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1. BEVEZETÉS 

Az üvegfémek alkalmazása immár több évtizedes múltra tekint vissza. Szerkezetének 
azon tulajdonsága, hogy a többi fémes ötvözettel ellentétben nincs kristályos rendjük, sok 
alkalmazást tekintve bizonyult előnynek. A mai alkalmazásokban főleg jó lágymágneses 
tulajdonságaikat használják ki (vasmagok, mágneses szenzorok stb.), és a nanokristályos 
vasmagok kiinduló alapanyaga, de sokat ígérnek különleges mechanikai és korróziós tulaj-
donságaik is. Az alkalmazásoknak (főleg gépelemként) sok esetben a geometria szab ha-
tárt, amely a gyártási eljárás következménye. Ma az amorf ötvözetek leggyakrabban al-
kalmazott gyártási módszere a szabad folyadéksugaras eljárás, illetve a folyamatos síkön-
tés (l. Függelék 8.1.). A sok alkalmazásközpontú kutatás mellett a gyártási technológiák, 
amelyekkel az anyagjellemzőket állítjuk be, olyan fizikai jelenségeket és kérdéseket érin-
tenek, amelyek fizikai és anyagtudományi háttere a mai napig sem tisztázott, továbbá a 
nemzetközi tudományos életben is fokozottabb kutatás zajlik az érintett témákban. Folya-
matosan várhatóak újabb jelenségek és alkalmazások, de főleg fejlesztések megjelenése is. 
Az 1. táblázatban összefoglalom az alkalmazásokat, a kapcsolódó tulajdonságokat, 
technológiákat és a hátteret adó fizikai jelenségeket. 

 
 
 
 

1. táblázat Az amorf ötvözetek alkalmazásai, a kapcsolódó fizikai tulajdonságok és jelenségek, az alkalma-
zott technológiák és ezek anyagtudományi háttere. 

A tanszéken már kutatott alkalmazások: 
Alkalmazás: Alkalmazott tulajdonsá-

gok, fizikai jelenségek 
Kapcsolódó technoló-
giák 

Fizikai, anyagtudo-
mányi háttér 

induktív elemek, transzfor-
mátorok vasmag-alapanyaga 

lágymágneses tulajdonsá-
gok 

hőkezelések, 
nanokristályosító 
hőkezelések, 
ötvözés 

szerkezeti relaxáció, 
kristályosodási mecha-
nizmus, ötvözőhatás 

betonágyba építhető kültéri 
fűtésrendszer 

nagyobb fajlagos ellenállás, 
kedvező korróziós tulajdon-
ságok, könnyű kezelhetőség 

 termikus stabilitás → 
szerkezeti relaxáció 

érzékelők: a ferromágneses-
paramágneses átalakuláson 
alapuló hőmérsékletkapcsoló 
kültéri fűtésrendszerhez 

ferromágneses–
paramágneses átalakulás: 
Curie-hőmérséklet 

Curie-hőmérséklet be-
állítása ötvözéssel, hő-
kezeléssel 

ötvözőhatás, szerkezeti 
relaxáció, 
tulajdonságok termikus 
stabilitása → szerkezeti 
relaxáció hatása 

amorf anyag, mint 
hidrogéntároló alapanyag 

  hidrogénabszorpció 

tömbi alkatrész alapanyagok üvegképző hajlam öntés, hőkezelések üvegátalakulás, szerke-
zeti relaxáció 

A tanszéken nem kutatott alkalmazások: 
hőmérsékletkapcsolók: hűtő-
víz, motorolaj hőmérsékleté-
nek figyelése 

ferromágneses–
paramágneses átalakulás: 
Curie-hőmérséklet 

Curie-hőmérséklet be-
állítása ötvözéssel, hő-
kezeléssel 

ötvözőhatás, szerkezeti 
relaxáció, 
tulajdonságok termikus 
stabilitása → szerkezeti 
relaxáció hatása 

helyzetérzékelő szenzorork: 
pl. gyújtásjeladó, fordulat-
számmérő 

Barkhausen-effektus, 
magnetoinduktív elv, lágy-
mágneses tulajdonságok 

hőkezelések, nanokris-
tályosító hőkezelések, 
ötvözés 

szerkezeti relaxáció, 
kristályosodási mecha-
nizmus, ötvözőhatás 

nagyérzékenységű mágneses 
térmérők 
áruházi lopásérzékelő 

lágymágneses tulajdonsá-
gok 

hőkezelések, ötvözés 
szerkezeti relaxáció, 
ötvözőhatás 
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A dolgozat két jelenség során megfigyelhető, a Curie-hőmérséklet (l. Függelék 

8.3.2. fejezet) változására vonatkozó kísérleti eredmények ismertetésére és 
értékelésére tesz kísérletet. Az egyik a szerkezeti relaxáció, a másik a hidrogénoldódás 
hatására bekövetkező változások. Külön-külön mindkét jelenségegyüttest részletesen 
tanulmányozták már az irodalomban [1, 2, 3, 4, 5]. Megfigyelhető ugyanakkor, hogy mind 
a szerkezeti relaxáció, mind a H-oldódás mechanizmusának atomi szintű értelmezése még 
a mai napig sem tekinthető lezártnak. Ennek az a legfőbb akadálya, hogy a jelenségek 
tekintélyes része nem, vagy csak igen nagy nehézségek árán vethető össze közvetlen 
szerkezetvizsgálati eredményekkel. Olyan kismértékű szerkezetváltozásokat, amelyek 
ekkor bekövetkeznek, csak jelentős kísérleti nehézségekkel lehet kimutatni. Mindezek 
ellenére az eredményezett fizikai tulajdonságváltozások feltűnőek, és nagy műszaki 
jelentőségűek (pl. lágymágneses és mechanikai tulajdonságok változása a relaxáció 
során). 

Lényegében a szerkezeti relaxáció témaköréhez sorolható a dolgozatban tárgyalt 
harmadik jelenség is. Ez a cseppfolyós nitrogénes kezelés (77K) hatásának vizsgálata az 
amorf ötvözetek tulajdonságaira. Az ilyen jellegű vizsgálatok az irodalomban csak egy 
évtizedes múltra tekintenek vissza. A dolgozatban kizárólag a mágneses tulajdonságokra, 
főleg az amorf Curie-hőmérsékletre gyakorolt hatását vizsgáltam. 

 
A relaxáció fogalma a kristályos ötvözetek köréből is ismert. A legtöbb esetben feszült-

ségmentesítést értenek alatta, amely feszültségek mechanikai megmunkálás során, vagy 
valamilyen hőkezelési folyamat eredményeként mutatkoznak meg a fizikai-műszaki tulaj-
donságokban. Ilyen feszültségmentesítő hőkezelés az újrakristályosító hőkezelés. A folya-
mat során az alakított szemcsék, a diszlokációk és pl. a velük járó feszültségek tűnnek el. A 
folyamat sokban hasonlít az üvegfémek szerkezeti relaxációjára: topológiai jellegű átren-
deződéssel jár, kisebb aktiválással a fázisátalakulás hőmérséklete (jelen esetben az α ↔ γ 
átalakulás, üvegfémeknél ez a kristályosodás hőmérséklete) alatt elindul a folyamat, mivel 
az erős alakváltozás metastabil állapotot eredményezett. A mérhető fizikai tulajdonságok-
ban ez úgy mutatkozik meg, hogy a minta keménysége és szilárdsága fokozatosan csökken, 
míg a képlékenysége (pl. a szakadási nyúlása) növekszik. Az első összetevő folyamat mik-
roszkóppal nem, de elektronmikroszkóppal már kimutatható. Lényegében kristályokon 
belüli topológiai jellegű átrendeződésről (a feszültségmentesítő hőkezelés eddig terjed) be-
szélhetünk, amely a diszlokációk nagyobb mozgékonyságából ered. Régebben csak a me-
chanikai tulajdonságok változásából következtettek a beindulására. A másik folyamat az 
újrakristályosodás. Az új krisztallitok képződése a krisztallitok legnagyobb energiájú he-
lyein, azaz a legnagyobb feszültséggel terhelt részein indul el. Lényeges szerepe van a 
szemcseméretnek [6]. A kristályos anyagok köréből ismert hőkezelési folyamatok közül az 
edzés utáni megeresztés hasonlít a legjobban a szerkezeti relaxációra: több összetevő fo-
lyamatból áll az aktiválásnak megfelelően, azaz megtalálható benne kémiai (az amorf öt-
vözetekre is jellemző rövid távú diffúzió) és topológiai átrendeződés is. A metastabilitás 
kialakulásának okaiban is sok hasonlóságot mutat az üvegátalakulással. A martenzit 
ugyanúgy, mint az üvegszerkezet, egy kritikusnál nagyobb hűtési sebesség hatására kelet-
kezik. Mindkettő ugyanúgy diffúziómentes átalakulás, ezért kialakul a metastabil állapot. 
Ez az állapot, mint az üveg esetében is, belső feszültséggel rendelkezik, ami nagyon töré-
kennyé teszi az anyagot. A ridegség megeresztéssel, mint egyfajta hőkezeléssel, szüntet-
hető meg, amelynek során a martenzit bomlása megkezdődik. 

 
Az amorf anyagok területén még ma sincsenek olyan leírások, modellek, amelyek min-

den jelenséget lefednének. Míg a kristályos anyagok szerkezetét jól ismerjük, az üvegszer-
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kezetnek csak közelítő meghatározásai léteznek. A fizikai tulajdonságok és a szerkezeti jel-
lemzők összekapcsolásához szükségünk van jó leírásokra, hogy a kísérleti eredményeket 
értelmezni tudjuk, és a műszaki alkalmazáskor tervezhessünk velük. 

 
A hidrogénoldódás elméletének vizsgálata eredetileg az általa okozott hibák, károsodá-

sok megelőzésének szándékából ered. Később kapcsolódott hozzá a hidrogéntárolás gya-
korlati igénye, mint a legbiztonságosabb hidrogéntárolási forma. A második igény, ellen-
tétben a szilárd oldat képződésével járó kölcsönhatással, már inkább a fémhidrid 
vegyületfázis kialakulásának elméletére irányul. Eddig nem merült fel olyan gyakorlati 
igény, amely a hidrogénoldódást, mint egyes fizikai tulajdonságok módosításának eszközét 
vizsgálta volna. 

A dolgozatban olyan jelenségekről lesz szó, amelyekben a hidrogén oldódásának köz-
vetett (mágneses tulajdonságokban megnyilvánuló) hatása jelenik meg. Noha az amorf öt-
vözetekben az oldott H mennyisége ilyen esetekben csekély, hatása a fizikai 
tulajdonságokra mégis jelentős. Látni fogjuk, hogy a Curie-hőmérsékletre gyakorolt 
hatásuk a legtöbb esetben megfordítható (reverzibilis), tehát csak addig áll fenn a hatás, 
ameddig az oldott H is jelen van az ötvözetben. A dolgozatban kitérek arra is, hogy az 
oldott H hatása valamint a 77K hőmérsékletű kezelések milyen értelemben függhetnek 
össze a szerkezeti relaxációval. 

