l=48 mm) is leöntöttem. Így vizsgálható a hĦtési sebesség növekedésének hatása az öntött
szerkezetre. A megszilárdult „kvázi-eutektikus” összetételĦ ötvözetek szövetszerkezeti
képeket a 36. ábra, a „kvázi hiper-eutektikus” ötvözetek fényképeit a 37. ábra szemlélteti.
A felvételekrĘl egyértelmĦen látszik az állandó, de az elĘzĘ hĦtési sorozathoz képest jóval
nagyobb hĦtési sebesség hatása. A kialakult szövetszerkezetbĘl arra lehet következtetni,
hogy ez a hĦtési sebesség 104-105 K/s (lásd 10. oldal 6. ábra) nagyságrendben van. A B

szövetszerkezet-finomító hatása ennél a nagyobb hĦtési sebességnél is kimutatható mind a
„kvázi-eutektius”, mind pedig a „kvázi hiper-eutektikus” összetételnél.

A „kvázi-eutektikus” ötvözetek esetében 1 atom % hatására viszonylag kevés a dendrites

szövet, azonban 5 atom % B jelentĘsen hozzájárul az üvegfázis elĘfutáraként is
értelmezhetĘ dendrites szövet kialakulásához. Lényeges eltérés a nagy átmérĘjĦ kokillába
öntött szerkezetekkel szemben (ahol tehát a hĦlési sebesség kisebb), hogy ezekben elmarad
a lédeburitra jellemzĘ lamelláris szerkezet kialakulása és a gyorsabb megszilárdulásra
jellemzĘ dendrites szerkezet lép fel. A dendritek karjának távolsága csökken, ami állandó
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összetétel esetében arra utalna, hogy a hĦtési sebesség nĘ, azonban itt errĘl nem lehet szó,
a szerkezet finomodásnak oka egyértelmĦen a növekvĘ bór tartalom.

a) Fe82,7C16,3B1

b) Fe82,7C15,3B2

d) Fe82,7C13,3B4

c) Fe82,7C14,3B3

e) Fe82,7C12,3B5

36. ábra. A KIII. jelĦ kokillába (d=2mm; D=2,86mm; l=48mm) öntött „kvázi-eutektikus” ötvözetek
szövetszerkezete

A „kvázi hiper-eutektikus” ötvözetek esetében a B arányának növekedésével a lédeburit
finomodik és a primer perlit aránya (37. ábra a), b) sötét foltok) csökken. 5 at. % B
hatására a primer perlit mezĘk teljesen eltĦnnek és a cementit aránya jelentĘsen megnĘ
(37. ábra c)) hosszú, világos udvarok). Látható, hogy a B-nak cementit kiválasztó hatása
van.

a) Fe81,7C17,3B1

b) Fe79,7C17,3B3

c) Fe77,7C17,3B5

37. ábra. A KIII. jelĦ kokillába (d=2mm; D=2,86mm; l=48mm) öntött „hiper-eutektikus” ötvözetek
szövetszerkezete
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Az öntött szerkezetek keménysége

„Kvázi-eutektikus” összetétel
Három gyorshĦtött ötvözeten (Fe82,7C17,3-xBx x=1, 3, 5 atom %) mikrokeménység
méréseket

végeztem.

A

méréseket

egymásra

merĘleges

irányban,

a

teljes

keresztmetszetben végeztem. Az egyes lenyomatok körülbelül 140 Pm távolságra voltak
egymástól. Az Fe82,7C14,3B3 összetételĦ minta mérési eredményét a 38. ábra mutatja.
Fe82,7 C14,3 B3
1000
900
800
HV -

HV

700

HV I

600

Átlag -

500

Átlag I

400
300
200
1

3

5

7

9

11

13

15

17

19

21

Mérés sorszáma

38. ábra. Az Fe82,7C14,3B3 összetételĦ KIII-as kokillában gyorshĦtött minta keménysége a keresztmetszet két
egymásra merĘleges átmérĘje mentén (a „-” és a „I” jelöli a két irányt). Az ábrán látható az egyes irányok
átlagos keménységértéke is

Az így kapott keménység értékek átlagát a 7. táblázat tartalmazza. A növekvĘ B tartalom

hatására a szemcseszerkezet finomodik, ezért tapasztalható a keménységértékek
csökkenése. A mikrokeménység-értékek szórása (a hely függvényében) nem a legdurvább
szövetszerkezet esetében a legnagyobb, hanem a legfinomabb szerkezet esetében.
7. táblázat. A három KIII-as kokillába gyorshĦtött „kvázi-eutektikus” ötvözet (Fe82,7C17,3-xBx x=1, 3, 5
atom %) átlagos (HV átlag), minimális (HV min) és maximális (HV max) mikro Vickers keménysége

HV (átlag)

HV (min)

HV (max)

Fe82,7C16,3B1

983

848

1089

Fe82,7C14,3B3

716

522

882

Fe82,7C12,3B5

658

477

815

„Kvázi hiper-eutektikus” összetétel
A gyorshĦtött „kvázi hiper-eutektius” ((Fe82,7-xC17,3Bx x=1, 3, 5 atom %)) összetételĦ
minták keménységértékeit a 8. táblázatban foglalom össze.
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8. táblázat. A három KIII-as kokillába gyorshĦtött „kvázi hiper-eutektikus” ötvözet (Fe82,7-xC17,3Bx x=1, 3, 5
atom %) átlagos (HV átlag), minimális (HV min) és maximális (HV max) mikro Vickers keménysége

HV (átlag)

HV (min)

HV (max)

Fe81,7C17,3B1

729

705

765

Fe79,7C17,3B3

590

543

652

Fe77,7C17,3B5

514

444

628

A 8. táblázat adataiból látható, hogy a „kvázi hiper-eutektikus” minták keménysége,
hasonlóan a „kvázi-eutektikus” összetételĦekéhez, szintén csökken. A keménységértékek

csökkenésének egyik lehetséges oka, hogy a növekvĘ B tartalom elĘsegíti a cementit típusú
szerkezeti egységek kialakulását, gátolva ezáltal a minták keménységét döntĘen
meghatározó martenzit keletkezését. Azonban ennek a kijelentésnek az igazolásához még
további vizsgálatok elvégzése szükséges.

5.1.5. Fe-C-B minták hárompontos hajlítóvizsgálata

A hĦtési sebesség és a mechanikai tulajdonságok kapcsolata
Az ismertetett kúpos kokillacsaládba (lásd 49. oldal 28. ábra; 4. táblázat;), a „kvázi-

eutektikus” Fe82,7C17,3-xBx (1x5 at. %) és a „kvázi hiper-eutektikus” Fe82,7-xC17,3Bx
(1x5 at. %) ötvözetrendszerbĘl próbatesteket öntöttem. Minden egyes összetételbĘl
kokillánként (azaz átmérĘnként) legalább 5 db próbatestet készítettem. Ezeket a
próbatesteket 3 pontos hajlítással törésig terheltem. Ezzel az eljárással vizsgáltam a hĦtési
sebesség és a vegyi összetétel hatását a hajlítószilárdságra és a rugalmassági modulusra.

Az eredmények értékelése során minden egyes hajlítódiagramra a legkisebb négyzetek
módszerével egyenest fektettem és a kapott egyenesekbĘl meghatároztam az azonos
körülmények között öntött (összetétel, hĦtési sebesség) próbadarabra jellemzĘ átlagos
hajlítószilárdsági görbét. EzekbĘl a görbékbĘl meghatározható az adott hĦtési sebességgel
készített, ismert vegyi összetételĦ próbadarabokra jellemzĘ átlagos rugalmassági modulus
(lásd 4.3.3. fejezet). A 39. ábra példaként mutatja az Fe79,7C17,3B3 összetételĦ, KI-es
kokillába öntött minták átlagtól legjobban eltérĘ két eredeti hajlítódiagramját és a számított
átlagos hajlítódiagram egyenest.
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18

F/d4 (N/mm4)

Kokilla: K I
Fe79,7C17,3B3

alsĘ határérték
felsĘ határérték
átlag

9

az átlagtól legjobban eltérĘ
eredeti hajlítódiagramok
0
0,0

0,1

f (mm)
39. ábra. A KI-es kokillába öntött Fe79,7C17,3B3 ötvözet legkisebb négyzetek módszerével számított átlagos és
az átlagtól legjobban eltérĘ két eredeti hajlítódiagramja

A 40. ábra a „kvázi-eutektikus”, a 41. ábra a „kvázi hiper-eutektikus” minták esetében
szemlélteti a hĦtési sebesség hatását az azonos összetételĦ ötvözetek esetében. A 42. ábra
(„kvázi-eutektikus”) és a 43. ábra („kvázi hiper-eutektikus”) a különbözĘ összetételĦ,
azonos hĦtési sebességgel gyártott minták hajlítódiagramját mutatja. Az egyenesek a
fentebb ismertetett eljárással számított átlagok.
1,0

F/d4 (N/mm4)

0,8

0,6

0,4

0,2

Fe 82,7 C 14,3 B 3
0,0
0,00

0,02

KI
KII
KIII
KIV
KV
0,04

f (mm)
40. ábra. A különbözĘ hĦtési sebesség hatása a „kvázi-eutektikus” Fe82,7C14,3B3 ötvözetbĘl készített minták
hajlítódiagram alakjára. A KI, KII, KIII, KIV, KV az alkalmazott kokillák jele
(lásd 49. oldal 28. ábra; 4. táblázat;)

-68-

Kísérleti eredmények
1,0

KI
KII
KIII
KIV
KV

F/d4 (N/mm4)

0,8

0,6

0,4

0,2

Fe79,7C17,3B3
0,0
0,00

0,02

0,04

f (mm)
41. ábra. A különbözĘ hĦtési sebesség hatása a „kvázi hiper-eutektikus” Fe79,7C17,3B3 ötvözetbĘl készített
minták hajlítódiagram alakjára. A KI, KII, KIII, KIV, KV az alkalmazott kokillák jele
(lásd 49. oldal 28. ábra; 4. táblázat;)

A 39. ábra, a 40. ábra, a 41. ábra, a 42. ábra és a 43. ábra vízszintes tengelyén az
elmozdulás (f), a függĘleges tengelyén az erĘ (F) és az átmérĘ negyedik hatványának (d4)
hányadosa szerepel. Ezzel az eljárással normáltam az erĘt a keresztmetszettel. Látható,
hogy a csökkenĘ hĦtési sebesség egyre kisebb Young-modulusú mintákat eredményez. Ez
a megállapítás igaz az összes „kvázi-eutektikus” és „kvázi hiper-eutektikus” ötvözetbĘl
készült próbatestekre is. A „kvázi-eutektikus” összetételek Young-modulus értékeit a 44.

ábra, 9. táblázat, a „kvázi hiper-eutektikus” mintákét pedig a 45. ábra és a 10. táblázat
tartalmazza.

Az összetétel hatása
Ebben az esetben a hĦtési sebesség állandó, a B tartalom változik. Világosan látszik, hogy

a növekvĘ B tartalom növeli a Young-modulus nagyságát a „kvázi-eutektikus” összetételek
esetében (42. ábra), azonban a „kvázi hiper-eutektikus” rendszerben a növekvĘ B tartalom
csökkenti a rugalmassági modulus értékét (43. ábra).
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1,0

Kokilla: KII

F/d4 (N/mm4)

0,8

0,6

0,4

B +1
B +2
B +3
B +4
B +5

0,2

0,0
0,00

0,02

0,04

f (mm)
42. ábra. Állandó hĦtési sebességgel hĦtött (K II-as kokilla) „kvázi-eutektikus” Fe82,7C17,3-xBx (1x5 at %)
összetételĦ minták hajlítószilárdsági diagram alakja
1,0

Kokilla: KIII

4

F/d (N/mm )

0,8

4

0,6

0,4

B+1
B+2
B+3
B+4
B+5

0,2

0,0
0,00

0,02

0,04

f (mm)
43. ábra. Állandó hĦtési sebességgel hĦtött (K III-as kokilla) „kvázi hiper-eutektikus” Fe82,7-xC17,3Bx (1x5
at %) összetételĦ minták hajlítószilárdsági diagram alakja

A „kvázi-eutektikus” minták esetében a csökkenĘ hĦtési sebesség hatására a B tartalom
változás miatt bekövetkezĘ rugalmassági modulus növekedés egyre kevésbé mutatható ki.

Ennek valószínĦ oka, hogy a csökkenĘ hĦtési sebesség hatására a kialakuló szerkezet
inhomogenitása növekszik. A Young-modulus növekedés a KIII-as kokillában hĦlt
mintákon még megfigyelhetĘ, de a KIV-es és KV-ös kokillákban hĦtött munkadaraboknál
már nem. A 44. ábra a KII-es kokillában hĦtött „kvázi-eutektikus” próbadarabok
rugalmassági modulus értékét mutatja. Ennek az ötvözetcsaládnak a különbözĘ hĦtési
sebességgel hĦtött mintáinak a számított Young-modulus értékeit a 9. táblázatban
foglalom össze.
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KII

Young modulus (GPa)

190
170
150
130
110
90
70
50
1

2

3

4

5

B tartalom (at %)

44. ábra. A KII-es kokillába öntött „kvázi-eutektikus” Fe82,7C17,3-xBx (1x5 at %) összetételĦ minták
Young-modulusa a B tartalom függvényében
9. táblázat. A KI, KII, KIII, KIV, KV kokillákba öntött (lásd 49. oldal 28. ábra; 4. táblázat;) „kvázieutektikus” Fe82,7C17,3-xBx (1x5 at %) összetételĦ minták átlagos, minimális és maximális Young-modulusa

Összetétel

KI
E (GPa)
Max
Átlag
Min

Fe82,7C16,3B1

147

Fe82,7C15,3B2

184

Fe82,7C14,3B3

199

Fe82,7C13,3B4

228

Fe82,7C12,3B5

248

149
146
185
182
209
189
241
217
259
238

KII
E (GPa)
Max
Átlag
Min

133
140
140
161
170

KIII
E (GPa)
Max
Átlag
Min

140

124

124
144

129

135
141

120

138
163

135

158
171

130

169

131
118
139
121
121
120
137
132
133
128

KIV
E (GPa)
Max
Átlag
Min

60,4
62,9
49,1
61,8
69,9

61,3
59,4
64,2
61,8
50,5
47,3
66,3
58,1
72,7
66,9

KV
E (GPa)
Max
Átlag
Min

21,8
33,9
31,8
28,4
25,9

23,8
19,4
35,3
33,9
35,9
27,2
29,2
27,1
26,6
25,5

A „kvázi hiper-eutektikus” minták esetében a növekvĘ B tartalom csökkenti a
rugalmassági modulust (45. ábra, 10. táblázat), ami a B szerkezetfinomító hatásával
magyarázható. A csökkenĘ hĦtési sebesség hatására bekövetkezĘ Young-modulus
csökkenés az eddig elvégzett vizsgálatok alapján nem magyarázható meg egyértelmĦen.
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Young modulus (GPa)nnn

KIII
120
100
80
60
40
20
0
1
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3

4

5
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45. ábra. A KIII-as kokillába öntött „hiper-eutektikus” Fe82,7-xC17,3Bx (1x5 at %) összetételĦ minták
Young-modulusa a B tartalom függvényében
10. táblázat. A KI, KII, KIII, KIV, KV kokillákba öntött (lásd 49. oldal 28. ábra; 4. táblázat;) „kvázi hipereutektikus” Fe82,7-xC17,3Bx (1x5 at %) összetételĦ minták átlagos, minimális és maximális Young-modulusa

Összetétel

KI
E (GPa)
Max
Átlag
Min

Fe81,7C17,3B1

154

Fe80,7C17,3B2

176

Fe79,7C17,3B3

173

Fe78,7C17,3B4

157

Fe77,7C17,3B5

92,4

182
128
180
172
184
160
181
132
92,1
92,9

KII
E (GPa)
Max
Átlag
Min
159
160
77,4
167
99,8

KIII
E (GPa)
Max
Átlag
Min

162
157
165
155
88,5
64,4
181
154
104
94,8

95,5
88,1
83,6
72,3
70,7

102
90,1
94,9
80,2
86,3
81,8
82,0
63,5
72,4
70 2

KIV
E (GPa)
Max
Átlag
Min
49,5
50,7
43,0
45,5
32,8

50,2
49,1
52,3
49,3
46,8
39,1
57,7
35,1
33,6
32,1

KV
E (GPa)
Max
Átlag
Min
25,5
23,6
19,9
13,3
12,3

25,8
24,9
24,3
22,7
22,2
17,3
14,1
11,9
13,5
11,1

Ugyanolyan koncentrációjú B tartalom változás a „kvázi-eutektikus” és a „kvázi hipereutektikus” rendszerekben nem egyformán változtatja a rugalmassági modulus nagyságát.
Ennek a jelenségnek a pontos magyarázatára még további vizsgálatok elvégzése szükséges.

5.1.6. Fe-C-B ötvözetcsalád összefoglalása

A metalloid szilárdoldat képzĘ tulajdonsága nagymértékben rontja az amorf fázis
keletkezésének feltételeit. Ez alapján érthetĘ meg elsĘsorban a C B-ral történĘ cseréjének
következménye. Ugyanis, az Fe-C rendszerben a Ȗ-fázis C oldó képességét a B leszorítja,
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így a kiterjedt Ȗ-fázis stabilitási tartománya visszaszorul. Ezért mind a B tartalom, mind
pedig a hĦtési sebesség növelése egyaránt gátolja a szilárd oldatok kialakulását, és
képzĘdésük visszaszorulásához vezet, ami határesetben üvegfázis keletkezését is
eredményezheti. A metallográfiai vizsgálatok alapján a B jelentĘsen hozzájárul az
üvegfázis elĘfutáraként is értelmezhetĘ dendrites szövet kialakulásához. A B
szövetszerkezet finomító hatása a kokillában gyorsan hĦtött minták esetében is
egyértelmĦen megfigyelhetĘ. Ez a dendrit-karok átlagos távolságának csökkenésébĘl
látható.

A kristályos hányadon kívül az átlagos szemcseméret jelentĘs hatást gyakorol a HC-re és a
lágymágneses tulajdonságokra a vizsgált ötvözetek esetében. A hĘkezelések azonban
elhanyagolható mértékben változtatják meg a lágymágneses tulajdonságokat.

A cementit típusú szerkezeti egységek térfogatarányának növekedése növeli a CuriehĘmérsékletet a ternér (C+B üvegképzĘket tartalmazó) ötvözetben hasonlóan, mint a
kétalkotós Fe-B üvegek esetében a növekvĘ Fe3B hányad. Ebben a tekintetben a karbon és
a bór hatása megegyezik.

A növekvĘ B tartalom hatására a szemcseszerkezet finomodik, és a keménységértékek
csökkenek mind a „kvázi-eutektikus”, mind pedig a „kvázi hiper-eutektikus” ötvözetek
esetében. A keménységértékek csökkenésének egyik lehetséges oka, hogy a növekvĘ B
tartalom elĘsegíti a cementit típusú szerkezeti egységek kialakulását, gátolva ezáltal a
minták keménységét döntĘen meghatározó martenzit képzĘdését.

A „kvázi-eutektius” ötvözetekben a növekvĘ B tartalom hatására a Young-modulus
növekszik, azonban a „kvázi hiper-eutektius” rendszerben a növekvĘ B tartalom csökkenti
a rugalmassági modulus értékét. A jelenség pontos magyarázatához további vizsgálatok
elvégzése szükséges.
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5.2. Új Fe70,7C6,7P10,4B5Si1,1Mn0,1Cr2Mo2Ga2 összetételĦ tömbi amorf ötvözet
készítése és tulajdonságai [S2, S3, S4, S7, S8, S10]

A tömbi amorf ötvözetek elterjedésének gátat szab a munkadarabok korlátozott kis mérete
ami az elĘállításhoz szükséges viszonylag nagy hĦtési sebességbĘl fakad. Amint az
elĘzĘekben említettem a másik jelentĘs akadály a munkadarabok önthetĘségének
reprodukálhatósága. Az egyes amorf ötvözetek kiemelkedĘ mágneses és mechanikai
tulajdonságait ismerve célszerĦnek látszott olyan új összetételek kifejlesztése, amelyekbĘl
viszonylag nagyméretĦ és olcsó (pl. vasalapú) alkatrészek reprodukálhatóan gyárthatók
[69, 77, 83]. E szempontokat figyelembe véve egy új vasalapú összetételt készítettem, két
korábban is ismert ötvözet (Ci87P8,65B4,35 [103, 104]; Fe65,5Cr4Mo4Ga4P12C5B5,5 [105])
ötvözésével. A Ci87P8,65B4,35 ötvözet önthetĘségi tulajdonságai megfelelĘek voltak, tehát a
gyĦrĦ alakú formaüreget (50. oldal 29. ábra) maradéktalanul kitöltötte, azonban a kokilla
méreteibĘl adódó hĦtési sebesség már nem volt elegendĘ az amorf állapot eléréséhez. Az
Fe65,5Cr4Mo4Ga4P12C5B5,5 ötvözet önthetĘségi tulajdonságai elmaradtak a Ci87P8,65B4,35
ötvözetétĘl, azonban az adott öntési körülmények között a hĦtési sebesség megfelelĘ volt,
így az ebbĘl készített öntött szerkezet amorf volt.

Az eddig ismeretlen új ötvözet nagy üvegképzĘ hajlamú és jól önthetĘ többalkotós
rendszer, amelynek az összetétele Fe70,7C6,7P10,4B5Si1,1Mn0,1Cr2Mo2Ga2. Ez az olvadék a
gyĦrĦ alakú kokilla (lásd 50. oldal 29. ábra) formaüregét maradéktalanul kitöltötte, és a
hĦtési sebesség is elegendĘ volt ahhoz, hogy a minta amorf legyen. Az így készített gyĦrĦ
2,6-szer nagyobb, mint az irodalomból eddig ismert legnagyobb méretĦ vasalapú hasonló
alakú tömbi amorf munkadarab [69]. A 46. ábra az új összetételbĘl öntött amorf gyĦrĦ és
az elérhetĘ legnagyobb mintavastagságot bizonyító rúd fényképét mutatja. Ezzel az
összetétellel sikerült a valós igényeknek is megfelelĘ geometriájú tömbi amorf
lágyvasmagot öntéssel elkészíteni.