 
A fentiek alapján a dolgozat a következő gondolati egységekből áll: 
– irodalmi összefoglalás: 

= a tudomány mai állása az üvegszerkezet és a szerkezeti relaxáció témakörében, 
= a szerkezeti relaxáció és a mélyhűtés hatása a fizikai és a mágneses tulajdonsá-

gokra, 
= a Fe–Ni egyensúlyi (kristályos) ötvözetrendszer tulajdonságai, mellyel az 

alkalmazott ötvözetrendszer tulajdonságait és a jelenségek értelmezését alapozom 
meg, 

= a hidrogénoldódás jelenségének összefoglalása, oldódás és diffúzió amorf 
anyagokban, 

= a szerkezeti relaxáció hatása a hidrogén oldódására, 
= a hidrogénoldódás visszahatása a szerkezeti tulajdonságokra, 

– célkitűzések, 
– vizsgált anyagok, vizsgálati eszközök és módszerek, 
– kísérleti eredmények: a relaxáció új jelenségei, mélyhűtés hatása és a jelenség 

értelmezése, hidrogénabszorpció hatása a mágneses tulajdonságokra, a mélyhűtés 
hatása a hidrogénoldó képességre, 

– az eredményekből felállított tézisek ismertetése. 
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2. IRODALMI ÖSSZEFOGLALÓ 

2.1. SZERKEZETI RELAXÁCIÓ AMORF ÖTVÖZETEKBEN 

2.1.1. A szerkezeti relaxáció 

Az ötvözetekben a termodinamikai egyensúly állapotát (G=min.) a kristályos állapot je-
lenti. Az üvegállapot ehhez képest metastabil, ami azt jelenti, hogy termikus aktiválással 
alacsonyabb energiaállapotba kerülhet. Attól függően, hogy mekkora aktiválási energiát 
kap a rendszer, vagy a stabil, kristályos állapotba vagy egy, a kiindulási üvegállapothoz 
képest stabilabb üvegállapotba kerül. Az utóbbi folyamat a szerkezeti relaxáció. A kristá-
lyosodás első rendű átalakulás, ezért a fizikai tulajdonságokban: fajtérfogat (v), entalpia 
(H), entrópia (S) stb., törésszerű változás áll be. A szerkezeti relaxáció ezzel szemben azo-
nos fázison belüli átalakulások sorozata, tehát nincs elsőrendű átalakulás. A fizikai tulaj-
donságokat többnyire monoton, folytonos változás jellemzi. Termodinamikai szempontból 
sok egymáshoz közel álló energiaállapot követi egymást. 

Egy másik tulajdonsága a szerkezeti relaxációnak, hogy mindig az üvegátalakulás (Tg) 
vagy a kristályosodás (Tx) hőmérséklete alatt jelenik meg. 

Az üvegszerkezetben a kristályos anyagokhoz képest kétféle rend sérül meg. Az egyik a 
topológiai, a másik a kémiai rend. Ennek a kétféle rendnek a hiánya kelti a szerkezeti rela-
xáció két összetevő folyamatát. Az egyik a kémiai, a másik a topológiai rövid távú átren-
deződés. Egyik átrendeződés sem foglal magában hosszú távú diffúziót. 

Az elmúlt évtizedekben az üvegötvözetek szerkezeti relaxációjára több leírás (modell) 
és ezekre épülő magyarázat látott napvilágot [1, 2, 3]. Amellett, hogy ezekben a főbb, 
fenomenológiai leírásokban is sok a kérdés és az értelmezésbeli különbség, adósak marad-
tak még az atomi méretű folyamatok részleteinek feltárásával és magyarázatával, mint pél-
dául a topológiai és a kémiai átrendeződések közötti kapcsolatok természetének megértése, 
valamint azzal, hogy a szerkezeti változások (amelyek rövid távú atomi átrendeződések), 
hogyan jelennek meg a fontosabb tulajdonságok változásaiban. Különösen igaz ez, ha az 
amorf Curie-hőmérséklet változásait tekintjük (TC

am). Ez a mágneses jellemző a szerkezet-
változásra egyik legérzékenyebb tulajdonsága a ferromágneses üvegszerű anyagoknak, és a 
különböző hőkezelések hatására az egyik legnehezebben értelmezhető változásokat mu-
tatja. (A kétkomponensű üvegötvözetekben ez viszonylag egyszerű atomi fogalmakat je-
lent, de pl. a Fe–B kétalkotós ötvözetek esetében még hosszú ideig tartó értelmezési viták 
voltak jellemzőek.) 

2.1.2. A szabadtérfogat-elmélet 

Az amorf szerkezet leírásának eddigi legjobb módja a szabadtérfogat-elmélet [7,8]. Az 
elmélet a topológia viszonyokat írja le (a fenomenológiai természetű leírásból követke-
zően), az ötvözet kémiai felépítéséről keveset szól. 

A szabadtérfogat-elmélet szerint az üvegszerkezetben az atomok egy többlet 
befagyasztott térfogattal rendelkeznek. Ez a szabad térfogat: 

 v=vWS-vDRP, (1) 
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ahol vWS: a Wigner–Seitz-cella (WS-cella) térfogata, vDRP: sűrűen és véletlenszerűen il-
leszkedő WS-cella térfogata (ideális üvegszerkezet). Annak a valószínűsége, hogy egy 
atom szabad térfogattal rendelkezik, a következő egyenlettel írható le: 

 ( ) dv
v

γv

e
v

γ
dvvp f

f

−

= , (2) 

ahol p(v)dv a szabad térfogat valószínűsége v és v+dv értékek között, vf: átlagos szabad 
térfogat atomonként, γ: átlapolódási faktor, értéke: 0…1 között van. 

A szabadtérfogat-modellben az atomok mobilitása felelős a viszkózus folyásért, ami az 
ún. „folyási hibának” tulajdonítható. A „folyási hibának” azt az atomot tekintik, amelyhez 
rendelhető szabad térfogat meghaladt egy bizonyos kritikus értéket (v*). Így fel lehet írni a 
folyási hibák koncentrációját: 

 ∫
∞

− −

==

*v

x
f

1
ep(v)dvc , (3) 

ahol x a redukált szabad térfogat atomonként: 
*

f

γv

v
x = .  

A fenti mennyiségek felhasználásával az ötvözet viszkozitásának (η) hőmérsékletfüggé-
sére levezettek egy kifejezést (l. Függelék, 8.2. pont, [9]), amelyből az látható, hogy 
η~1/cf, vagyis értelmet nyer a folyási hiba elnevezés. Eszerint ha minél kevesebb atom 
rendelkezik a kritikus szabad térfogattal, annál nagyobb az ötvözet viszkozitása. 

2.1.3. Az üvegátalakulás és a szerkezeti relaxáció folyamata és viszonya 

A bevezetett fizikai fogalmak és összefüggések lehetővé tették, hogy kiszámolják egy 
amorf ötvözet szabad térfogatának változását a gyorshűtés folyamatában és a relaxációt 
eredményező hőkezelések során a kristályosodásig bezárólag (1. ábra). 

A Tg-hez közel mind a folyási hiba koncentrációját, mind a szabad térfogatot egy hő-
mérséklettől függő „egyensúly” jellemzi. Erre az egyensúlyi viszkozitás értékéből követ-
keztettek. Az egyensúlyi viszkozitási értékek nagyon szűk tartományban helyezkednek el. 
A Young-modulus a viszkozitással azonos viselkedést mutat. 

A Tg körüli szűk hőmérséklettartományban az egyensúlyi redukált szabad térfogat lineá-
ris közelítéssel határozható meg [10]: 

 
B

TT
x 0

eq
−

= . (4) 

Az ábrán az ABT0 egyenes jelöli a (4) egyenlettel leírt egyensúlyi szabad térfogatot. 
Megfelelően nagy hőmérsékleten az atomi rend képes olyan gyorsan változni, hogy mindig 
elérik az egyensúlyi szabad térfogatot. Kisebb hőmérsékleten már nem tudják követni az 
egyensúlyi állapotot, és egy nem egyensúlyi szabad térfogat fagy be. Az ábrán ez x0 jelö-
léssel szerepel, amely a fiktív hőmérsékletnek (Tf) megfelelő szabad térfogatot jelenti. 
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1. ábra A szabad térfogat változása gyorshűtéskor (ABC) és hőkezeléskor (CDEF). 

A folyamatot másképpen megfogalmazva az alábbiak szerint is leírhatjuk [2]. Az olva-
dék a hűtés során különböző atomi elrendeződést alakít ki. Erre utal a szilárd anyagokhoz 
képest jóval nagyobb hőtágulási együttható, amely nemcsak a szilárd állapotra jellemző 
rácsmozgásokat tartalmazza, hanem a transzlációs mozgásokat is. A hűtés során ezek az 
atomi módosulások folyamatosan átalakulnak a változó hőmérsékletnek megfelelően. Majd 
a további hűtés hatására egy jelentősen túlhűtött olvadék keletkezik, amelyben az atomok 
mozgási lehetősége erősen korlátozódik, megkezdődik a szétcsatolás az atom transzlációs 
és a rezgő mozgása között. Ebben a tartományban az olvadék egy olyan hőmérsékletet ér 
el, ahol az már nem képes a hőmérsékletnek megfelelő atomi elrendeződések gyors felvé-
telére, vagyis nem képes létrehozni a megfelelő egyensúlyi állapotot. Ezen az ún. üvegát-
alakulás hőmérsékletén (Tg) az olvadék viszkozitása már a szilárd egyensúlyi kristályos fá-
ziséhoz áll közel, az eredményezett szerkezet azonban gyakorlatilag az olvadéké, vagyis az 
olvadék szerkezete fokozatosan befagy. Az említett szétcsatolódás a rezgő és a transzlációs 
mozgások között ~1,2Tg körüli tartományban következik be [11]. 

A hőkezelés hatását az 1.ábra állandó fűtési sebesség mellett tünteti fel, ahogy ez egy 
DSC berendezésben (Differential Scanning Calorimeter) történik. Először a többlet szabad 
térfogat csökken, azaz a szabad térfogat tart az egyensúlyi állapot felé. Ez a szakasz nagy-
részt rövid távú topológiai átrendeződéssel, és energiafelszabadulással jár. A D pontban az 
x keresztezi az egyensúlyi vonalat, mert a rendszer kinetikája túl lassú a DSC berendezés 
felfűtési sebességéhez képest. (Az állandó fűtési sebesség miatt, amelyet a DSC szabályoz, 
a rendszer hőmérséklete előre szalad az egyensúlyi szabad térfogathoz tartózó hőmérsék-
lethez képest.) Ennek következtében a szabad térfogat kisebb lesz az egyensúlyinál, vagyis 
a rendszer növeli a szabad térfogatát, amelyhez energia szükséges (endoterm folyamat). 
(Kisebb fűtési sebességet alkalmazva az ötvözet jobban követné az adott hőmérséklethez 
tartozó egyensúlyi szabad térfogatot.) Ahogy nő a hőmérséklet a szabad térfogat kialaku-
lása (az atomi mozgások kinetikája) felgyorsul, és az E pontban eléri az egyensúlyi értéket, 
majd innentől kezdve követi azt. Ez egy állandó fajhőt eredményez. Végül az F pontban, a 
Tx hőmérsékletnél, a minta kristályosodása kezdődik el (de ekkor már nem követi az ábra 
T0BA vonalát). 
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DSC berendezést használva a felszabaduló vagy elnyelt hő arányos lesz a dx/dt-vel (a 
szabad térfogat időbeli megváltozása), és az állandó fűtési sebesség miatt a dx/dT-vel (a 
szabad térfogat hőmérséklet szerinti megváltozása). Tehát az ábrában a dx/dT görbe ará-
nyos a befektetett vagy elvont hőmennyiséggel. A dx/dT<0 szakasz a szerkezeti relaxáció 
exoterm részét mutatja, majd ezt követi az üvegátalakulás hőmérséklete az endoterm sza-
kaszban. Meg kell jegyezni, hogy a D pont utáni kisebb szabad térfogat izotermikus hőke-
zelési módban nem jelenik meg, ezért az üvegátalakulás hőmérséklete (Tg) sem azonosít-
ható. Az üvegátalakulás, mint termikus jelenség, egy átmeneti szabadtérfogat-növekedés-
hez köthető, amely kinetikai jelenségként mutatható ki, a velejáró fajhőnövekedéssel (∆Cp) 
együtt. 