46. ábra. Az új Fe70,7C6,7P10,4B5Si1,1Mn0,1Cr2Mo2Ga2 összetételĦ ötvözetbĘl öntött különbözĘ formájú amorf
minták láthatók (gyĦrĦ mérete:  26 x  18 x 1 mm; a rúd mérete:  3 -  4 x 54 mm)
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Mint ismert, az eltérĘ gyorshĦtési eljárással készített hagyományos üvegfém szalagok
tulajdonságai nagy szórást mutatnak [36]. Ennek oka a ténylegesen érvényesülĘ hĦtési
sebesség, a hĦtĘközeg és az olvadék között hĘátadási viszonyok stb. Ezért ebbĘl az
ötvözetbĘl szalagot is készítettem (3,2±0,2 mm széles, 24±5 Pm vastag) folyamatos
síköntéses (planar flow casting) eljárással azért, hogy meghatározzam milyen szerkezeti és
gyakorlati mágneses tulajdonságokban térnek el egymástól a különbözĘ hĦtési módszerrel
elĘállított, de egyébként röntgenamorf minták. Az amorf állapotot mind a 3 különbözĘ
formájú mintán röntgenvizsgálattal ellenĘriztem (sugárforrás Cu-KĮҗҏ), úgy hogy a tömbi
amorf mintákat elporítottam. Az eredményeket a 47. ábra mutatja.

Intenzitás (arb. unit)

Rúd

GyĦrĦ

Szalag

20

40

60

80

100

2 4 (fok)
47. ábra. Az új Fe70,7C6,7P10,4B5Si1,1Mn0,1Cr2Mo2Ga2 összetételĦ készített minták (rúd, gyĦrĦ, szalag) röntgen
vizsgálatának eredménye

A

röntgenvizsgálatok

világosan

mutatják,

hogy

az

új

összetételĦ

Fe70,7C6,7P10,4B5Si1,1Mn0,1Cr2Mo2Ga2 többalkotós ötvözetrendszerbĘl készített három
különbözĘ gyártási eljárással készített (tehát eltérĘ termikus eredetĦ) minta teljesen amorf,
azaz röntgenamorfok, szerkezeti szempontból tehát azonos állapotúak.
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5.2.1. A röntgenamorf minták termikus stabilitásának összehasonlítása;
termomágneses tulajdonságok

A szalag és a gyĦrĦ alakú minták DSC mérés eredményeit a 48. ábra mutatja.

Tg

Exoterm (arb. unit)

Szalag

GyĦrĦ

Tx

E=20 K/min

650

700

750

800

850

HĘmérséklet (K)
48. ábra. Az új Fe70,7C6,7P10,4B5Si1,1Mn0,1Cr2Mo2Ga2 ötvözetbĘl elĘállított szalag és gyĦrĦ minták DSC
termogram összehasonlítása

A DSC termogramok alakja gyakorlatilag minden vizsgált minta esetében megegyezik. A
fontosabb termikus jellemzĘk kvalitatív egyezése és a DSC görbék egyezĘ alakja alapján
egyértelmĦ, hogy a minták azonos, üvegamorf állapotban vannak, az alkalmazott eltérĘ
hĦtési sebesség ellenére.

A 11. táblázat a DSC görbék részletesebb elemzésébĘl leolvasható legfontosabb termikus
jellemzĘket foglalja össze, rendre Tg (üvegátalakulási hĘmérséklet), Tx (kristályosodási
hĘmérséklet), Tm (olvadáspont), 'Tx (túlhĦtött olvadék állapot) és Tg/Tm, (redukált
üvegátalakulási hĘmérséklet).
11. táblázat. Az új Fe70,7C6,7P10,4B5Si1,1Mn0,1Cr2Mo2Ga2 ötvözet üvegátalakulási (Tg), kristályosodási (Tx),
olvadási (Tm) hĘmérsékletek, valamint a túlhĦtött olvadék állapot hĘmérsékletviszonya ('Tx=Tx-Tg) és a
redukált üvegátalakulási hĘmérséklet (Tg/Tm)

Tg (K)

Tx (K)

Tm (K)

'Tx (K)

Tg/Tm

GyĦrĦ

748

805

1301

57

0,57

Szalag

744

804

1305

60

0,57
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A túlhĦtött olvadék állapot hĘmérséklettartománya és a redukált üvegátalakulási
hĘmérséklet nagyságrendileg megegyezik az ismert fontos tömbi amorf minták hasonló
értékével [6].

A DSC mérések alapján látható, hogy az új ötvözet 'Tx értéke a két alapanyag hasonló
értékének az átlaga (12. táblázat) [104, 105].
12. táblázat. Az alapanyagok és az új ötvözet 'Tx értékei

'Tx (K)

Összetétel
alapanyag
új ötvözet

Ci87P8,65B4,35

53

Fe65,5Cr4Mo4Ga4P12C5B5,5

61

Fe70,7C6,7P10,4B5Si1,1Mn0,1Cr2Mo2Ga2

57

Az elĘzĘekben már említettem, hogy a ferromágneses fémüvegek termikus bomlásának
mechanizmusa, illetve ennek termomágneses vizsgálata közvetve információkat nyújthat a
hĦtéstĘl függĘ tényleges reálszerkezetre vonatkozóan, az üvegátalakuláson belüli
inhomogenitások jellemzésére, amelyek a hagyományos szerkezetvizsgálati módszerekkel
nem mutathatók ki.

Az amorf fázis devitrifikációjának mechanizmusával kapcsolatban hasznos adatokhoz lehet
jutni a DSC (48. ábra) és a termomágneses (49. ábra) görbék összehasonlításával. Az
amorf

fázis

Curie-hĘmérséklete

(TCam)

jól

elkülönül

a

mágnesezettség

újbóli

növekedésétĘl, ami a kristályosodási folyamatban keletkezĘ ferromágneses fázisok
megjelenésének következménye. Ez a hĘmérséklettartomány magában foglalja a
kristályosodási hĘmérsékletet (Tx). A keletkezĘ fázisok Curie-hĘmérsékletébĘl olyan
részinformációk is kikövetkeztethetĘk, amelyek termikus módszerekkel nem mutathatók
ki. Ennek fĘleg ott van jelentĘsége, ahol az átalakulás nem jár együtt mérhetĘ termikus
effektussal.

A termomágneses görbék eltérĘ alakja a két minta homogenitásbeli különbségébĘl ered. A
tömbi minta esetében tapasztalható kisebb hĘmérsékleten (750 K) kezdĘdĘ mágnesezettség
növekedés lehetséges magyarázatai:
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1. Felületi csíraképzĘdés (könnyebben mutat telített mágneses tulajdonságokat, mint a
szalag minta);
2. A Tg-nél lejátszódó túlhĦtött olvadék állapot mágnesezettsége látható.
Az 1. feltételezésnek ellentmond és a 2.-at megerĘsíti, hogy a termikus vizsgálat (DSC)
során ezen a hĘmérsékleten (750 K) kristályosodás nem látható.

A két különbözĘ hĦtési körülmény között gyártott mintán ennek a mágneses jelenségnek a
befejezĘ hĘmérséklete gyakorlatilag azonos (953 K), ami nem más, mint a keletkezett
kristályos fázisok Curie-hĘmérséklete.

HĘkezeletlen szalag
HĘkezeletlen gyĦrĦ

Mágnesezettség (Am2/kg)

120

T C (K)

90
Szalag
GyĦrĦ

533,9
529,4

60

30

0

E=5 K/min
300

450

600

750

900

1050

HĘmérséklet (K)
49. ábra. A hĘkezeletlen szalag és tömbi Fe70,7C6,7P10,4B5Si1,1Mn0,1Cr2Mo2Ga2 összetételĦ minták
termomágneses görbéje. Az táblázatban a minták Curie-hĘmérséklete látható

5.2.2. GyĦrĦ és szalag alakú minták lágymágneses tulajdonságainak
összehasonlítása

Ismert, hogy az üvegfém-ötvözetek változatos mágneses és mechanikai tulajdonságúak,
attól függĘen, hogy milyen volt a termikus elĘéletük. A termikus elĘélet meghatározásában
az alkalmazott hĦtési sebesség, az olvadék öntési hĘmérséklete, valamint a gyártás utáni
hĘkezelési eljárások játszanak fĘ szerepet. A hĦtési sebesség jelentĘségére több irodalmi
utalás található [106, 107]. A gyártáskor alkalmazott hĦtési sebességet gyakran úgy
értelmezik, mint a minták gyártása során alkalmazott „járulékos hĘkezelés”-t (szerkezeti
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relaxáció) [107]. Az is kimutatható, hogy a GFA és bizonyos mágneses tulajdonságok (pl.
koercitív erĘ), valamint egyes mechanikai jellemzĘk (pl. törékenység) között összefüggés
áll fenn. Ismert, hogy a nagy üvegképzĘ hajlamú ötvözetek tulajdonságai kevésbé
érzékenyek a gyártási körülményekben bekövetkezĘ változásra [108]. Ennek az a
magyarázata, hogy az az ötvözet érzékenyebb a hĦtési sebesség változására, amelyiknek
kisebb az üvegképzési hajlama, vagyis az várható, hogy a nagy GFA-val rendelkezĘ
üvegek kevésbé érzékenyek a hĦtési sebesség változására. Azonban ezeket a várakozásokat
az eddigi kísérletek nem igazolták (lásd 50. ábra).

A 50. ábra az Fe70,7C6,7P10,4B5Si1,1Mn0,1Cr2Mo2Ga2 ötvözetbĘl készített gyĦrĦ és szalag
alakú minták 50 Hz-en mért B-H görbéjét mutatja. A szalag koercitív ereje (HC)
11,4 Am-1, a gyĦrĦé 38,8 Am-1. Nyilvánvaló, hogy a szalag koercitív ereje sokkal kisebb,
aminek az okai:

 a vékony szalagban fellépĘ kisebb örvényáramú veszteség;
 a tömbi minta nagyobb inhomogenitása.
0,6

Mágnesezettség (T)

0,4
szalag
gyĦrĦ

0,2
0,0
szalag

=11,4 A/m

HC

-0,2

gyĦrĦ

HC

=38,8 A/m

-0,4
-0,6
-150

-100

-50

0

50

100

150

Mágneses térerĘsség (A/m)
50. ábra. KülönbözĘ formájú amorf Fe70,7C6,7P10,4B5Si1,1Mn0,1Cr2Mo2Ga2 összetételĦ minták, B-H görbéje
50 Hz-en

A gyĦrĦ mágneses vesztesége 50 Hz-en szintén nagyobb (0,36 W/kg), mint a szalagé
(0,15 W/kg). Ez a mérési eredmény összhangban van az irodalmi adatokkal [109]. Az
említett irodalom szerint különbözĘ formájú (szalag és rúd), de azonos összetételĦ minták

HC értékeit hasonlították össze. A tömbi amorf minta anizotrop jellege hangsúlyozottabb,
aminek az oka a kisebb hĦtési sebesség, nevezetesen a réz kokillába öntött munkadarab
-79-

Kísérleti eredmények

hĦlése lassabb, mint a melt spinning eljárással hĦtött mintáé. Szintén figyelembe kell venni
a tömbi minták esetében a gyártási sajátosságok miatt a mintában különbözĘ, lokális hĦtési
sebesség miatt ébredĘ feszültségeket (nagy hĦtési sebesség, 3D-s forma stb.).

Az irodalom egy lehetséges magyarázattal szolgál a szerkezeti inhomogenitásra [110]. A
Curie-hĘmérséklet a hĦtési körülményektĘl függ [109]. Ez arra utal, hogy az
üvegátalakulási

hĘmérsékleten

(Tg)

az

olvadékszerkezet

különbözĘ

lehet.

Az

olvadékszerkezetben fellépĘ nm-es kiterjedésĦ felületi csíraképzĘdés elvi lehetĘséget ad a
mágneses csatolás mikromechanizmusának széleskörĦ változására. Talán ez az oka az erĘs
ingadozásank, ami a feszültség és a helyi ferromágneses csatolás között tapasztalható.

A B-H görbék összehasonlításából kitĦnik (50. ábra és a 51. ábra), hogy a HC értékek
egymáshoz viszonyított aránya (gyĦrĦ, szalag) más DC és AC mérésekben. Tehát a gyĦrĦ
alakú mintánk DC térben mért koercitív ereje kisebb, mint a szalagé, ellentétben az AC
térben tapasztaltakkal.
0,6

Mágnesezettség (T)

0,4
szalag
gyĦrĦ

0,2
0,0
szalag

HC

-0,2

=3,8 A/m

gyĦrĦ

=1,7 A/m

10

15

HC
-0,4
-0,6
-20

-15

-10

-5

0

5

20

Mágneses térerĘsség(A/m)
51. ábra. DC térben felvett különbözĘ formájú amorf Fe70,7C6,7P10,4B5Si1,1Mn0,1Cr2Mo2Ga2 összetételĦ minták
B-H görbéje

A szalag koercitív ereje (HC) 3,8 Am-1, a gyĦrĦé 1,7 Am-1 DC tér alkalmazása esetén. A
szalag gyártása során a hĦtési sebesség nagyobb volt. A tömbi gyĦrĦ minta nagyobb

makroszkópikus feszültségállapota okozza a nagyobb HC értékeket az AC méréseknél, ami
összhangban van az irodalmi adatokkal [57, 59, 60, 61, 111]. Továbbá AC tér esetében az
örvényáram hatását sem lehet figyelmen kívül hagyni.
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A 13. táblázatban a két különbözĘ frekvencián mért technikai mágnesezési görbérĘl
leolvasott Br és Bs értékekbĘl számított négyszögesség (Br/Bs) látható. Megállapítható,
hogy a gyĦrĦ, tehát tömbi mintának a négyszögessége ~0,5, a szalagé 0,96.
13. táblázat. A technikai mágnesezési görbérĘl leolvasott Br, Bs értékekbĘl számított Br/Bs hányados a gyĦrĦ
és a szalag minta esetében

Br/Bs
50 Hz
GyĦrĦ

Szalag

DC

Br (T)

0,24

0,23

Bs (T)

0,47

0,48

Br (T)

0,47

0,47

Bs (T)

0,49

0,49

50 Hz

DC

0,51

0,48

0,96

0,96

5.2.3. Az új összetételĦ Fe70,7C6,7P10,4B5Si1,1Mn0,1Cr2Mo2Ga2 ötvözet néhány
mechanikai tulajdonsága
Hajítóvizsgálat, rugalmassági modulus

Az

új

összetételĦ

amorf

állapotú

KII-es

és

KIII-as

kokillába

öntött

Fe70,7C6,7P10,4B5Si1,1Mn0,1Cr2Mo2Ga2 ötvözeten is elvégeztem az 5.1.5. fejezetben már
ismertetett 3 pontos hajlítóvizsgálatot. A különbözĘ hĦtési sebességgel hĦlt, de még
röntgenamorf minták keresztmetszettel normált hajlítóvizsgálatának eredményét a 52. ábra
mutatja.
1,0

K II
K III

F/d4 (N/mm4)

0,8

0,6

0,4

0,2

Fe70,7C6,7P10,4B5Si1,1Mn0,1Cr2Mo2Ga2 (MIX)
0,0
0,00

0,02

0,04

f (mm)
52. ábra. A KII-es és KIII-as kokillákba öntött Fe70,7C6,7P10,4B5Si1,1Mn0,1Cr2Mo2Ga2 összetételĦ tömbi amorf
minták normált hajlítóvizsgálati eredménye
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Hasonlóan az Fe-C-B rendszerhez, ennél a tömbi amorf mintánál is megfigyelhetĘ, hogy a
csökkenĘ hĦtési sebesség hatására a hajlítószilárdsági görbék meredeksége csökken. Tehát

a kisebb hĦtési sebesség csökkenti a Young-modulus értékét. Ennek magyarázata lehet,
hogy a kisebb hĦtési sebesség „járulékos hĘkezelésként” hat a kialakuló szerkezetre, ami
relaxációs hatású. Hasonlóan értelmezik a szalagok gyártásánál is a hĦtési sebesség hatását
[107].

A hárompontos hajlítóvizsgálat eredményeibĘl meghatároztam az egyes minták
rugalmassági modulusát, a már ismertetett számítási módszerrel (4.3.3. és 5.1.5. fejezetek).
A számítási eredményeket az 53. ábra és a 14. táblázat tartalmazza.

Young modulus (GPa)

Fe70,7C6,7P10,4B5Si1,1Mn0,1Cr2Mo2Ga2
150

125

100

75
KII

KIII
Kokilla

53. ábra. A KII-es és KIII-as kokillába öntött Fe82 Fe70,7C6,7P10,4B5Si1,1Mn0,1Cr2Mo2Ga2 összetételĦ minták
Young-modulusa
14. táblázat. A KII, KIII kokillákba öntött (lásd 49. oldal 28. ábra; 4. táblázat;)
Fe70,7C6,7B5P10,4Si1,1Mn0,1Cr2Mo2Ga2 összetételĦ minták átlagos, minimális és maximális Young-modulusa

KII
E (GPa)
átlag
133

KIII
E (GPa)

max
min
145
128

átlag
127

max
min
134
122

Látható, hogy a hĦtési sebesség csökkenésével a rugalmassági modulus értékek szórása
csökken, ami megerĘsíti a fentebb megfogalmazott állítást, miszerint a gyártás során
alkalmazott hĦtési sebesség „járulékos hĘkezelés”-nek tekinthetĘ, ami szerkezeti relaxációt
eredményez.
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Keménység

Megmértem a röntgenamorf hárompontos hajlítással törésig terhelt és a gyĦrĦ alakú minták
mikro Vickers keménységét 1000 mN terhelĘerĘvel, munkadarabonként 5 különbözĘ
helyen. A keménységértékek átlagát, maximumát és minimumát a 15. táblázat tartalmazza.
15. táblázat. Három azonos összetételĦ (MIX), de különbözĘ hĦtési sebességgel hĦtött tömbi amorf minta
átlagos (átlag), minimális (min) és maximális (max) mikro Vickers keménysége 1000 mN terhelĘerĘvel mérve

KII
mikro HV
átlag
966

KIII
mikro HV

max
min
1006
874

GyĦrĦ
mikro HV

max
min
1032
901

átlag
962

max
min
1022
876

átlag
960

A keménységértékek megerĘsítik azt az irodalomból már ismert jelenséget [81, 82], hogy
az amorf minta keménysége független a hĦtési sebesség nagyságától.

Az

irodalom

az

amorf

anyagok

jellemzésére

használja

a

rugalmassági

modulus/a keménység (E/HV) hányadost [112]. Az idézett könyvfejezetben a Fe80B20
ötvözetnél

ez

az

arány

(E/HV=165 800/1100)

150,

a

Fe80P16C3B1

esetében

(E/HV=135 400/835) 162. Az új Fe70,7C6,7B5P10,4Si1,1Mn0,1Cr2Mo2Ga2 összetételĦ tömbi
amorf ötvözetbĘl készített rúd és gyĦrĦ alakú minták E/HV arányát a 16. táblázatban
foglalom össze.
16. táblázat. A KII, KIII valamint a „gyĦrĦ” kokillákba öntött Fe70,7C6,7B5P10,4Si1,1Mn0,1Cr2Mo2Ga2
összetételĦ minták Young-moudulusa, mikro Vickers keménysége (terhelĘerĘ: 1000mN) és E/HV hányadosa

mikro
HV
966
962
958

E (MPa)
KII
KIII
GyĦrĦ

133 250
126 820
129 950*

E/HV
138
132
136

Az új összetételĦ (MIX) minták rugalmassági modulusa egy nagyságrendbe esik az
Fe80P16C3B1 ötvözetével (135 400 MPa), azonban a MIX ötvözetbĘl készített
munkadarabok keménysége jóval meghaladja az Fe80P16C3B1 keménységét (HV 835). Ez

azt

jelenti,

hogy

az

(Fe70,7C6,7B5P10,4Si1,1Mn0,1Cr2Mo2Ga2)

újonnan
készített

*

tömbi

kikísérletezett
amorf

minták

ötvözetbĘl
rugalmassági

A gyĦrĦ alakú minta rugalmassági modulusát nem 3 pontos hajlítóvizsgálattal határoztam meg, hanem a
BME JJT Micro Combi Testerén mértem.
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modulusa a többi tömbi amorf Fe-alapú munkadarabokhoz viszonyítva kisebb, tehát
lágyabb, azonban a keménysége még mindig meghaladja a HV 960-at.

5.2.4. Az új összetételĦ Fe70,7C6,7P10,4B5Si1,1Mn0,1Cr2Mo2Ga2 ötvözet tulajdonságainak összefoglalása

Az Fe70,7C6,7P10,4B5Si1,1Mn0,1Cr2Mo2Ga2 összetételĦ ötvözet a gyĦrĦ alakú kokilla (lásd 50.

oldal 29. ábra) formaüregét maradéktalanul kitöltötte. Az így alkalmazott hĦtési sebesség
elegendĘ volt az amorf állapot eléréséhez. A röntgenvizsgálat szerint a három különbözĘ
formájú (tehát eltérĘ termikus eredetĦ) minta teljesen amorf, azaz szerkezeti szempontból
azonos állapotúak.

A DSC termogramok alakja minden vizsgált minta esetében megegyezik. A fontosabb
termikus jellemzĘk kvalitatív egyezése és a DSC görbék egyezĘ alakja alapján
kijelenthetĘ, hogy a minták azonos, üveg-amorf állapotban vannak, az elĘállításkor
alkalmazott eltérĘ hĦtési sebesség ellenére.

A túlhĦtött olvadékszerkezetben fellépĘ nm-es kiterjedésĦ ingadozások elvi lehetĘséget
adnak a mágneses csatolás mikromechanizmusának széleskörĦ változására.

A tömbi gyĦrĦ alakú és a szalagból csévélt vasmag minta koercitív erejének frekvencia
függése lényeges eltérést mutat. Ennek feltehetĘ oka a kétféle módon gyorshĦtött anyag
eltérĘ makroszkópikus feszültségállapota.

EbbĘl az új összetételĦ (Fe70,7C6,7B5P10,4Si1,1Mn0,1Cr2Mo2Ga2), tömbi amorf munkadarabok
gyártására is alkalmas ötvözetbĘl készített minták rugalmassági modulusa a többi tömbi
Fe-alapú amorf mintákhoz viszonyítva kisebb, tehát lágyabb, ugyanakkor a keménysége
HV 960.
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5.3. HĘkezelések hatása az Fe70,7C6,7P10,4B5Si1,1Mn0,1Cr2Mo2Ga2 tömbi amorf
minták mechanikai és mágneses tulajdonságaira [S11]

A hagyományos Fe (és Co) alapú üvegfémek tekintélyes része arról nevezetes, hogy a
lágymágneses tulajdonságaik jelentĘsen javíthatók az utólagos hĘkezeléssel [111]. Ezeket
a kristályosodásnál kisebb hĘmérsékleteken hĘkezelik. Céljuk a gyártásból származó
makroszkópos

és

szubmakroszkópos

feszültségek

eltávolítása.