Hőkezeléskor a többlet szabad térfogat „kihőkezelődik”, a cf csökken, és a viszkozitás 
nő. A Tg-től távol a viszkozitás növekedése az idő szerint lineáris [12]. Ezt az összefüggést 
leíró egyenletek: 

 r

1
f k

dt

dc
=

−

, vagy 2
fr

f ck
dt

dc
−=  (5) 

alakúak. Az első egyenletből származtatható integrálás útján a 

 tkcc r
1

f
1

f 0
+= −−  (6) 

egyenlet, amely tisztán tapasztalati alapokon nyugszik. A kr reakcióállandó 
hőmérsékletfüggésére igaz, hogy 

 RT

E

rr

f

ek
−

ν= . (7)  

A fenti egyenletek szerint a hosszú idejű hőkezelés során a cf koncentráció eléri a nullát, 
de ez nem egyezik a tapasztalattal [13, 14]. A tapasztalat szerint a Tg körüli hőkezelések 
során a viszkozitás, és ennek megfelelően a cf is, egy hőmérséklettől függő egyensúlyi ér-
téket ér el (cfe). A fenti egyenletek tapasztalatot legjobban követő módosítását a [15] iroda-
lom adta meg, amely szerint 

 ( )feffr
f ccck

dt

dc
−−= . (8) 

Ennek megoldása a 
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alakot ölti.  
A fenti tapasztalatokat az 2. táblázat foglalja össze. 

2. táblázat A hőkezelés hatását leíró egyenletek összefoglalása és érvényessége. 
Tg környezetében Tg-től távol 
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2.1.4. A szerkezeti relaxáció folyamatai, típusai és jellemzői 

A szerkezeti relaxáció összetevő folyamatait két irányból közelíthetjük meg: a fizikai 
tulajdonságok változása és az atomi folyamatok oldaláról. Az egész jelenséget először a 
kapcsolódó fizikai tulajdonságok változásán keresztül érzékelték. Ezeknek a jó része mo-
noton jellegű (például a sűrűség változása). Felfigyeltek azonban arra is, hogy az összetevő 
jelenségek egy része megfordítható, reverzibilis folyamat, valamit ezek az összetevő fo-
lyamatok bizonyos hőmérséklettartományra jellemzőek. A megfigyelések alapján a jelen-
ség okát az atomok mobilitásában, ill. annak hőmérsékletfüggésében keresték, azaz képe-
sek-e az atomok egy közbülső egyensúlyi állapot elérésére vagy sem. Ezért a felosztás vi-
szonyítási hőmérsékletének a Tg-t választották. Az irodalom [2] ennek megfelelően a 
következő csoportosítást adja meg: 

1. Monoton, irreverzibilis relaxáció, 
2. Reverzibilis relaxáció a Tg-hez közel, 
3. Reverzibilis relaxáció a Tg alatt. 
Az értelmezéshez az atomi szintű folyamatok leírására vagy feltételezésére is szükség 

volt. A szerkezeti relaxáció atomi szintű összetevő folyamatai és típusai a bevezetőben már 
említett kétféle rendezetlenségből származnak. Az elsőben a topológiai rend helyreállítá-
sára törekszik a rendszer, elméleti oldalról nézve az üvegszerkezetbe befagyott többlet sza-
bad térfogat tűnik el a kristályosodási hőmérséklet alatti hőkezelés során. A folyamatot, 
amely a diszlokációk vagy a ponthibák kihőkezelésével hasonlítható össze, rövid távú to-
pológiai átrendeződésnek hívják (TSRO: Topological Short Range Ordering). Ez a folya-
mat általában irreverzibilis, azaz nem megfordítható. 

Az amorf ötvözetek másrészt mindig több alkotót tartalmaznak. A gyorshűtés miatt az 
egyensúlyi fázisok kémiai összetételéhez és rendjéhez képest a kémiai rend felborul. Az 
eltérés oka a kémiai egyensúlytól tehát az, hogy az üvegállapotban az atomok befagyott, 
első koordinációs környezetére jellemző kémiai összetétel nem lehet azonos az egyensúlyi 
állapotot jellemző összetétellel, mert egyensúlyban ezek az ötvözetek rendszerint több 
(legalább kettő) összetételben jelentősen eltérő fázist tartalmaznak. A másik folyamat so-
rán tehát a kémiai rövid távú rend áll helyre, amelyet az egyes atomok egymáshoz viszo-
nyított helyzete határoz meg. A rövid távú rend aránya a gyorshűtött állapotban kicsi, 
amely a hőkezelés hatására egyre nagyobb lesz. A folyamat neve rövid távú kémiai átren-
deződés (CSRO: Chemical Short Range Ordering). A fizikai tulajdonságok folyamat alatti 
változásából arra lehet következtetni, hogy a folyamatnak lehetnek visszafordítható, azaz 
reverzibilis részfolyamatai is [16]. 

Az egyes összetevő (atomi szintű és a fizikai tulajdonságok változását alapul vevő) fo-
lyamatok összerendelése nem minden esetben egyértelmű. Bizonyos esetben szétválaszt-
hatók a folyamatok, de más esetekben nem, azonban az egyes részfolyamatokra az alábbi 
állítások a legtöbb esetben is igazak lesznek. 

A TSRO szemléletesen az amorf fázist alkotó atomok fázison belüli, hely szerinti el-
oszlásának megváltozását jelenti. Kiszámolták egy FeNiB ötvözetre, hogy a topológiai és a 
kémiai átrendeződéshez átlagosan hány atomi ugrás szükséges. Az eredmények szerint a 
kémiai átrendeződéshez 10, a topológiai átrendeződéshez egy (más ötvözeteknél kettő, sőt 
három) nagyságrenddel több atomi ugrás szükséges, amely jelentős atomi mobilitást igé-
nyel. Ezen felül a CSRO aktivációs energiája tág tartományba esik (Fe40Ni40B20-nál ez 
130–250 kJ/mol), amely megenged a TSRO-nál kisebb aktivációt is, míg a TSRO-hoz 
szinte konkrét, a CSRO felső tartományába eső aktiváció tartozik (Fe40Ni40B20-nál ez     
250 kJ/mol) [3]. Ez csak Tg körüli hőmérsékleten lehetséges, de ekkor a rendszer valódi 
egyensúlyi állapotokat vesz fel. Ezért lesz ez a folyamat reverzibilis. TSRO esetében nem a 
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klasszikus értelemben vett diffúzióra kell gondolni (és CSRO esetében sem, l. 4. ábra), ha-
nem az atomi kötések átrendeződésére (2. ábra). 

 

 
2. ábra Az i atom elmozdulása az amorf struktúra atomcsoportosulásai között: a j-i kötés felszakadásával és 
az i-k kötés kialakításával az i atom jobbra mozdul el [17]. 

A Tg alatti reverzibilis szerkezeti relaxációra először az amorf Curie-hőmérséklet meg-
változása kapcsán figyeltek fel. Ni35Fe27P14B6 üvegfém Curie-hőmérséklete ismétlődő, 
250°C, 60 perces és 300°C, 30 perces hőkezelési ciklusok során a 3. ábra szerint változott. 
A kapott Tc értékek nem minden esetben reprodukálhatóak, vagyis nem valódi egyensúlyi 
állapottal állunk szemben, ráadásul a folyamatra szuperponálódó irreverzibilis relaxáció 
miatt az értékek felfelé tolódhatnak. A jelenség magyarázatára javasolta először Egami a 
kémiai átrendeződés részvételét ebben a reverzibilis folyamatban. A fenti számok is azt 
mutatták, hogy a CSRO során, jóval kisebb léptékű a változás (az atomok közötti kémiai 
kötések átrendeződése következik be (4. ábra)), amelyhez a Tg-nél jóval kisebb hőmérsék-
let is elegendő. Így a kémiai környezet könnyebben visszaáll az eredeti állapotába. 

 

 
3. ábra Curie-hőmérséklet reverzibilis változása 300°C, 30 perces majd 250°C, 60 perces egymást ismétlő 
hőkezelések hatására Ni35Fe27P14B6 üvegfém esetén [18]. 
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4. ábra A kémiai rövid távú átrendeződés (CSRO) mechanizmusa. A C-D kötés felszakadása után A-B kötés 
alakul ki a külső feszültség hatására [17]. 

A Tg-nél kisebb hőmérsékleten lezajló reverzibilis relaxáció tehát a CSRO reverzibilis 
változásával magyarázható, míg a monoton, irreverzibilis relaxáció hajtóereje a TSRO [2]. 
A fent említett ötvözet esetében (3. ábra) a Curie-hőmérséklet szélső értékeinek, metastabil 
egyensúlyi állapotainak, eltolódása azonban feltételezi, hogy relaxáció során mind kémiai, 
mind topológiai átrendeződés is történik. A fizikai tulajdonságokra gyakorolt hatásukat 
ezért nehéz szétválasztani, különösen akkor, ha azonos előjelű változást okoznak, mint 
például a Young-modulusnál. Az elektromos ellenállás esetében viszont a CSRO és a 
TSRO ellentétes irányú változást okoz, így az irreverzibilis relaxáció hatása nem monoton 
változást, hanem egy szélsőértéket mutat [2]. Bizonyos esetekben azonban a TSRO és a 
CSRO szétválasztható az atomi ugrások számának és az aktivációs energia értékének kü-
lönbsége miatt [3]. 

Bár a TSRO és a CSRO értelmezése az irodalomban egységes, felmerülhet a kérdés, 
hogy az elnevezések csupán definíció jellegűek, vagy valós fizikai folyamatra is utalnak. A 
mögöttes folyamatok értelmezésekor azonban az általánossal ellentétes gondolatmenet is 
helytálló lehet, amely a TSRO-val és CSRO-val elnevezett folyamatok felcserélését indo-
kolná. Joggal feltételezhető ugyanis, hogy a relaxáció rövid ideig tartó, első, zömmel irre-
verzibilis jelenségei csupán rövid távú atomi pozícióváltozásokat tartalmaznak, amelynek 
alapvetően topológiai természetűnek kell lennie (l. 2. ábra, amely nem sugallja a fent emlí-
tett TSRO-hoz elméleti úton kiszámolt 100 atomi ugrást). A hosszú idejű relaxációs fo-
lyamatokban ezzel szemben nem kizárt az atomok olyan irányú diffúziója, amely már a 
kristályos fázis csíráinak kialakulásához szükséges helyi összetételt közelíti. 

A fenti megállapításokat figyelembe véve az egyes folyamatokat és jellemzőiket az 
alábbi táblázat foglalja össze (3. táblázat). 

3. táblázat A szerkezeti relaxáció összetevő folyamatai és jellemzőik ([3] alapján). 

 CSRO TSRO 
A relaxáció szakasza 1.  2. 

 megfordítható megfordíthatatlan 
aktiválási energia széles tartomány meghatározott 

részfolyamat irreverzibilis rész az átmenetnél reverzibilis rész a Tg-nél 
leírás AES modell (l. 2.1.4.1. fejezet) szabadtérfogat-elmélet 

   
irreverzibilis reverzibilis Tg alatt reverzibilis Tg körül 

főleg TSRO, de CSRO is CSRO TSRO 
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2.1.4.1. Reverzibilis relaxáció 

A reverzibilis relaxáció kinetikáját illetően, azaz hogy CSRO történik, az irodalom egy-
séges véleményen van. A jelenség mélyebb fizikai megértése azonban még hiányzik. 

Az újabb relaxációs elméletek szerint az amorf szerkezet reverzibilis változásai jól leír-
hatók az aktivációs energia spektrum (AES) modellel. Ennek értelmében az amorf szerke-
zet kétállapotú termodinamikai rendszerek (TLS: Two Level System) összességeként fog-
ható fel, amelyek különböző aktivációs (Ea) és felhasadási (∆) energiával jellemezhetők  
(5. ábra). 

 

 
5. ábra Egy kétállapotú termodinamikai rendszer (TLS) vázlata [19]. 

Minden reverzibilis relaxációs folyamathoz hozzárendelhető egy Ea aktivációs energia 
és egy aktiváláshoz szükséges τ időállandó. Ha TA hőmérsékleten tA ideig hőkezeljük a 
mintát, akkor azon relaxációs folyamatok indulnak be, amelyek τA időállandója kisebb, 
mint tA, ahol 

 A

a

A

kT

E

e
ν

1
τ = . (10) 

A képletben a ν a Debye-frekvencia (1011 Hz). 
A Tg körüli reverzibilis relaxációra tipikus példa a viszkozitás változása, míg a Tg alat-

tira a már bemutatott Curie-hőmérséklet reverzibilis változása (3. ábra). 

2.1.4.2. Irreverzibilis relaxáció 

Hőkezelés hatására az amorf ötvözetek legtöbb tulajdonsága a Tg alatti hőmérséklettar-
tományban irreverzibilisen változik, amelyek közül egyes esetekben a változás iránya az 
összetételtől függetlenül mindig azonos (pl. a Young-modulus mindig növekszik). Más 
jellemzők, mint pl. a Curie-hőmérséklet lehet csökkenő és növekvő is. A változás mértéke 
és gyorsasága annál nagyobb, minél nagyobb hőmérsékleten és minél hosszabb ideig 
hőkezelünk. A fizikai jellemzők a hőkezelési idő logaritmusával általában lineárisan vál-
toznak, de ez a szabály a relaxáció kezdeti szakaszában, az egyensúlyi állapot megközelíté-
sekor, valamint a stabilizálódás esetén felborul. A relaxációsebesség máskor annyira le is 
lassulhat, hogy egyes fizikai jellemzők még az egyensúlyi állapottól messze is stabilnak 
tűnnek. Az irreverzibilis relaxáció jól értelmezhető a szabad térfogat csökkenésével, vala-
mint a viszkozitás változásával [17]. 
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A szabadtérfogat-elmélet lényegében az irreverzibilis relaxáció elmélet fenomenológiai 
és bizonyos értelemben szerkezeti értelmezése. A tapasztalatok azt mutatják, hogy az irre-
verzibilis relaxáció mértéke főként a gyártási körülményektől valamint a termikus előélet-
től függ, és legkevésbé az összetételtől [3]. Az irreverzibilis relaxáció (és általában a rela-
xáció) egyik mérőszáma az entalpia megváltozása a folyamat során. A 6. ábra a reverzibilis 
és irreverzibilis relaxációs entalpia (∆Hr és ∆Hirr) nagyságát mutatja a gyártási körülmé-
nyektől1 függően Fe82,5B17,5 amorf ötvözet esetén. Ellentétben az irreverzibilis relaxáció-
val, a gyártási körülményeknek nincs érzékelhető hatása a reverzibilis relaxációs entalpi-
ára. De ha az irreverzibilis részfolyamatot nézzük, akkor a nagyobb fordulatszámmal 
gyártott mintáknál a szabadtérfogat-elmélet szerint nagyobb lesz az eltérés az egyensúlytól, 
nagyobb lesz a befagyasztott plusz térfogat, vagyis a hőkezelés során több energia szaba-
dul fel. 

 
6. ábra Reverzibilis (∆Hr) és irreverzibilis (∆Hirr) relaxációs entalpia az előállításkor alkalmazott hűtési 
sebesség függvényében Fe82,5B17,5 összetételű mintánál. A reverzibilis relaxáció meghatározásához a mintá-
kat 500 K-en 60 percig hőkezelték [20]. 

Az ábrából levonható következtetések jól megfelelnek a 3. táblázatban megadottakkal, 
ugyanis az irreverzibilis relaxációról azt mondja, hogy főként topológiai átrendeződés al-
kotja, vagyis valóban nem lényeges az összetétel hatása. Az eltérést a topológiai rendtől, 
vagyis az egyensúlytól pedig főleg a gyártási körülmények és a termikus előélet határozzák 
meg. Ezt írja le a szabadtérfogat-elmélet is. 

Ha követjük a relaxáció összetevő folyamatai és tulajdonságai közötti általános megfe-
leltetést (a reverzibilis relaxáció főleg kémiai, míg az irreverzibilis relaxáció főleg topoló-
giai átrendeződést jelent), akkor azt várhatjuk, hogy a mágneses tulajdonságok főleg irre-
verzibilisen fognak változni. A kémiai átrendeződéssel szemben, amely csak kis mértékben 
határozza meg a mágneses csatolás erősségét (nem változik a mágneses momentumok 
száma), a szerkezet változásának döntő hatása lesz a mágneses csatolás erősségére. Jel-
lemző irreverzibilis relaxációt mutat a 21. ábra. 

 
1 A gyártási körülményeket a forgóhengeres módszernél (l. 8.1. pont) a henger fordulatszámával lehet 
változtatni. A nagyobb fordulatszám gyorsabb hűtést, a kisebb fordulatszám lassabb hűtést eredményez. 
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2.1.5. Az üvegszerkezet klaszteres felépítése 

A 2.1.3 fejezetben az üvegszerkezet kialakulásának egy egyszerűsített leírása olvasható. 
Részletesebben foglalkozik a jelenséggel mind termodinamikai, mind szerkezeti és kineti-
kai oldalról a [21] irodalom. Ebből egy sokkal árnyaltabb és a valóságot jobban közelítő el-
mélet tárul elénk az amorf ötvözetek kialakulását és szerkezetét tekintve. 

A 2.1.3 fejezet egyszerűsített leírása az üvegállapotot egy befagyott folyadékállapotként 
adja meg. A modellt magát DRP-modellnek hívják (Dense Random Packed, azaz véletlen-
szerűen sűrűn pakolt), amely az üvegszerkezetet atomok véletlenszerűen elhelyezkedő és 
sűrű halmazának tekinti. A tapasztalat viszont azt mutatta, hogy ez az állapot ténylegesen 
nagyon nagy, megközelítőleg 1012 K/min-es hűtési sebességgel érhető el, például akkor, ha 
az atomokat gőzfázisból mélyhűtött alapra csapatják ki. Sztereokémiai meggondolások 
alapján viszont feltételezték, hogy az üvegek szerkezetében szerepet játszik egy nagyobb 
tértartományokra kiterjedő (az első koordinációs környezetben lévő atomokon túlterjedő), 
domináns, lokális rend, amely klasztereket (atomcsoportokat) hoz létre. Ebből az elmélet-
ből továbblépve alakult ki a poliklaszter elmélet, amely sok tekintetben hasonlít az anya-
gok polikristályos szerkezetére és leírására. 

2.1.5.1. A poliklaszter szerkezet kialakulásának okai 

Az elmélet a poliklaszter szerkezet kialakulásának okait a megszilárdulás előtt álló ol-
vadék szerkezetére vezeti vissza.  

Az, hogy az olvadék a megszilárdulás előtt milyen állapotokat képes felvenni, kapcso-
latban van azzal, hogy milyen mértékben hűthető túl. Az irodalom ennek megfelelően há-
rom típusú olvadékot különböztet meg. Számunkra az ábrán (7. ábra) látható típus a fontos, 
amely a nagy üvegképző hajlamú fémötvözetekre mutatja a klaszter jellegű atomcsoporto-
sulások arányát (x) a hőmérséklet függvényében. Az ábra arra utal, hogy a túlhűtött olva-
déknak két állapota alakul ki. Az egyik nagy hőmérsékleten stabil, normális folyadékálla-
pot (2-es görbe), míg a másik kis hőmérsékleten stabil, klaszteres olvadékállapot (1-es 
görbe). Erre az állapotra az jellemző, hogy nagy benne a klaszter jellegű atomcsoportosulá-
sok aránya (x>0,5). 

 
7. ábra A klaszter jellegű atomcsoportosulások arányának hőmérsékletfüggése (x(T)) kis hőmérsékletű 
folyadékállapotban (1) és nagy hőmérsékletű folyadékállapotban (2) az olvadási hőmérséklethez (Tm) viszo-
nyítva. A termodinamikai üvegátalakulás hőmérsékletén (Tg

th) x(T)=xg [21]. 
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Noha ebben az olvadékban is előfordulhatnak kristálycsírák, azok nem képesek növe-
kedni, mert olyan kis hőmérsékleten jelennek meg, amelyen a folyadékállapotú 
„klaszteresedés” elnyomja azok növekedését. Amikor a klaszterek aránya az olvadékban 
elér egy küszöbértéket (xg=0,84), akkor beszélünk a termodinamikai üvegátalakulásról 
(Tg

th). 
A túlhűtött olvadékban a klasztercsírák kialakulásának és túlsúlyának termodinamikai 

okai vannak. Míg színfémek esetében kicsi a túlhűthetőség mértéke, üvegötvözeteknél ez 
jóval nagyobb. A színfémek ezért normális olvadékszerkezetből kristálycsírák kialakulásá-
val és növekedésével szilárdulnak meg. Az üvegötvözeteknél a megszilárdulás előtt kiala-
kul az olvadék klaszteres szerkezete. 

Egyértelmű, hogy ennek a szerkezetnek a kialakulásában szerepet játszik az összetétel 
is, ugyanis a túlhűtés során az olvadékban jelenik meg az a térbeli koncentráció-ingadozás, 
amely közelíti a kristályos fázisok összetételét előkészítve a kristályosodást. Ez a folyamat 
látható egy eutektikus ötvözet eutektikumának kristályosodási frontja előtt is, a kialakuló 
összetétel-ingadozás nagyságát a túlhűtés mértéke határozza meg (8. ábra). Az ábra 
áttételesen jól szemlélteti azt a tényt, hogy a kristályosodás kezdete is megköveteli (külö-
nösen eutektikus ötvözet esetében) az olvadék-összetétel megfelelő térbeli átrendeződését, 
amely a kristálycsíra kialakulásának feltétele. 