A

nanokristályos

ötvözetekben viszont, részleges kristályosítással érik el a tulajdonságok javulását.

Ez utóbbi nanokristályos ötvözeteknél a hĘkezelések célja és eredménye ettĘl különbözik.
A hĘkezelt szerkezet kialakításával a „kiátlagolódó” kristály-anizotrópiának nevezett
mechanizmus következtében a HC jelentĘsen csökken [100]. A lágymágneses
tulajdonságokban bekövetkezĘ ilyen nagy változásokról a tömbi amorf ötvözeteknél nem
lehet beszélni [113]. FeltehetĘen szerepet játszik ebben a tömbi amorf minták egyfázisú 3D
kiterjedésĦ szerkezete, amely viszonylag kis hĘmérsékleteken (Tg-100…150 °C) a
rövidtávú diffúziós mozgásokat megnehezíti (vagyis a relaxációs folyamatokhoz szükséges
rövidtávú diffúziós átrendezĘdések nem következnek be).

Ismert ugyanakkor, hogy a tömbi amorf ötvözeteknél a túlhĦtött olvadék állapot ('Tg)
hĘmérséklettartománya nagy, így ebben a hĘmérséklettartományban anélkül végezhetĘk a
hĘkezelések, hogy a kristályosodási folyamat meginduljon.

5.3.1. Szerkezetváltozás és mechanikai tulajdonságok

Az elĘzĘ fejezetben ismertetett Fe70,7C6,7P10,4B5Si1,1Mn0,1Cr2Mo2Ga2 összetételĦ, gyĦrĦ
alakú amorf próbatesteket (46. ábra) hĘkezeltem, vizsgálva a szerkezet és a mágneses
tulajdonságok változását. A hĘkezelést ónfürdĘben végeztem el, a minél hatékonyabb
hĘátadás biztosítása miatt, ami különösen fontos a rövid idejĦ és viszonylag nagy
hĘmérsékletĦ hĘkezelések esetében.

A hĘkezelés hĘmérsékletét úgy választottam meg, hogy a Tg alatt és a Tg környezetében
lehessen vizsgálni a hĘkezelések eredményét (Tg=748 K). HĘntartási idĘnél egy sokkszerĦ
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rövid, egy rövid és egy hosszabb idejĦ intervallumot választottam. A hĘkezelés
paramétereit a 17. táblázat tartalmazza.
17. táblázat. Az Fe70,7C6,7P10,4B5Si1,1Mn0,1Cr2Mo2Ga2 összetételĦ gyĦrĦ alakú minta hĘkezelési paraméterei

HĘmérséklet (K)

HĘntartási idĘ (min)

673

1

10

30

743

1

10

30

HĘkezelés után szerkezetvizsgálatot végeztem, amelynek során megállapítottam, hogy az
amorf csúcsot jelentĘ kiszélesedésben csak a 743 K-en, 30 percig tartó hĘkezelés hatására
jelent meg 41,9°-nál egy csúcs, ami csekély mennyiségĦ kristályos fázis megjelenésére utal
(54. ábra), ennek ellenére azonban még ez a szerkezet is döntĘen amorfnak tekinthetĘ.
Fe70,7C6,7P10,4B5Si1,1Mn0,1Cr2Mo2Ga2
743 K; 30 min

Intenzitás (arb. unit)

743 K; 10 min
743 K; 1 min
673 K; 30 min
673 K; 1 min
hĘkezeletlen
30

40

50

60

70

80

90

2 4(fok)
54. ábra. A különbözĘ hĘkezelések hatása az Fe70,7C6,7P10,4B5Si1,1Mn0,1Cr2Mo2Ga2 összetételĦ, gyĦrĦ alakú
amorf minta szerkezetére

A többi esetben részleges kristályosodásra utaló csúcs nem jelent meg a diffrakciós
vizsgálat spektrumában, tehát megállapítható, hogy a 673 K-en és a 743 K-en történt
hĘkezelések az amorf szerkezetet döntĘen nem változtatták meg, azaz kristályosodás nem
indult el –ami igen gyakran a HC növekedését eredményezi–, itt ezek a hĘkezelések tehát

csak szerkezeti relaxációt okoztak.
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A hĘkezelés hatását mikrokeménységméréssel is nyomon követtem, azt vizsgálva, hogy
ebben az esetben is kimutatható-e a hagyományos üvegfémeknél gyakori HV növekedés.
Az eredményeket a 55. ábra és az 56. ábra mutatja.
1400
1200

HV mikro

1000
800
600
400
200
0
hĘkezeletlen

673 K; 1 min

673 K; 10 min

673 K; 30 min

55. ábra. A 673 K-en történt 1, 10 és 30 perces hĘkezelések hatása a keménységre
(terhelĘerĘ 80 p ~784 mN)

1400
1200

HV mikro

1000
800
600
400
200
0
hĘkezeletlen

743 K; 1 min

743 K; 10 min

743 K; 30 min

56. ábra. A 743 K-en történt 1, 10 és 30 perces hĘkezelések hatása a keménységre
(terhelĘerĘ 80 p ~784 mN)

A mérési eredmények alapján jól látható, hogy a Tg alatti hĘkezeléseknek gyakorlatilag
nincsen hatása a keménységértékek alakulására. Ez összhangban van a korábbi irodalmi
értelmezésekkel [81, 82]. Az 56. ábra alapján megállapítható, hogy a Tg körüli hĘkezelések

hatására, már a rövid ideig (1 perc) tartó hĘntartás is csökkenti a keménységértékek
szórását, és a hagyományos üvegfémekkel szemben itt nem tapasztaltam az úgynevezett
„hĘkezelési keményedés” jelenségét. Ennek a jelenségnek a pontos magyarázatához
további vizsgálatok elvégzése szükséges.
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5.3.2. HĘkezelés hatása a termomágneses tulajdonságokra

A 673 K-en történĘ hĘkezelés a termomágneses görbe alakját (57. ábra), ezen belül is az
amorf fázis Curie-hĘmérsékletét (TCam) (59. ábra) jelentĘsen befolyásolja. A 750 K felett,
azaz a Tg és a Tx közötti hĘmérséklet tartományban a termomágneses görbék gyakorlatilag
párhuzamosan futnak, sĘt Tx környezetében, 800 K-en (Tx=805 K) a különbözĘ
hĘkezelések hatása már alig mutatható ki.

Mágnesezettség (Am2/kg)

120

Fe70,7C6,7P10,4B5Si1,1Mn0,1Cr2Mo2Ga2
HĘkezeletlen
673 K; 1 min
673 K; 10 min
673 K; 30 min

90

60

30

0

E=10 K/min
300

450

600

750

900

1050

HĘmérséklet (K)
57. ábra. A 673 K-en 1, 10 és 30 percig tartó hĘkezelés hatása az Fe70,7C6,7P10,4B5Si1,1Mn0,1Cr2Mo2Ga2
összetételĦ, gyĦrĦ alakú amorf minta termomágneses tulajdonságaira

A 58. ábra a 743 K-en különbözĘ ideig tartó hĘkezelések hatását mutatja. Az ábrán jól
látható, hogy a TCam hĘmérséklet körüli mágnesezettségek változása a különbözĘ ideig

tartó hĘkezelések hatására sokkal kisebb, mint a 673 K-es hĘntartási hĘmérséklet esetében.
Ennek oka, hogy a Tg körüli hĘmérsékleten a relaxáció sokkal rövidebb idĘ alatt
végbemegy, mint a kisebb hĘmérsékleten (673 K). Az idĘ függvényében a kis hĘmérsékletĦ
hĘkezelések hatására megjelennek olyan tranziens mágneses inhomogenitások, amelyek
lehetséges mechanikai megnyilvánulása a keménységértéket nagy szórása (55. ábra, 56.

ábra).

Ezért az állapotért felelĘs tartományok a hĘkezelési, relaxációs folyamat során alakultak
ki. A 673 K-en történĘ hĘkezelések elsĘsorban a TC-t növelik és tranziensként megjelenik
egy újabb ferromágnesesmágneses járulék is, amely a hĘkezelési idĘ növekedésével
eltĦnni látszik. Ennek a jelenségnek a magyarázata még nem ismert.
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Fe70,7C6,7P10,4B5Si1,1Mn0,1Cr2Mo2Ga2
HĘkezeletlen
743 K; 1 min
743 K; 10 min
743 K; 30 min
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58. ábra. A 743 K-en 1, 10 és 30 percig tartó hĘkezelés hatása az Fe70,7C6,7P10,4B5Si1,1Mn0,1Cr2Mo2Ga2
összetételĦ, gyĦrĦ alakú amorf minta termomágneses tulajdonságaira

A Tg környezetében végrehajtott hĘkezelések hatására a különbözĘ ideig tartó hĘkezelések
termomágneses görbéje a Tg környezetében összesimul, vagyis ennél nagyobb
hĘmérsékleten a különbözĘ ideig hĘntartott minták mágnesezettségének változása
megegyezik. Ez azt jelenti, hogy ennél nagyobb hĘmérsékleten az újonnan keletkezett
kristályos szerkezetekben számottevĘ különbség nincsen, ami a mágnes tulajdonságokat
döntĘen befolyásolná.

Az 59. ábra mutatja a Curie-hĘmérséklet változását 673 K és 743 K-en történt 1, 10 és 30
perces hĘntartás után. Látható, hogy mind a két hĘmérsékleten a hĘntartási idĘ

növekedésével, a Curie-hĘmérséklet monoton növekszik. Ennek oka az irreverzibilis
szerkezeti relaxáció. Ez a jelenség összhangban van az irodalomban talált kísérleti
eredményekkel [108].
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59. ábra. A Fe70,7C6,7P10,4B5Si1,1Mn0,1Cr2Mo2Ga2 összetételĦ, gyĦrĦ alakú amorf minta Curie-hĘmérséklet
változása a különbözĘ hĘmérsékleten történ hĘntartási idĘ függvényében

A

17.

táblázatban

ismertetett

hĘkezelési

paraméterekkel

hĘkezeltem

a

Fe65,5Cr4Mo4Ga4P4B5,5 (DD) összetételĦ amorf mintát is. Ebben az esetében a CuriehĘmérséklet hasonlóan változott, mint az Fe70,7C6,7P10,4B5Si1,1Mn0,1Cr2Mo2Ga2 (MIX)
összetételĦ amorf munkadarab esetében (60. ábra).
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60. ábra. A Fe65,5Cr4Mo4Ga4P4B5,5 összetételĦ, gyĦrĦ alakú amorf minta Curie-hĘmérséklet változása a
különbözĘ hĘmérsékleteken történt hĘntartási idĘ függvényében
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5.3.3. A permeabilitás frekvenciafüggésének változása a hĘkezelés hatására

A vasalapú tömbi amorf ötvözetek nagyfrekvenciás tulajdonságai utólagos hĘkezeléssel
javíthatók, amit a permeabilitás frekvencia-függése jól mutat. A nanokristályos ötvözetek
esetében a permeabilitás növekszik, a frekvenciafüggés javul, a veszteség pedig csökken az
utólagos hĘkezelések hatására. Ezt a kérdést vizsgáltam meg két ötvözetnél: 1)
Fe70,7C6,7P10,4B5Si1,1Mn0,1Cr2Mo2Ga2 (MIX); 2) Fe65,5Cr4Mo4Ga4P4B5,5 (DD).
Meghatároztam a permeabilitás frekvencia függését az öntött (hĘkezeletlen) és különbözĘ
módon

hĘkezelt

állapotban

lévĘ

Fe70,7C6,7P10,4B5Si1,1Mn0,1Cr2Mo2Ga2

összetételĦ

mintákon. Az eredményeket az 61. ábra mutatja.