 
8. ábra Kétkomponensű eutektikus ötvözetrendszer eutektikumának kristályosodása. A határfelület közelé-
ben koncentrációingadozás alakul ki [22]. 

Mint a kristálycsírák esetében, a klasztercsírákra is meghatározható a csíraméret és a 
csíra kialakulásával járó szabadenergia-változás összefüggése a túlhűtött olvadékban       
(9. ábra). Az ábrán a kristálycsíra és a klasztercsíra (∆Gc és ∆Gcl) többlet szabadenergiája 
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látható az atomcsoportosulásban részt vevő atomok száma (N) függvényében. Üvegképző 
ötvözetekben ((a) és (b) eset) a ∆Gcl görbéje a ∆Gc görbéje alatt fut, azaz a klasztercsírák 
kialakulása termodinamikailag kedvezőbb. A ∆Gcl és a ∆Gc a fázisátalakulásból 
felszabaduló energia és a felület létrehozásához szükséges energia összege (∆G=∆GV+GS). 
A fázisátalakulással felszabaduló energia (∆GV

c=Gc-GL és ∆GV
cl= Gcl-GL) függ a csíra 

atomjainak átlagos kötési energiájától. A klasztercsírában az egy atomra eső átlagos kötési 
energiák nagyobbak, míg a határfelületi energia kisebb a kristályos csíráéhoz képest. Így 
kis N esetén, amikor a határfelület kialakításában résztvevő atomok aránya nagy, a 
klasztercsírák kialakulása valószínűbb (∆Gcl < ∆Gc). 

Olyan olvadéknál, amelyet a 9. ábra (a) diagramja mutat, a kritikus méretű kristályos 
csírák képződésénél valószínűbb a viszonylag nagyobb nem kristályos csírák keletkezése 
(∆Gcl < ∆Gc tartománya). Amikor a gyorshűtés miatt mind a kristályos, mind a nem kris-
tályos kritikus csíra méreténél nagyobb csíra keletkezése kizárt, a klaszteres olvadékszer-
kezet fagy be, amely kevés kristályos fázist is tartalmazhat. Az ötvözetünk ekkor egy befa-
gyott poliklaszteres olvadék. Ilyen viselkedést mutatnak az üvegképző ötvözetek. 

A (b) esetben a túlhűtött olvadékban sokkal kisebb valószínűséggel alakulnak ki kristá-

lyos csírák, mert a ( ) ( )cl
c

clc
c

c N∆GN∆G > . Először egy amorf fázis keletkezik 

csíraképződéssel és ez növekedik tovább. Idővel ez a folyamat átmehet kristályos fázisok 

keletkezésébe, mert nagyobb N esetében ( ) ( )N∆GN∆G clc <  lesz érvényes. Ilyen jellegű-
ek a nagy molekulájú anyagok, és feltehetően a jó üvegképző ötvözetek is. 

A harmadik esetben (c) csak polikristályos átalakulás indulhat meg, mert minden N 

esetén a ( ) ( )N∆GN∆G clc < . 

 
9. ábra Kristályos (1-es görbe) és nem kristályos (2-es görbe) csírák szabadenergia-változása az 
atomcsoportosulásban részt vevő atomok számának függvényében T≈Tg hőmérsékleten. Az a és b olvadék 
üvegképző, a c nem üvegképző olvadékot mutat [21]. 
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2.1.5.2. Topológiai modell 

A modellezés alapja, hogy az amorf mátrix néhány atomra kiterjedő rendezett környe-
zetekből áll. Ez egy lokális rend, amely csak az egy atomot koordináló atomok csoportjára 
terjed ki. Ezért feltételezték, hogy az amorf mátrix felépíthető elemi szabályos testekből. 
Az amorf rács jellemzője viszont, hogy közép és hosszú távon a rácspontok nem írhatóak 
le egy elemi pontcsoport (cella) egyszerű eltolásával. A kérdés úgy oldható meg, hogy két-
féle elemi test alkalmazásával, például tetraéder és kocka, már felépíthető egy amorf szer-
kezetet modellező rács. Ennek 2D-s leképezését mutatja a 10. ábra. Valós szerkezeti képre 
pedig a 11. ábra mutat példát. 

 
10. ábra Egy háromszög-négyzet hálózat részlete. 

 
11. ábra Fe81Si7B12 ötvözet klaszteres szerkezete.  

2.1.5.3. A hőkezelés hatása a poliklaszter szerkezetre 

Több szerző kimutatta, hogy az üvegátalakulás hőmérséklete alatt végrehajtott hőkeze-
lésnek hatása van a poliklaszter szerkezetre. A hőkezelés során az ún. MRO területek 
(Medium Range Order = középtávú rend) nagysága és aránya növekszik az alap amorf 
mátrixhoz képest PdCuSi [23] és Fe40Ni40Si20 [24] ötvözet esetében is. Az MRO területek 
és az alap mátrix között a hőkezelés után sem észleltek éles határfelületet. 
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2.1.6. A fizikai tulajdonságok változása a szerkezeti relaxáció során 

A fizikai tulajdonságok megváltozása a szerkezeti relaxáció során két szempontból 
fontos. A fizikai tulajdonságok megváltozásával közvetett módon nyomon követhetők a 
relaxáció során lejátszódó atomi átrendeződések, így következtetni tudunk a modelljeink 
alapján a vélt szerkezeti átalakulásra. Közvetlen szerkezeti vizsgálatokkal, mint például 
röntgendiffrakcióval, nem követhetők olyan jól ezek a folytonos módosulások, általában 
csak a kristályos fázis jelenlétének meghatározására használjuk ezeket. Ráadásul olyan 
esetek is előfordulhatnak, hogy egyes fizikai tulajdonságok azonos értékéhez eltérő termi-
kus előélet útján is eljuthatunk, azaz kissé eltérő szerkezetek is tartozhatnak valamely fizi-
kai tulajdonság azonos értékéhez. Ilyen a Curie-hőmérséklet is, ezért több fizikai tulajdon-
ság változásának egyidejű követése és összevetése javasolt a relaxáció kinetikájának ta-
nulmányozásához. 

Műszaki szempontból, a fordított irány fontos számunkra, vagyis amikor valamely fizi-
kai tulajdonság előre meghatározott értékét akarjuk hőkezeléssel megvalósítani. 

Mindkét cél eléréséhez elméleti alapokra, modellre van szükségünk, amelynek segítsé-
gével összeköthető az egyes fizikai tulajdonságok változása a szerkezeti jellemzőkkel. A 
szabadtérfogat-elméletet véve alapul már körvonalazódik az a kapcsolatrendszer, amely le-
írja, hogy valamely fizikai tulajdonságokra a modell melyik szerkezeti leírást hordozó 
eleme milyen módon hat. A szabadtérfogat-elmélet szerint úgy csoportosíthatók az egyes 
fizikai tulajdonságok, hogy melyik hibafajta (a folyási vagy a diffúziós hiba) hat rá legin-
kább. A fizikai tulajdonságok megváltozására azonban nemcsak a fent említett tényezők, 
hanem a relaxáció típusa is hat, azaz mely szakaszban tart a relaxáció (kémiai vagy topoló-
giai átrendeződés történik-e az adott hőkezelési periódusban). 

A folyási hibával kapcsolatos például a viszkozitás változása [25], amely 1/cf-fel ará-
nyos, és az (5, 8) egyenletekkel együtt a topológiai átrendeződés szakaszában lesz érvé-
nyes. Néhány fizikai tulajdonság a (redukált) szabad térfogat jelenlétével van közvetlen 
kapcsolatban (azaz a folyási hiba hat rá): 

 ∆xA∆P p= , (11) 

ahol P a fizikai tulajdonság változója, AP a P fizikai tulajdonságtól függő állandó. Ez igaz 
például a térfogat, a hossz, a sűrűség, az elektromos ellenállás és a rugalmassági modulus 
megváltozására. Több mágneses tulajdonság (pl. HC, TC) megváltozásának irányára, mérté-
kére az átlagos atomi távolságok változásából következtethetünk. 

Külön fejezetben (l.: 2.3.4. fejezet) foglalkozom a relaxáció diffúzióra kifejtett hatásá-
val. Összefoglalva viszont érdemes megemlíteni, hogy a diffúziós együttható megváltozása 

a relaxáció során fc -fel arányos. 

Ugyancsak fc -fel arányos a mechanikai feszültség keltette rendeződés (SIO: stress 

induced ordering), vagyis a rugalmatlan relaxáció. A jelenség akkor tapasztalható, ha a 
mintát a rugalmas tartományban terheljük. Ekkor egy időfüggő feszültségváltozás tapasz-
talható, amely a leterhelés után reverzibilisen viselkedik. Ha az anyagot ismétlődő 
mechanikai feszültségnek tesszük ki, akkor a SIO a belső súrlódás növekedését eredmé-
nyezi [3]. 
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2.1.7. A mágneses tulajdonságok változása a szerkezeti relaxáció során 

2.1.7.1. Mágnesesség szilárdtestekben 

A szilárd anyagokban megjelenő ferromágneses viselkedés atomi szinten az elektronok 
saját mágneses momentumára, azaz a spin mágneses momentumra vezethető vissza (egy-
sége a Bohr-magneton, jelölése: µB). Ebből következik, hogy ferromágneses viselkedést 
azon elemek, ötvözetek illetve vegyületek mutatnak, amelyek spin-kompenzálatlan elektro-
nokkal rendelkeznek. Ez a lezáratlan elektronhéjakon alakulhat ki, vagyis a lezáratlan d 
vagy f alhéjjal rendelkező elemek esetében. A ferromágneses anyagokat (legyen az oxid, 
vagy fémes tulajdonságokat mutató ötvözet) az jellemzi, hogy külső mágneses tér nélkül is 
ún. spontán mágneses momentumuk van. Ennek oka, hogy a d- vagy f-elektronok spinje 
azonos állású. Ezt egyszerű szemléletes módon adja vissza a 12. ábra, amely vázlatosan 
mutatja a fontosabb mágneses viselkedéseknek megfelelő elektronállapotokat. 

 
12. ábra Rendezett elektronspin-szerkezetek [26]. 

Látható, hogy a ferromágneses állapotnak a paralel, az antiferromágnesesnek pedig az 
antiparalel spinbeállás felel meg. 

A ferromágnesség megjelenésének két modern elmélete van: az egyik a Heisenberg-
modell, a másik a szabadelektron-elmélet [27]. 