Permeabilitás
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hĘkezeletlen
673 K; 10 min
743 K; 10 min
743 K; 30 min
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61. ábra. Az Fe70,7C6,7P10,4B5Si1,1Mn0,1Cr2Mo2Ga2 összetételĦ, gyĦrĦ alakú minták permeabilitása a
frekvencia függvényében hĘkezeletlen és különbözĘ hĘkezelések után

Látható, hogy a 673 K-en történt hĘkezelés kivételével az öntött állapothoz viszonyítva a
permeabilitás drasztikusan csökken. Észre kell venni azonban, hogy 104 Hz frekvenciától
kezdve a 743 K-en, azaz az üvegátalakulási hĘmérséklet (Tg) közelében hĘkezelt minták
permeabilitása eléri a minimum értéket és a frekvencia további növelésével a permeabilitás
tovább már nem csökken. A 673 K-en (Tg-80 K) történt hĘkezelés az öntött állapothoz
viszonyítva nagyobb permeabilitási értékeket eredményezett, míg a Tg környezetében
hĘkezelt minták permeabilitás-frekvencia függése romlott az öntött állapothoz viszonyítva.
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A 62. ábra az Fe65,5Cr4Mo4Ga4P4B5,5 összetételĦ amorf minta különbözĘ hĘkezelési
állapotok után mért permeabilitását szemlélteti a frekvencia függvényében. Hasonlóan az
elĘzĘ mintán (Fe70,7C6,7P10,4B5Si1,1Mn0,1Cr2Mo2Ga2) kapott eredményekhez, itt is csökken
a hĘkezelések hatására a permeabilitás, elsĘsorban kisebb frekvenciatartományokban,
azonban a 673 K-es hĘkezelés már 104 Hz-tĘl a 743 K-es pedig 105 Hz-tĘl kedvezĘen hat a
permeabilitásra, azaz a hĘkezeletlen állapothoz képest nagyobb permeabilitás mérhetĘ.

hĘkezeletlen
673 K, 30 min
743 K, 10 min
743 K, 30 min
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10000

1000

100

10

Fe65,5Cr4Mo4Ga4P4B5,5
10

100

1000

10000

100000

1000000

Frekvencia (Hz)
62. ábra. Az Fe65,5Cr4Mo4Ga4P4B5,5 összetételĦ, gyĦrĦ alakú minták permeabilitása a frekvencia
függvényében hĘkezeletlen és különbözĘ hĘkezelések után

Mind a két minta permeabilitás-frekvencia közötti kapcsolat mérési eredményei
alátámasztják azt a megállapítást, hogy Tg-80 K-es hĘkezelés az öntött állapothoz
viszonyítva javítja a permeabilitást a nagy frekvenciák esetében.

5.3.4. Az Fe70,7C6,7P10,4B5Si1,1Mn0,1Cr2Mo2Ga2 tömbi amorf minták mechanikai
és mágneses tulajdonságainak összefoglalása

HĘkezelés utáni szerkezetvizsgálat alapján megállapítottam, hogy az amorf csúcsot jelentĘ
kiszélesedésben csak a 743 K-en, 30 percig tartó hĘkezelés hatására jelent meg 41,9°-nál
egy csúcs, ami csekély mennyiségĦ kristályos fázis megjelenésére utal, ennek ellenére ez a
szerkezet még döntĘen amorfnak tekinthetĘ. Így kijelenthetĘ, hogy ezek a hĘkezelések
csak szerkezeti relaxációt eredményeztek.
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A Tg alatti hĘkezelés gyakorlatilag nincsen hatással a keménységértékek alakulására. A Tg
körüli hĘkezelések viszont, már a rövid ideig (1 perc) tartó hĘntartás után is csökkentik a
keménységértékek szórását, és a hagyományos üvegfémekkel szemben itt nem
tapasztalható az úgynevezett „hĘkezelési keményedés” jelensége.
A mágnesezettségek TCam hĘmérséklet körüli változása a 743 K-en különbözĘ ideig tartó
hĘkezelések hatására sokkal kisebb, mint a 673 K-es hĘntartási hĘmérséklet esetében.
Ennek feltehetĘ oka, a Tg körüli hĘmérsékleten a relaxáció sokkal rövidebb idĘ alatt
végbemegy, mint a kisebb hĘmérsékleten. Mind a két hĘmérsékleten a hĘntartási idĘ
növekedésével, a Curie-hĘmérséklet monoton növekszik.

A Tg-80 K-es hĘkezelés az öntött állapothoz viszonyítva határozottan javítja a
permeabilitást a nagy frekvenciák esetében.

-93-

Kísérleti eredmények

5.4. Tömbi amorf minták önthetĘségének javítása [S12]

Amint azt már említettem, a nagy üvegképzĘ hajlamú többalkotós ötvözeteknél lehetĘség
nyílik a kész alakra öntésre. Ez azt jelenti, hogy közvetlenül, utólagos megmunkálást nem
igénylĘ, felhasználásra alkalmas munkadarabok, miniaturizált gépalkatrészek, esetleg
lágymágneses, 3 dimenziós vasmagok önthetĘk kész formára egyetlen lépésben. Ez a
lehetĘség azonban mindaddig csak elviekben létezik, amíg a gyakorlatban nem sikerül
olyan gyártástechnológiát kidolgozni, amivel biztosítható a kokillateret pontosan kitöltĘ és
reprodukálható darabok készítése. Sikerült olyan eljárást kidolgozni, amivel a nagy
üvegképzĘ hajlamú ötvözetek gyárthatósága könnyebbé vált. Ezt az eljárást az alábbiakban
ismertetem.

Nyomásos öntéses eljárás keretében az olvadék-kokilla rendszerre egyenáramot
kapcsoltam, ezzel változtatva a kokilla/olvadék közötti nedvesedés mértékét, így sikerült
javítani az önthetĘséget. Közvetlenül az öntési mĦvelet elĘtt volfrám elektródát helyeztem
az olvadékba, amelyet az olvasztó térben egy manipulátor karjára szereltem (63. ábra).

elektróda
olvasztótégely

manipulátor kar

63. ábra. A volfrám elektróda helyzete az olvasztótégelyben

Az áramkör másik pólusát a kokilla alá helyezett réz lemezhez rögzítettem (64. ábra). Az
áramkört maga a megolvadt fém zárta rövidre, amikor beleömlött az öntĘformába. A
rövidzár mindaddig megmaradt, amíg az olvasztótégelyben lévĘ olvadék el nem fogyott.
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réz lemez (elektróda)

64. ábra. A kokilla alatti elektróda elhelyezése

Az áramot olyan áramgenerátor szolgáltatta, amelynek a kimeneti áramerĘsséget 0-20 A-ig
lehetett változtatni. Az öntés mindig 5 V feszültség alatt történt. Az öntés során az áram és
a feszültség változását digitális oszcilloszkópon rögzítettem. A beállított áram és az öntés
során mért feszültség közötti összefüggést a 65. ábra mutatja.
Y =0,04724-0,27538 X-0,00293 X2
Y =0,13972+0,32598 X-0,00644 X2

Feszültség (V)

4

2

0

MIX/2004 A (-); M (+) ((V))
MIX/2004 A (+); M (-) ((V))
-20

0

20

Beállított áram (A)
65. ábra. A beállított áram és az új Fe70,7C6,7P10,4B5Si1,1Mn0,1Cr2Mo2Ga2 (MIX) ötvözet öntése közben mért
feszültség (A:ötvözet; M:kokilla)

Látható, hogy körülbelül 10 A áramerĘsségig a görbe gyakorlatilag lineáris, azonban
10 A-nél nagyobb beállított áram esetében a feszültség nem nĘ olyan mértékben. A
pirossal jelölt mérési eredmény során az ötvözet negatív (-), a kokilla pozitív (+)
polaritású, a feketével jelölt eredményeket fordított polaritásnál mértem (65. ábra). A
mérési eredményekre fektetett görbék egyenlete szintén látható az ábrán. Meg kell
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jegyezni, hogy hasonló mérési eredményeket közöl az irodalom, igaz nem öntési kísérletek
során, hanem nedvesedési vizsgálatokkal kapcsolatban [86].

A vizsgált ötvözetek (DD, MIX) esetében azt tapasztaltam, hogy az önthetĘségnek
optimuma van, ha a beállított áram 3-5 A. Az önthetĘség javulása a formaüreg (29. ábra)
tökéletesebb kitöltésében nyilvánult meg (lásd 66. ábra, 67. ábra, 68. ábra, 69. ábra, 70.

ábra).

5

Feszültség
Áram

Feszültség (V)

4

16

RE829
MIX/2004
U=5 V
I=20 A
A (+); M (-)
p=3 bar,
T=1300 oC

3
2
1
0

12

Áram (A)

20

8

4

0
0

1

2

3

4

IdĘ (s)
66. ábra. Az Fe70,7C6,7P10,4B5Si1,1Mn0,1Cr2Mo2Ga2 (MIX) a beállított öntési körülmények és a kész
munkadarab az ábrán látható (ötvözet (A) +; kokilla (M) -; öntĘnyomás p=3 bar, öntési hĘm. T=1300 °C)

5
4

16

3

RE826
MIX/2004
U=5 V
I=10 A
A (+); M (-)
p=3 bar,
T=1300 oC

2
1
0

12

Áram (A)

Feszültség (V)

20

Feszültség
Áram

8

4

0
0

1

2

3

4

IdĘ (s)
67. ábra. Az Fe70,7C6,7P10,4B5Si1,1Mn0,1Cr2Mo2Ga2 (MIX) a beállított öntési körülmények és a kész
munkadarab az ábrán látható (ötvözet (A) +; kokilla (M) -; öntĘnyomás p=3 bar, öntési hĘm. T=1300 °C)
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5

20

Feszültség
Áram
16

RE824
MIX/2004
U=5 V
I=7.5 A
A (+); M (-)
p=3 bar,
T=1300 oC

3
2
1
0

12

Áram (A)

Feszültség (V)

4

8

4

0
0

1

2

3

4

IdĘ (s)
68. ábra. Az Fe70,7C6,7P10,4B5Si1,1Mn0,1Cr2Mo2Ga2 (MIX) a beállított öntési körülmények és a kész
munkadarab az ábrán látható (ötvözet (A) +; kokilla (M) -; öntĘnyomás p=3 bar, öntési hĘm. T=1300 °C)

5

20

Feszültség
Áram

16

3

12

RE820
MIX/2004
U=5 V
I=5 A
A (+); M (-)
p=3 bar,
T=1300 oC

2
1
0
0

1

2

Áram (A)

Feszültség (V)

4

8

4

0
3

4

IdĘ (s)
69. ábra. Az Fe70,7C6,7P10,4B5Si1,1Mn0,1Cr2Mo2Ga2 (MIX) a beállított öntési körülmények és a kész
munkadarab az ábrán látható (ötvözet (A) +; kokilla (M) -; öntĘnyomás p=3 bar, öntési hĘm. T=1300 °C)
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5
4

16

3

12

RE817
MIX/2004
U=5 V
I=3 A
A (+); M (-)
p=3 bar,
T=1300 oC

2
1
0

Áram (A)

Feszültség (V)

20

Feszültség
Áram

8

4

0
0

1

2

3

4

IdĘ (s)
70. ábra. Az Fe70,7C6,7P10,4B5Si1,1Mn0,1Cr2Mo2Ga2 (MIX) a beállított öntési körülmények és a kész
munkadarab az ábrán látható (ötvözet (A) +; kokilla (M) -; öntĘnyomás p=3 bar, öntési hĘm. T=1300 °C)

Az alkalmazott legnagyobb áramerĘsség (20 A) esetében ellenĘriztem az áram nélkül már
bizonyítottan röntgenamorf MIX összetételĦ mintát, hogy milyen hatással van az áram az
öntött szerkezetre (71. ábra). Amint az ábra mutatja, az öntés közben alkalmazott áram

Intenzitás (arb. unit)

nem befolyásolja az öntvényekben az amorf állapot kialakulását.

p
I
Tej
poz.*
(°C) (bar)
(A)
RE724 1300
3
20
M
RE493 1400
3
* (a „poz.” oszlopban az áramkörben
pozitív polaritásként szereplĘ ötvözet
(A) vagy kokilla (M) van feltüntetve)

RE 724
RE 493

40

60

80

100

2 4 (fok)

71. ábra. Átfolyó áram alatt, illetve áram nélkül öntött azonos összetételĦ (MIX) minták szerkezetének
összehasonlítása

A fenti ábra tehát bizonyítja, hogy a legnagyobb áram (20 A) alkalmazása esetében is
üvegállapotú ötvözet keletkezik sĘt, a kiöntési hĘmérséklet 50 °C-al csökkenthetĘ anélkül,
hogy a formaüreg kitöltése megváltozna.
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A Fe70,7C6,7P10,4B5Si1,1Mn0,1Cr2Mo2Ga2 (MIX) összetételĦ minta optimalizált öntési
eredményei alapján az Fe65,5Cr4Mo4Ga4P12C5B5,5 (DD) összetételbĘl is sikerült gyĦrĦ alakú
mintát önteni, amely a gyĦrĦ alakú kokillateret tökéletesen kitölti (lásd 50. oldal, 29. ábra).
Ezt a munkadarabot, valamint a hozzá tartozó öntési paramétereket a 72. ábra szemlélteti.
5

16

3

RE861
RE850 DD
U=5 V
I=3 A
A (+); M (-)
p=2 bar,
T=1375 oC

2
1
0

12

Áram (A)

4

Feszültség (V)

20

Feszültség
Áram

8

4

0
0

1

2

3

4

IdĘ (s)
72. ábra. Fe65,5Cr4Mo4Ga4P12C5B5,5 (DD) összetételĦ ötvözetbĘl készített amorf gyĦrĦ

Ezzel sikerült az Fe65,5Cr4Mo4Ga4P12C5B5,5 összetételbĘl is 26 x 18 x 1 mm méretĦ
gyĦrĦ alakú folytonos munkadarabot önteni, ami áram nélkül nem volt lehetséges, még a
kiöntési hĘmérséklet jelentĘs növelésével sem. A gyĦrĦ alakú próbatest szerkezete a teljes

Intenzistás (arb. unit)

keresztmetszetben amorf (73. ábra).

20

40

60

80

100

2 4(fok)
73. ábra. Fe65,5Cr4Mo4Ga4P12C5B5,5 (DD) összetételĦ ötvözetbĘl készített amorf gyĦrĦ röntgenvizsgálatának
eredménye
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A különbözĘ öntési körülmények között gyártott, DD összetételĦ munkadarabok
szerkezetét röntgenvizsgálattal ellenĘriztem (74. ábra). Megállapítottam, hogy a
röntgenvizsgálat szempontjából az öntési körülmények nem gyakorolnak kimutatható
hatást a megszilárdult szerkezetre, azaz a kész formára öntött munkadarabok
röntgenamorfak maradnak. A röntgenvizsgálat szerint az amorf szerkezetre nincs
kimutatható hatással az öntés során alkalmazott áram.

RE 856

Intenzitás (arb. unit)

RE 852

Tej
p
I
poz.*
(°C) (bar) (A)
RE856 1375
2
3
A
RE852 1375
2
3
A
RE776 1250
2
20
M
RE775 1250
2
15
M
RE771 1290
2
5
M
RE769 1250
2
0
* (a „poz.” oszlopban az áramkörben
pozitív polaritásként szereplĘ ötvözet
(A) vagy kokilla (M) van feltüntetve)

RE 776
RE 775
RE 771

RE769
20

40

60

80

100

2 4(fok)

74. ábra. EltérĘ gyártási körülmények között készített, DD összetételĦ minták röntgenvizsgálatának
eredménye

Ennek alapján kijelenthetĘ, hogy az önthetĘség a megfelelĘen megválasztott áram

hatására javítható anélkül, hogy az öntött szerkezetben kimutatható változást okozna.

Feszültséget kapcsolva a fémolvadék és a kokilla közé az öntési tulajdonságok
megváltoztathatók. Ennek oka az elektrokapillaritás jelensége, ugyanis a bevezetett
feszültség hatására az olvadék felületi feszültsége lecsökken, és így a formakitöltĘ képesség
javul.
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6. Összefoglalás, következtetések
A nagy üvegképzĘ hajlamú, többkomponensĦ rendszerek, lehetĘséget nyújtanak új típusú
mechanikai és mágneses alkalmazásokra. A tömbi amorf állapot eléréséhez szükséges,
aránylag kicsi kritikus hĦtési sebesség (~103 K/s) elvi lehetĘséget nyújt 3 dimenziós
próbatestek egyetlen öntési mĦvelettel való gyártására. A nagyszámú (tényleges
alkalmazást jelentĘ) minta elĘállítása azonban reprodukciós feladatok megoldását, az
öntési körülmények stabilizálását, a ténylegesen megvalósítható anyagi összetételtĘl függĘ
kritikus mintavastagság meghatározását teszi szükségessé. A reprodukálható gyártás
elĘkészítéséhez kapcsolódik jelen dolgozat az alábbi területeken:

 a nagy üvegképzĘ hajlamot befolyásoló fontosabb metallurgiai tényezĘk
elemzésével;

 az önthetĘség reprodukálhatóságának javítása az összetétel módosításával;
 a hĦtési sebesség hatásának vizsgálatával;
 az öntési paraméterek változtatásával.


A kísérletek elvégzéséhez átalakítottam az SZFKI laboratóriumában lévĘ ICG 41-es
centrifugálöntĘ berendezést, valamint olyan kokillacsaládot fejlesztettem ki,
amelyekkel meghatározható az anyagi összetételtĘl függĘ kritikus mintavastagság.
GyĦrĦ alakú formaüregĦ kokillát is kifejlesztettem, amelyik alkalmas az önthetĘségi
jellemzĘk vizsgálatára, illetve kész formára öntött munkadarabok mágneses
alkalmazás céljából történĘ gyártására.



A C és B együttes hatását vizsgáltam az üvegképzĘdési hajlamra, a termikus
stabilitásra és a mágneses illetve mechanikai tulajdonságokra Fe-C-B ternér
ötvözetekben. Megállapítottam, hogy a karbon bórral való cseréje nem azonos hatást
vált ki a „kvázi eutektikus” és a „kvázi hipereutektikus” tartományban. A Fe-C
ötvözetek rossz üvegképzĘ hajlamát döntĘen a kiterjedt J-szilárd oldat fázis
képzĘdésének következményeként értelmeztem. Ezzel összehasonlításban a B jó
üvegképzĘ szerepe úgy értékelhetĘ, hogy ez a metalloid a J-fázisban nem oldódik,
ezzel a T0 görbék meredekségét megnöveli, így az üvegképzĘ hajlamot javítja.
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Új, többalkotós Fe70,7C6,7P10,4B5Si1,1Mn0,1Cr2Mo2Ga2 összetételĦ, vasalapú ötvözetet
kísérleteztem ki, amelyiknek az önthetĘségi és az üvegképzĘ tulajdonságait
egyidejĦleg sikerült javítani a technikai mágneses jellemzĘk romlása nélkül. EbbĘl
az ötvözetbĘl olyan mintát öntöttem, amelyik maradéktalanul kitölti a gyĦrĦ alakú
(50. oldal, 29. ábra) formaüreget. Az öntési technológia és az összetétel javításával
sikerült az irodalomból eddig ismert legnagyobb vasalapú próbatestnél 2,6-szer
nagyobb, reprodukálhatóan gyártható amorf gyĦrĦt önteni. Ez a méret már alkalmas
induktív elemek sorozatgyártására.



Röntgen, termomágneses és DSC módszerekkel összehasonlítottam az új ötvözetben
a termikus és termomágneses tulajdonságokat. Megvizsgáltam az új ötvözet
legfontosabb fizikai tulajdonságainak és a gyorshĦtés körülményeinek kapcsolatát. A
röntgenvizsgálat kimutatta, hogy az új többalkotós ötvözetrendszerbĘl (MIX)
készített három különbözĘ alakú minta (szalag, rúd, gyĦrĦ) teljesen amorf, azaz a
röntgen minĘsítés szempontjából azonosak. A szalag és a gyĦrĦ esetében elvégeztem
a DSC vizsgálatokat is és megállapítottam, hogy valóban közel azonos tulajdonságú
mind a két (szalag, gyĦrĦ) különbözĘ hĦtési sebességgel készített minta. A MIX
ötvözetet termikusan összehasonlítottam az elĘötvözetek tulajdonságaival és
megállapítottam, hogy a termikus paramétereket tekintve az új ötvözet a két
elĘötvözet átlagának tekinthetĘ.



Az elektrokapillaritás jelenségét felhasználtam a formakitöltés javítására nyomásos
öntés során. Ezzel az eljárással az olvadékot és a kokillát különbözĘ
elektródpotenciálra

helyeztem,

hogy

megváltoztassam

az

olvadék

felületi

feszültségét. Ezzel sikerült ugyanannak az ötvözetnek az önthetĘségi tulajdonságait
úgy megváltoztatni, hogy kisebb kilövési hĘmérsékleten is maradéktalanul kitöltse a
formaüreget, illetve sikerült olyan ötvözetbĘl (DD) is tökéletes próbadarabot önteni,
amelyikbĘl áram nélkül eddig ez nem volt lehetséges. EzekbĘl a kísérleti
eredményekbĘl megállapítottam, hogy 3-5 A egyenáram alkalmazása esetén, a
vizsgált ötvözet önthetĘségi tulajdonsági jelentĘsen javulnak.
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7. Új tudományos eredmények összefoglalása tézisekben
1. [S2, S5, S10]
Megteremtettem tömbi amorf anyagminták reprodukálható gyártásának a mĦszaki hátterét:
a) CentrifugálöntĘ berendezést (fogászati öntĘberendezés) alakítottam át úgy, hogy
alkalmas legyen tömbi amorf ötvözetek gyártására. Olyan kisméretĦ zárt kamrát
alakítottam ki az olvadék környezetében, amellyel biztosítani lehet a tetszĘleges
összetételĦ védĘgázzal történĘ gyors elárasztás lehetĘségét az olvasztás-öntés-hĦlés
folyamán.

b) A készülék továbbfejlesztésével megoldottam a folyamatos hĘmérsékletmérést az
olvasztási, illetve öntési folyamat során.

c) 5 elembĘl álló kokillacsaládot terveztem, amely alkalmas a különbözĘ tömbi amorf
minták üvegképzĘ hajlamának kvalitatív összehasonlítására. Minden formaüreg
1:50 kúposságú; a méretét úgy határoztam meg, hogy 1 mm-tĘl a 5 mm-ig a
kritikus mintavastagság meghatározható legyen.

d) Kokillát terveztem, amelynek formaürege gyĦrĦ alakú. Ebben vasalapú tömbi
amorf mintákat készítettem közvetlen lágymágneses felhasználás céljából. Ezek a
vasalapú minták alkalmasak mágneses mérések elvégzésére. A forma alakja miatt a
szerszám a különbözĘ vegyi összetételĦ ötvözetek önthetĘségi tulajdonságainak a
vizsgálatára is alkalmas. A formaüreg mérete: 26 x 18 x 1 mm.