A Heisenberg-modell két szomszédos atom elektronjának egymásra hatását tárgyalja és 
figyelembe veszi a két szomszédos elektron ún. kicserélődési jelenségét. A kicserélődéshez 
szükséges energiát a kicserélődési integrál (Jex) jellemzi, amelynek nagy szerepe van a fer-
romágnesesség kialakulásában. A modell nagy előnye, hogy Heisenberg először alkal-
mazta a hullámfüggvényekben a spinállapotokat, így kapcsolatot teremtett a kvantumme-
chanikai kicserélődési jelenség és a mágneses viselkedés, azaz a spinállapotok között. Ezt 
az alábbi képlet fejezi ki:  

 EHeis= –2Jexs1s2, (12) 

ahol EHeis a kicserélődési energia, s1 és s2 a kölcsönható atomok eredő spinje. Negatív Jex 
esetén a kicserélődési energia (és az egész rendszer energiája) akkor lesz minimális, ha a 
spinek ellentétes irányban állnak be, ami megfelel az antiferromágneses viselkedésnek. Po-
zitív Jex esetén viszont a paralel spinbeállás a legkedvezőbb, vagyis az anyag ferromágne-
ses lesz. 

A Heisenberg-modell csak szomszédos atomok lokalizált elektronjaival foglakozik, 
ezért például oxidok esetében megfelelően használható, de a fémek körében, ahol a lezá-
ratlan alhéjakon az elektronok nincsenek egyértelműen helyhez kötve, szükségünk van egy 
pontosabb tárgyalási módra. Ebben segít a szabadelektron-elmélet. 
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A szabadelektron-elmélet azt vizsgálja, hogy mágneses szempontból hogyan viselked-
nek az elektronok az energiasávokban. A ferromágneses viselkedés magyarázatánál abból 
indul ki, hogy a kvázi szabad elektronok között is létezik a kicserélődési kölcsönhatás, 
amely spinkompenzálatlan állapotot okoz az energiasávban. Ennek oka a kicserélődési 
energia, amely eltolja a két spinállapot energiasávját. A nagyobb kicserélődési energia je-
lentősebb szétválást okoz a két energiasáv között. Ezt az ún. kicserélődési felhasadás jelen-
ségét mutatja a 13. ábra. 

 
13. ábra A kicserélődési felhasadás jelensége: (a) a felhasadás ellenére átfedés van a két energiasáv között,  
(b) a nagyobb kicserélődési felhasadás teljes szétválást okoz a két alsáv között, amely nagyobb mágneses 
momentumot eredményez atomonként [27]. 

Az ábrán megfigyelhető, hogy az első esetben, még mielőtt az alsó sáv betelne, az 
elektronok az ellentétes spinállapot energiasávját is elkezdik feltölteni. A második esetben 
viszont a teljes alsó sávnak be kell telnie ahhoz, hogy a felsőbe az elektronok beléphesse-
nek, ez több mágneses momentumot eredményezhet atomonként. 

Mint látható volt, mindkét elméletben lényeges szerepet kapott a kicserélődési kölcsön-
hatás. Ha ez a kölcsönhatás erős, azaz a ferromágneses csatolás erőssége nagy, akkor a 
szomszédos atomok mágneses momentumai is azonos irányba állnak be, így kialakul az 
anyag doménszerkezete, amely ezután meghatározza az anyag makroszkopikus mágneses 
viselkedését. A doménszerkezet kialakulásának köszönhető, hogy egy ferromágneses minta 
makroszkopikus mágneses momentuma nem mindig lesz egyenlő az elméletileg meghatá-
rozható telítési momentumával. Sőt lehet nulla és attól eltérő is, de a telítési momentumot 
csak külső mágneses tér hatására érheti el. Ebből látható, hogy egy adott anyag technikai 
mágnesezési görbéje (l. Függelék) összefügg annak doménszerkezetével.  

A doménszerkezet kialakulásának eredetét a 14. ábra foglalja össze. Az ábrán több 
ferromágneses egykristály-keresztmetszet látható, amelyeken végigvezethető a 
doménszerkezet kialakulása. Az (a) keresztmetszet egyetlen doménből áll. A mágneses 
erővonalak a keresztmetszeten kívül záródnak. Ez közelíti legjobban a telítési momentum 
értékét, és ehhez tartozik a legnagyobb mágneses energia. A (b) keresztmetszet két ellen-
tétes irányú mágneses momentumból áll. Ennek az energiaszintje közel fele az (a) eseté-
nek, a (c) pedig 1/N-ed része, mert N darab mágneses momentumból áll, és ezért kisebb a 
mágnestér kiterjedése. A (d) és az (e) keresztmetszetek mágneses energiája nulla, mert a 
mágnesezettség keltette mágnestér erőssége nulla. Ebben az esetben a mágneses erővona-
lak az egykristályon belül, az ún. záródoménekben záródnak. Tehát a domének kialakulá-
sának energetikai okai vannak. A domének közötti átmeneti tartományban a 
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spinirányváltozás több atomsorra oszlik szét (15. ábra), folyamatosan változik a 
mágnesezettség iránya. Ezt nevezzük Bloch-falnak. A kisszögű spinirányváltozás esetén 
lesz a kicserélődési energia a legkisebb, de a fal szélességének az anizotrópia-energia szab 
felső határt. 

 

 
14. ábra A domének levezetése az egy doménból álló keresztmetszettől (a) a több domént magában foglaló 
keresztmetszetig (e) [26]. 

 
15. ábra A doméneket elválasztó Bloch-fal szerkezete [26]. 

Doménnek tehát az anyag egy irányban mágnesezett tartományát nevezzük, amelyben a 
lokális mágnesezettség értéke eléri a telítési értéket. Mivel az egyes domének más és más 
irányban mágnesezettek, és a mágneses erővonalak nagy része a mintán belül záródik, a 
makroszkopikus mágnesezettség töredéke az elérhető értéknek. Amikor a mintát külső 
mágneses térbe helyezzük, akkor megváltozik a doménszerkezet rendje, és mérhető lesz a 
minta külső mágneses momentuma (technikai telítési görbe). Kezdetben a külső térhez ké-
pest kedvezően irányított domének térfogata növekszik a nem kedvezően irányított 
domének rovására. A telítési görbe elején nagy térerőváltozás még kicsi mágnesezettség-
változást eredményez. Ezt nevezik reverzibilis faleltolódásnak. Később a mágnesezettség 
rohamosan növekszik kisebb térerőváltozások mellet is (nagy permeabilitás), ekkor a fal-
eltolódások már irreverzibilis módon zajlanak le, azaz a tér megszűntével már nem az ere-
deti doménszerkezet állna vissza. A végső szakaszban megint lelassul a mágnesezettség 
növekedése. Ekkor az erős mágneses térben a mágnesezettség befordul a külső tér irá-
nyába. A folyamat gátoltsága az anizotrópia-energiával függ össze, ugyanis a kedvező 
mágnesezési irány ritka esetben azonos a külső tér irányával. 
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Az anyag mikroszkopikus szerkezete (fázisok, szemcseméret, homogenitás) a 
doméneken keresztül hat az anyag makroszkopikus mágneses tulajdonságaira. A 
mikroszerkezet ugyanis akadályozhatja a doménfalak mozgását, például a szemcsehatá-
roknál vagy nem ferromágneses fázis, zárvány jelenléténél. Egy anyagnak akkor lesz nagy 
permeabilitása, ha benne a doménfalak könnyen mozdulnak el. Egy tiszta, homogén és jól 
irányított mintában ez megvalósul. Ha a doménfalak nehezen mozdíthatók el, akkor nagy 
koercitív erőt kapunk. Erre finomszemcsés és kétfázisú minták alkalmasak. 

Makroszkopikusan (gyakorlati szempontból is lényegesen) a ferromágneses viselkedést 
két tulajdonsággal jellemezhetjük: 
1. a mágnesezettség erősségével (spontán mágnesezettség, telítési mágnesezettség), 
2. a mágnesezettség hőmérséklet-stabilitásával, azaz a Curie-hőmérséklettel. 

A két tulajdonság viszonyát foglalja össze a 16. ábra, amely egy doménen belül mutatja 
a spontán mágnesezettség alakulását a hőmérséklet függvényében. 

 
16. ábra A spontán mágnesezettség alakulása a hőmérséklet függvényében vas, kobalt és nikkel egy 
doménjén belül. A folyamatos vonal a Brillouin-függvényből számolt görbe, amelyet nagyon jó közelítéssel 
követnek a mérésből meghatározott pontok [27, 307. o.]. 

Az ábra a különböző ferromágneses anyagok kísérleti úton meghatározott görbéit ha-
sonlítja össze a lokalizált elektron elméletet alapul vevő Brillouin-függvényből [27] szá-
molt görbékkel. A spontán mágnesezettség a TC 70%-áig gyenge hőmérsékletfüggést mu-
tat, majd egy meredek zuhanás után a TC-nél zérus lesz. Mindkét tulajdonságra jelentős 
hatással van a mágneses momentumok száma és így a ferromágneses csatolás erőssége is. 

A csatolás erőssége szerkezeti tényezőktől is függ, de leginkább az atomi távolságok 
hatása a jelentős. Bethe és Slater ezt a szerkezeti tényezőt az atomi távolság (a) és a d 
elektronhéj sugara (d) arányának változásában fogalmazta meg, ahogy ezt a 17. ábra mu-
tatja. 
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17. ábra A Bethe–Slater-görbe, amely megadja a kicserélődési integrál (J) értékét az atomok közötti távolság 
(a) és a d héj sugarának (d) függvényében [28, 29]. 

Az ábrán a ferromágneses anyagok a két fenti elméletnek megfelelően pozitív kicseré-
lődési integrállal rendelkeznek, a nem ferromágneses anyagok negatívval. Ha viszont egy 
ferromágneses anyag illeszkedési sűrűségét kellően megnöveljük (csökkentjük az a/d 
arányt), akkor az anyag paramágnesessé válhat. Erre példa a α-Fe ↔ γ-Fe (a vas két ismert 
allotróp módosulatának) átalakulása. Az α-Fe térben középpontos kockarácsú. Ritkább il-
leszkedésű, mint a lapközepes γ-Fe, ezért ferromágneses. Ezzel ellentétes irányú hatást is 
létre lehet hozni, mint például a Heusler ötvözetek esetében [27] (pl.: CuMnAl és 
CuMnSn), amelyekben egyetlen összetevő sem ferromágneses, de maguk az ötvözetek már 
ferromágneses viselkedést mutatnak. 

A csatolás erőssége lényeges hatással van a domének hőmérsékletstabilitására, tehát a 
fent említett szerkezeti tulajdonság megjelenik a Curie-hőmérsékletében is. Ezt a jelensé-
get mutatja a hidrosztatikus nyomásnak alávetett vas: a/d csökken, így a csatolás erőssége 
is kisebb lesz, ennek megfelelően a vas TC-e a nyomás hatására szintén csökken. 

Az üvegötvözetekben is definiálhatók az első szomszédos atomi távolságeloszlások, így 
a TC alkalmas lesz a ferromágneses anyagokban végbemenő szerkezeti átalakulások köve-
tésére és jellemzésére. 

2.1.7.2. Az amorf szerkezet és a mágneses tulajdonságok 

Az üvegszerkezetet a kristályos szerkezettel összehasonlítva különbséget kell tennünk a 
szerkezetfüggő és a nem szerkezetfüggő mágneses tulajdonságok között. A mágneses mo-
mentumok száma nem szerkezetfüggő, és ki is mutatták, hogy nincs jelentős különbség az 
ugyanolyan összetételű amorf és a kristályos ötvözetek között [17,1661.o.]. A különbséget 
a metalloid tartalom hordozhatja, mert az amorf ötvözetek nagy része a jó üvegképző haj-
lam miatt metalloidokat tartalmaz. A kicserélődés jelensége és a mágneses csatolás erős-
sége, már inkább szerkezetfüggő, ezért az ezzel kapcsolatban lévő fizikai tulajdonságokban 
(Curie-hőmérséklet, anizotrópia, koercitív erő, permeabilitás) észlelhető eltérés jelentős 
lesz. 

A metalloid tartalomnak a tapasztalatok szerint lényeges hatása van a mágneses tulaj-
donságok alakításában. Az Fe100-xBx rendszerekben például a TC

am-nek maximuma van  
[17, 1675. o.], noha a B ötvözéstől inkább a ferromágneses csatolás gyengülését várnánk. 
Ez szerkezeti tényezőkkel is összefüggésben van, a Fe–B amorf rendszer sűrűségének kon-
centrációfüggésében is határozott törés mutatható ki az eutektikus összetétel környékén 
[30]. A görbe felvet egy másik kérdést is, amely egy feltételezés kiindulópontja volt, hogy 
az x=0 határesetben a TC

am zérus, azaz egy feltételezett tiszta amorf vas paramágneses vi-
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selkedésű. Ezt a tényt igyekszik alátámasztani, hogy megvizsgálva az amorf vas koordiná-
cióját, a legjobban a felületen középpontos kockarácséhoz hasonló, amely a Bethe–Slater-
görbe szerint paramágneses. Ezzel ellentétben a Fe–B amorf rendszerek ferromágnesesnek 
bizonyultak, sőt a mérések alapján úgy tűnik, hogy a B ötvözésnek 10 és 25 atom %-os 
tartományban nincs jelentős hatása a mágneses momentumok számára [30]. 

Az üvegszerkezet jellemzőjeként ismertük meg, hogy egy befagyasztott többlet térfo-
gatot tartalmaz. Ha FeNi alapú ötvözeteket veszünk alapul, akkor a Bethe–Slater-görbe 
szerint a növekvő térfogattal együtt a mágneses csatolás erősségének csökkennie kell. 
Konkrétan ez a Curie-hőmérséklet csökkenését eredményezi a kristályos állapottal szem-
ben. A termomágneses mérések ezt igazolják (18. ábra). Sőt ennek köszönhetően a 
termomágneses mérésekkel az egyes ötvözetek kristályosodási hőmérsékletét is meg lehet 
határozni, mert a kristályosodási hőmérséklet kisebb, mint a kristályos fázis TC-e, és az 
egyre növekvő mértékű átkristályosodás egyre növekvő mágneses jelet eredményez. 
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18. ábra Fe20Ni60Si6B14 amorf ötvözet termomágneses görbéje és a róla leolvasható amorf Curie-hőmérséklet 
(TC

am), valamint a kristályosodás hőmérséklete (Tkrist.) [31]. 

Az amorf lágymágneses anyagok technikai mágneses tulajdonságok szerinti elhelyez-
kedését adja meg más lágymágneses anyagokhoz viszonyítva a következő ábra (19. ábra). 
Az üvegfémek telítési indukciója ugyan kisebb, de a permeabilitás jelentős mértékben nö-
velhető a többi kristályos ötvözetéhez képest. Mindehhez a koercitív erő jelentős csökke-
nése is járul (20. ábra), ami azért kedvező, mert jelentősen lecsökken az amorf 
lágymágneses anyagok hiszterézisvesztesége. Hasonló koercitív erő nanokristályos vagy 
nagy szemcseméretű (0,1–1 mm-es nagyságrendű) anyagoknál érhető el. A jó mágneses 
tulajdonságai ellenére az amorf ötvözeteket gyakrabban kiinduló ötvözetként alkalmazzák, 
ugyanis ezek hőkezelésével sokkal kedvezőbb mágneses tulajdonságokkal rendelkező 
nanokristályos anyagok állíthatók elő. 
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19. ábra A telítési indukció és a relatív permeabilitás kapcsolata különböző lágymágneses anyagcsaládokban 
(f = 1 kHz) [32]. 

 

20. ábra A koercitív erő függése a szemcsemérettől lágymágneses anyagokban [33]. 

A üvegfémektől ideális esetben makroszkópikusan is izotrópiát várhatnánk el, ennek 
ellenére anizotrópok. Az anizotrópiának eredet szerint is több fajtáját különböztetik meg, 
de mindegyik az atomi feszültségekkel van szoros kapcsolatban. A magnetosrtikciós ani-
zotrópia az előállításkor visszamaradt helyi feszültségingadozásokból származik. Az ösz-
szetételbeli és geometriai inhomogenitás (a gyorshűtési folyamatokból, ill. a helyi hűtési 
gradiensek különbségéből származó) szintén oka az anizotrópiának. 

A belső mikroszkopikus feszültségek dominálnak a koercitív erő nagyságának alakítá-
sában is, noha a felület és a geometria hatása sem elhanyagolható. A HC-nek zérus 
magnetostrikciónál van minimuma. 
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2.1.7.3. A mágneses tulajdonságok változása a szerkezeti relaxáció során 

A kristályos szerkezethez csak egy TC tartozik, míg egy amorf anyagnál ez folyamato-
san változhat a relaxáció mértékének megfelelően. A 21. ábra jól mutatja a szerkezeti 
relaxáció lezajlását az amorf Curie-hőmérséklet változásával Fe80B20 amorf ötvözetben. A 
hőkezelés hatására a gyorshűtött állapot TC

am-e monoton növekszik. 
A Curie-hőmérséklet relaxációját tekintve az irodalom egységes abban, hogy: 
– a TC

am változásának van irreverzibilis összetevője, amelyet rendszerint a hőkezelés 
kezdeti szakaszában figyelhetünk meg, 

– a TC
am általában monoton növekszik és elér egy telítési értéket a hőkezelési idő 

függvényében, 
– inverz kapcsolat van az egyensúlyi TC

am és az izotermikus hőkezelés hőmérséklete 
(Ta) között [34, 35, 36], ahogy ez FeB üvegötvözeteknél is látszik (21. ábra), de ez az 
inverz kapcsolat a TC

am 70%-ánál nagyobb hőmérsékletű hőkezelések esetén általá-
nos [17, 1696. o.], 

– a TC
am változásának reverzibilis összetevője is van, amely rendszerint az 

üvegátalakulás hőmérséklete (Tg) alatt mutatkozik meg [18, 37, 38]. 

 
21. ábra Izotermikus hőkezelés hatása Fe80B20 üvegfém Curie-hőmérsékletére [39]. 

A TC
am relaxációja jó példa a relaxáció típusainak együttes jelenlétére egy adott ötvö-

zetben, amely különleges jelenségeket is eredményez. Reverzibilis és irreverzibilis TC
am re-

laxációt ábrázol a 3. ábra. A 21. ábra az irreverzibilis relaxációra példa, de megfigyelhető 
rajta az ún. kereszteződési jelenség is (crossover jelenség, amikor egy kisebb hőmérsékle-
ten hőkezelt minta TC

am-e keresztezi a nagyobb hőmérsékleten hőkezelt minta TC
am-ét). A 

TC
am relaxációja köréből ismert az emlékező hatás is [17, 1697. o., 2]. A relaxáció mindkét 

típusának megjelenése a TC
am-ben mutatja, hogy mind a TSRO, mind a CSRO szerepet ját-

szik a TC
am relaxációjában. A keresztezés magyarázatából adódik az amorf szerkezet egy 
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másik jellemzője a kristályos állapottal szemben. A keresztezés magyarázatakor feltétele-
zik, hogy a makroszkopikus TC

am meghatározott, helyi, változó sűrűségű és összetételű 
klaszterek környezeteken átívelő ferromágneses csatolások együttes eredőjeként, azaz 
atomi környezetek lokális Curie-hőmérsékleteinek összjátékaként áll elő. Ebből belátható, 
hogy eltérő termikus előélet eredményeként előálló, de különböző klaszteregyüttes is 
eredményezhet ugyanolyan makroszkópikus TC

am értéket [17, 1698. o.]. Ez a jelenség a 
kristályos állapotra nem jellemző. 
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22. ábra FINEMET típusú ötvözet mágnesezési görbéje 5kHz-en mérve. 1– hőkezeletlen minta, 2– 400°C-
on 1 óráig hőkezelt, relaxált minta, 3– 520°C-on 1 óráig hőkezelt, nanokristályos minta, valamint a 
permeabilitás (µr) változása az alkalmazott térerősség függvényében különbözőképpen hőkezelt mintáknál 
[40]. 

A feszültségre és szerkezetre érzékeny tulajdonságokra a relaxáció két úton hat: a sza-
bad térfogat kihőkezelésével az átlagos atomi távolságok is megváltoznak, valamint a belső 
feszültségek leépülésén keresztül. A magnetostrikciós anizotrópia így nagy mértékben 
csökken a hőkezelések eredményeként, és ugyanez igaz a koercitív erőre is noha kisebb 
mértékben (l. 22. ábra) [17, 1693. o. és 1695. o.]. A koercitív erő csökkenését és vele 
együtt a permeabilitás növekedését mutatja a 22. ábra FINEMET típusú ötvözet hőkezelése 
során. Az 520°C-os hőkezelés már a minta nanokristályosodását eredményezte. 

2.1.7.4. A cseppfolyós nitrogénes kezelések hatása az amorf Curie-hőmérsékletre     
(TC

am-re) 

A mélyhűtéses kezelés hatására az elmúlt évtizedben figyeltek fel, és kezdték szélesebb 
körben vizsgálni. A mélyhűtéses kezelés során a mintát meghatározott időre cseppfolyós 
nitrogénbe, azaz –196°C-os közegbe (77K) helyezték. Főleg arra figyeltek fel, hogy a 
mélyhűtéses kezelés hatására a vizsgált fizikai tulajdonságokban és az amorf anyagok 
szerkezetében irreverzibilis változás következett be [41]. Kezdetben a mechanikai és a 
mágneses tulajdonságok módosíthatóságát vizsgálták [42]. A mágneses tulajdonságok 
vizsgálata azért is került előtérbe, mert a tapasztalatok szerint nagyon érzékenyen mutatják 
ki a mélyhűtés során létrejött szerkezeti változásokat. Fe és Co bázisú amorf szalagokon 
végrehajtott termomágneses mérések szerint, amely során a szuszceptibilitás megváltozását 
vizsgálták a kezeletlen állapothoz képest, a mélyhűtés hatása főleg a TC

am és a kristályoso-
dási hőmérsékletek környékén volt érzékelhető. A termomágneses görbe jellegének meg-
változása nélkül a TC

am csökkenését tapasztalták. A csökkenő mágneses csatolás okaként a 
belső feszültség által indukált helyi összetétel-eltolódást jelölték meg, amelynek során a 
szomszédos fém-fém környezetek metalloid-tartalma (Si, B) megnövekszik [43]. 