2. [S1, S6, S9]
A tömbi amorf állapot (üvegképzĘ hajlam) feltételeit vizsgálva megállapítottam az
Fe82,7-xC17,3Bx (0x12,5 at. %), Fe82,7C17,3-xBx (0x12,5 at. %) ötvözeteken, hogy a
metalloidok közül a C-nek és B-nak az üvegképzĘ hajlamra gyakorolt hatása különbözĘ,
azaz a B elĘsegíti, a C pedig rontja az üvegképzĘ hajlamot. A két hatásmechanizmus
különbségét az okozza, hogy a C nagy hĘmérsékleten a J szilárd oldat stabilitását növeli,
ezzel az olvadék túlhĦthetĘségét csökkenti. A B metalloid hatására az ötvözet J szilárd
oldat tartománya szĦkül. Ezzel az Fe-oldalon a T0 görbe meredeksége növekszik, ami az
üvegképzĘdési hajlam növekedését eredményezi.
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3. [S8, S10]
Új Fe70,7C6,7P10,4B5Si1,1Mn0,1Cr2Mo2Ga2 összetételĦ ötvözetet kísérleteztem ki, amely
egyesíti a reprodukálható önthetĘség és a jó üvegképzĘ hajlam tulajdonságait a
lágymágneses tulajdonságok kimutatható romlása nélkül.

4. [S5, S8]
Hárompontos hajlítóvizsgálattal meghatároztam az Fe70,7C6,7P10,4B5Si1,1Mn0,1Cr2Mo2Ga2
ötvözetbĘl különbözĘ hĦtési sebességgel készített tömbi amorf minták Young-modulusát
és keménységét. Megállapítottam, hogy:

 a csökkenĘ hĦtési sebesség kismértékben csökkenti a rugalmassági modulus értékét
(133 GPa-ról 127 GPa-ra);

 a keménységértékek függetlenek az alkalmazott hĦtési sebességtĘl (HV 963);
 az E/HV arány a hĦtési sebességtĘl függĘen 132-138 között van.
5. [S7, S11]
a) Vizsgáltam a Fe70,7C6,7P10,4B5Si1,1Mn0,1Cr2Mo2Ga2 összetételĦ, nagy üvegképzĘ
hajlamú ötvözetben az olvadék hĦtési sebességének és a fontosabb fizikai
tulajdonságoknak a kapcsolatát, és megállapítottam, hogy röntgenvizsgálat szerint a
különbözĘ

gyártási

módszerekkel

készített

minták

amorfak,

azonban

a

kristályosodási mechanizmusaik és a lágymágneses tulajdonságaik lényegesen
különböznek az alkalmazott hĦtési sebességtĘl függĘen.

b) Az Fe70,7C6,7P10,4B5Si1,1Mn0,1Cr2Mo2Ga2 ötvözetbĘl készített tömbi amorf mintákon
a Tg alatti (673 K) és a Tg körüli (743 K) hĘkezelések hatását vizsgáltam.
Megállapítottam, hogy

 a szóban forgó új összetételĦ ötvözet nagy üvegképzĘ hajlamú, amit az is
bizonyít, hogy csak a Tg körüli 30 percig tartó hĘkezelés hatására jelenik meg
41,9°-nál egy csúcs, ami részleges kristályosodásra utal;

 csak a Tg körüli hĘkezelések csökkentik a keménységértékek szórását;
 a Tg alatti hĘkezelés javítja a permeabilitást az öntött állapothoz viszonyítva
nagy frekvenciák (1000 Hz felett) esetében.
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6. [S12]
Az elektrokapillaritás jelenségét kihasználva nyomásos öntés során az olvadékot és a
kokillát különbözĘ elektoródpotenciálra helyeztem és vizsgáltam az önthetĘségi viszonyok
változását. Megállapítottam, hogy:

 az elektromos potenciálkülönbség befolyásolja az önthetĘséget, azaz:
3…5 A erĘsségĦ áram alkalmazása estében:

 a Fe70,7C6,7P10,4B5Si1,1Mn0,1Cr2Mo2Ga2 összetételĦ ötvözetnél (amelynél korábban
sikerült már áram bevezetése nélkül is tökéletes gyĦrĦ alakú próbatestet készíteni) a
kiöntési hĘmérsékletet 50 °C-kal lehetett csökkenteni;

 a Fe65,5Cr4Mo4Ga4P12C5B5,5 ötvözetbĘl pedig sikerült a gyĦrĦ alakú formaüreget
maradéktalanul kitöltĘ próbatestet önteni, ami áram nélkül nem volt lehetséges.
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Curie-pont, Curie-hĘmérséklet (TC)
Az a hĘmérséklet, amely a T > TC hĘmérsékleten létrejövĘ rendezetlen paramágneses fázist
elválasztja a T < TC hĘmérsékletĦ rendezett ferromágneses fázistól.
Entalpia (H)
Állapotfüggvény, amely:

H=U+pV;
H= CpT+H0,;
T

H

³C

p

dT  H 0 ,

0

ahol U a belsĘ energia; p a nyomás; V a térfogat; Cp az állandó nyomáson vett hĘkapacitás.
A nem gáznemĦ anyagoknál, azaz amelyek nem összenyomhatók,

Cv= Cp =C.
Entrópia (S)
Állapotfüggvény, a rendszerrel közölt GQ hĘmennyiség és a rendszer abszolút
hĘmérsékletének a hányadosa

dS

GQ

és

T
2

S 2  S1

³
1

GQ
T

az úgynevezett redukált hĘmennyiség.

Kauzmann-hĘmérséklet (TK)
Az az elvi hĘmérséklet, ahol a túlhĦtött olvadék entrópiagörbéje és a kristályos fázis
entrópiagörbéje metszi egymást.

Koercitív erĘ (HC)
Lemágnesezés során a mágnesezettség (vagy mágneses indukció) nullára csökkentéséhez
szükséges térerĘsség.
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Kritikus hĦtési sebesség (Rc)
Az a legkisebb hĦtési sebesség, amelynél már elkerülhetĘ a kristálycsírák keletkezése.

Legnagyobb mintavastagság (tmax)
Annak a legvastagabb amorf hengeres munkadarabnak az átmérĘje, amely az adott hĦtési
sebesség alkalmazása mellett gyártható.

Mágneses indukció ( B )
A mágneses térre jellemzĘ vektormennyiség. Az l1 görbe mentén elhelyezkedĘ vezetĘben
folyó I1 áram a d l 2 ívelem helyén B

d l1 u r 0
P
I1 ³
mágneses indukciót hoz létre,
4S l
r2
1

amelyben r a d l 1 és d l 2 ívelem távolsága, r 0 a d l 1 -tĘl d l 2 felé mutató egységvektor, P
a közeg permeabilitása. SI mértékegysége: T (tesla) (= Vs/m2), CGS mértékegysége: G
(gauss).

Mágneses permeabilitás (P)
A közegre jellemzĘ skaláris mennyiség. Értelmezése az Ampère-féle erĘtörvény alapján:
ha az l1 illetve l2 görbe mentén elhelyezkedĘ vezetĘkben I1 illetve I2 áram folyik, akkor az
I2 áramú vezetĘre F

1
d l 2 u d l1 u r 0
I1 I 2 ³ ³ P
4S
r2
l1 l2

erĘ hat, ahol r a d l 1 és d l 2 ívelem

közötti távolság, r 0 a d l 1 -tĘl d l 2 felé mutató egységvektor, P pedig a közeget jellemzĘ
mennyiség, a közeg permeabilitása. SI mértékegysége: H/m (= Vs/Am), CGS
mértékegysége: egység

Mágneses szuszceptibilitás (F)
A mágnesezettség és a mágneses térerĘsség kapcsolatát kifejezĘ arányossági tényezĘ.

F = M/H. Skalármennyiség. SI mértékegysége: egység, CGS mértékegysége: egység.

Mágneses térerĘsség ( H )
A H

B

P

hányadossal értelmezett vektormennyiség, ahol B a mágneses indukció vektora,

P a közeg permeabilitása. SI mértékegysége: A/m, CGS mértékegysége: Oe (oersted).
-107-

Függelék

Mágnesezettség ( M )
Egységnyi térfogatú anyag mágneses momentuma. Vektormennyiség. SI mértékegysége:
A/m, CGS mértékegysége: Oe (oersted).

Magnetostrikciós együttható (O)
Az anyag felmágnesezése során fellépĘ deformáció (relatív méretváltozás). Dimenzió
nélküli mennyiség.

Relatív permeabilitás (Pr)
Adott közegben a mágneses permeabilitás és a vákuum permeabilitása közötti kapcsolatot
kifejezĘ arányossági tényezĘ. Pr = P/P0. Dimenzió nélküli mennyiség.

Remanens indukció (Br):
Lemágnesezés során a H = 0 térben megmaradó mágneses indukció.

Remanens mágnesezettség (Mr):
Lemágnesezés során a H = 0 térben megmaradó mágnesezettség.

Szabadentalpia

G=H-TS (Gibbs-féle függvény)
ahol, G-szabadentalpia, H-rendszerbe bevitt összes entalpia, TS-ami G-bĘl az anyagban a
fázisváltozás formájában felhalmozódik.

ÜvegképzĘ hajlam (Glass Forming Ability, GFA)
Az a tulajdonság, amelyik megmutatja, milyen átlagos hĦtési sebesség esetében kerülhetĘ
meg az olvadékban a kristálycsírák keletkezése, tehát üveg (amorf) állapot jön létre.

Telítési indukció (Bs):
Adott hĘmérsékleten az anyag legnagyobb mágneses indukciója.

Telítési mágnesezettség (Ms):
Adott hĘmérsékleten az anyag legnagyobb mágnesezettsége.
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Vákuum permeabilitása (P0)
Fizikai állandó. A mágneses permeabilitás vákuumbeli értéke. P0 = 4S10-7 Vs/Am.

Viszkozitás
BelsĘ súrlódás, az áramló testek (közegek) belsejében, az elmozdulással szemben fellépĘ
nyíróerĘ. Newton törvénye alapján definiálható (newtoni folyadék). Az áramló folyadék
sebesség-vektoraival párhuzamos felületek mentén ébredĘ csúsztató feszültség –amely a
nyíróerĘ egységnyi felületre esĘ értéke– arányos a sebesség-gradienssel, vagyis az imént
definiált felületek normálvektorának hatásvonalában mérhetĘ sebesség-változás hosszegységre esĘ értékével. Az arányossági tényezĘt a folyadék dinamikai viszkozitásának
nevezzük. SI mértékegysége a Pa s. Korábbi mértékegysége a P (poise) volt, 1 Pa s = 10 P.
A mĦszaki gyakorlatban kisebb egysége, a centipose (cP) használatos. SzámszerĦen
1 cP = 1 mPa s. [114]
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