Vizsgálták az előzetes hőkezelés (relaxáció) hatását arra, hogy a mélyhűtés hatását mi-
lyen irányban és mértékben folyásolja be [44]. A vizsgált mágneses mennyiségek a 
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koercitív erő és a telítési mágnesezettség volt. A telítési mágnesezettség a hibahatáron be-
lül változott (ez főleg összetételfüggő mennyiség), míg a koercitív erő mind a hőkezelés, 
mind a mélyhűtés alkalmazott idejétől függően hol csökkent, hol növekedett. Mivel a 
koercitív erő jelentős mértékben függ a belső feszültségektől, a belső feszültségi viszonyok 
átalakulására következtettek, megkülönböztetve a gyártásból származó feszültségeket és az 
összetétel-ingadozásból származó feszültségeket. A megelőző hőkezelés főleg a gyártási 
feszültségeket szünteti meg, míg a mélyhűtés az összetétel-ingadozásból adódó feszültsé-
geket. Erre szerkezetvizsgálati bizonyítékot is szolgáltattak, miszerint a neutrondiffrakciós 
képen a mélyhűtés után az első, a második és a harmadik koordinációs tartományban is az 
intenzitáscsúcsok eltolódását tapasztalták [45]. 

2.2. A VAS–NIKKEL KRISTÁLYOS ÖTVÖZET TULAJDONSÁGAI 

2.2.1. Az összehasonlítás korlátai 

Az amorf ötvözet tulajdonságainak vizsgálatakor lényeges kiindulási szempont az ösz-
szetétel. Ebben a vonatkozásában mindig a megfelelő összetételű kristályos ötvözetrend-
szerhez nyúlunk vissza. Ezért érdemes áttekinteni a Fe-Ni kétalkotós ötvözetrendszer tu-
lajdonságait. A nem egyensúlyi kristályos ötvözetek és az amorf ötvözetek, a kialakulás 
szempontjából, ettől a rendszertől csak a hűtés sebességében különböznek (az egyensúlyi 
fázisdiagramok közel nulla hűtési sebesség esetét írják le). De ez a hűtési sebességkülönb-
ség azt eredményezi, hogy az egyensúlyitól eltérő folyamatokkal és fázisokkal találkozunk. 
Erre jó példák a diffúzió nélküli átalakulások, mint például a már említett martenzites át-
alakulás acélokban, és az üvegátalakulás (az egyensúlyi rendszerekben a diffúzió korláto-
zás nélkül lezajlik). Ezért az egyensúlyi diagrammok csak abban segíthetnek, hogy az öt-
vözet milyen rá jellemző atomi konfigurációkat szeretne létrehozni és ezeket közelítőleg 
milyen hőmérsékleten. Egy amorf ötvözetet nem hasonlíthatunk össze korlátok nélkül egy 
kristályos egyensúlyi ötvözettel (már a nem teljesen azonos összetétel miatt sem), mégis 
segíthet az összevetés akkor, amikor az amorf ötvözet termikus bomlásának mechanizmu-
sát akarjuk megérteni. 

2.2.2. A vas–nikkel ötvözetrendszer sajátosságai 

A vas-nikkel ötvözetrendszer 20 t.% Ni tartalom felett szűk hőmérséklettartományban 
kristályosodik ki, mert a likvidusz és a szolidusz között csak 5–10°C-os a különbség        
(l. 23. ábra és 62. ábra). 

A rendszerben két szilárd fázis található. A térben középpontos kockarács (tkk.) szerint 
kristályosodó α-fázis nagyrészt Fe-ból áll, amely korlátozott mértékben oldja a Ni-t. Ez a 
fázis az összetételnek megfelelően nagyobb hőmérsékleten γ-fázissá alakul át, amely felü-
leten középpontos kockarácsú (fkk.). A γ-fázis már korlátlan mértékben oldja a Ni-t, mert 
maga a Ni is fkk. rács szerint kristályosodik. Egyre nagyobb Ni tartalom esetén az átala-
kulás hőmérséklete eltolódik a szobahőmérséklet felé, azaz kimondhatjuk, hogy a Ni ötvö-
zés szétnyitja a γ mezőt, és egyre kisebb hőmérsékletekig stabilizálja azt. Az α és a γ mező 
között kétfázisú tartomány alakul ki. A Fe ötvözése Ni-lel és fordítva az alapfém rácspa-
raméterének növekedésével jár. A γ-fázis rácsparaméterének maximumát 37–39 at. % Ni 
hozzáadásakor éri el. Az ötvözetrendszerben megjelenik még egy FeNi3 összetételhez tar-
tozó rendezett fázis, amely röntgenvizsgálattal, ellenállásméréssel, mágneses, fajhő és 
dilatometriás méréssel is kimutatható. 
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A szilárd fázishatárok meghatározása nehéz kísérleti munkának bizonyult, az idők fo-
lyamán több diagram is napvilágot látott az α↔γ átalakulás határáról. Ennek oka, hogy ez 
a rendszer könnyen hoz létre metastabil fázisokat (lassabb hűtési sebesség alkalmazásakor 
is könnyen alakul ki nem egyensúlyi szövetelem), és ezt csak segíti, hogy 500°C alatt a dif-
fúzió egyre lassul. Ezért nincs a fázisdiagramban egyértelmű fázishatár 300°C alatt. 

A vas–nikkel ötvözetrendszer legjellemzőbb tulajdonsága, hogy a legtöbb hőmérséklet-
hez köthető átalakulási folyamata nagy hiszterézissel játszódik le. 

A 30 t.%-nál kisebb nikkel tartalmú ötvözetekben a vas allotróp átalakulása zajlik le 
nagy hiszterézissel. Hűtéskor az Ar3 jelű hőmérsékletsávban (23. ábra) fejeződik be a γ-vas 
átalakulása, hevítéskor pedig az AC3 jelű hőmérsékletsávban alakul át az α-vas teljes mér-
tékben γ-vassá. A sávokat dilatometriás vizsgálattal állapították meg, ahol az egyik sávha-
tár a 10%-os a másik sávhatár a 90%-os átalakult hányadhoz tartozik. A kétfázisú tarto-
mány láthatóan szétnyílik, és szobahőmérsékleten széles összetétel-tartományt ölel fel. 

Az ötvözetrendszer hajlamos diffúzió nélküli ún. martenzites átalakulásra is. Az átala-
kulás hőmérséklete független a hűtés sebességétől a 2–150°C/min-es tartományban.         
27 at.% Ni tartalom esetén és 500°C-ról hűtve a γ-fázis teljes mértékben martenzitesen 
alakul át. Ennél nagyobb összetételnél, ugyanilyen hűtési sebesség mellet a γ-fázis teljes 
mértékben megmarad, de a cseppfolyós levegő hőmérsékletére hűtve elindul az átalakulás           
(l. ábrák). 

 
23. ábra Az Fe–Ni kristályos ötvözetek egyensúlyi diagramja. A jobb oldali mellékábra az A3 átalakulás 
hőmérsékletét tünteti fel hűtéskor és hevítéskor [46]. 

A ferromágneses–paramágneses átalakulás szintén nagy hiszterézissel zajlik le. A γ 
tartományban 64–68 t.%-os Ni tartalom között a mágneses átalakulás hőmérsékletének 
maximuma van. Ez a jelenség magyarázatra szorul, mert inkább a TC folyamatos csökke-
nését várhatnánk. A TC változása, amely jellemző a kristályos Fe–Ni rendszer γ-fázisára, 
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jellegében átöröklődik az amorf állapotra is [17]. A Ni hozzáadása nem egyszerűen gyen-
gíti a mágneses csatolás erősségét, hanem aktívan részt vesz annak kialakításában. Ennek 
köszönhetően a Ni hozzáadásának kezdeti szakaszában a TC és a TC

am is nő. A magyarázat 
szerint a Ni jelenléte a közvetlen szomszéd Fe atomok elektronsávját feltölti, így erősen 
ferromágnesessé teszi azokat, emellett növeli a kicserélődési integrál értékét, noha a Ni-
nek magának kicsi a mágneses momentuma. Az egyébként mágnesesen nem aktív Ni a Fe 
mátrixban nem sávfelhasadást okoz, hanem egy közös sávot hoznak létre, így a TC kiala-
kításában kétféle kicserélődési kölcsönhatás játszik majd szerepet: az egyik a közvetlen 
Fe–Fe kicserélődés, a másik a közvetett Fe–Ni–Fe kicserélődés. 

2.3. HIDROGÉNABSZORPCIÓ AMORF ÖTVÖZETEKBEN 

2.3.1. Fém–gáz (hidrogén) kölcsönhatások 

 Mind alkalmazás, mind fizikai jelenség szempontjából ismernünk kell, hogy a fém–hid-
rogén kölcsönhatások közül melyek jutnak szerephez az adott ötvözet esetében. Jelenség-
ként szó lehet szilárd oldat jellegű hidrogénoldódásról, amikor a hidrogén, mint pozitív 
töltésű ion (proton), intersztíciós (rácsközi) helyeket foglal el az alaprácsban. Ez a hidro-
génoldódás képi megfogalmazása. A valóságban ennél bonyolultabb a hidrogén oldódása: 
a fémes elektronszerkezettel lép kölcsönhatásba. A másik esetben a hidrogén vegyileg kö-
tött állapotba kerül, fémhidrid képződik. Az átmeneti fémeknél ez fémes jellegű. A 
hidridek a bennük létrejövő kémiai kötések természete szerint lehetnek még sószerű és ko-
valens hidridek is, attól függően, hogy milyen elektronegativitású elemmel lépnek reakci-
óba. A hidridek képződése hasonlatos a vegyületfázisok képződéséhez, csíraképződéssel és 
növekedéssel járó elsőrendű fázisátalakulás történik. 

Az amorf anyagoknál jellemző hidrogénoldódási forma és a későbbi vizsgálati céljaink 
és tapasztalataink miatt ebben a fejezetben főleg a szilárd oldat jellegű hidrogénoldódással 
foglalkozom. 

2.3.2. A hidrogénoldódás termodinamikai leírása  

Mint a fázisdiagrammok tárgyalásánál általában, a fém–H rendszerekben kialakuló fázi-
sok keletkezését termodinamikai és kinetikai okokból egyaránt tárgyalhatjuk. Ezek a jel-
lemzők sokat elárulnak az egyes átalakulások feltételeiről, irányairól, és mind a vizsgálat 
mind az alkalmazás szempontjából ezek vannak a legközelebb a gyakorlathoz. A hidro-
génoldódás folyamatának követéséhez figyelembe kell venni az oldódás összetevő folya-
matait, a folyamat energiamérlegét és a termodinamikai állapotjelzőket. 

A hidrogénoldódás teljes energiamérlegéhez öt összetevő folyamat járul hozzá [47]: 
1. a H2 molekulák adszorpciója a fémfelületen, 
2. a H2 molekulák disszociációja a felületen, 
3. a H atomok behatolása a felületi rétegekbe, 
4. a H atomok diffúziója a felületi rétegeken keresztül, majd az anyag belsejében, 
5. a kémiai rövid távú rend esetleges megváltozása, amely sokféle részletfolyamatot je-

lenthet. 
A teljes energiamérleg szempontjából a folyamat lehet endoterm (∆H<0), neutrális 

(∆H=0) vagy exoterm (∆H>0). 
A hidrogénoldódás termodinamikai feltételeinek kialakításában három állapotjelző vesz 

részt: a koncentráció (C), a nyomás (p) és a hőmérséklet (T), amelyek mint technikai 
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mennyiségek (folyamatok szabályozása, körülmények beállítása stb.) is használatosak. 
Ezen kívül figyelemmel kell kísérni az egyes részfolyamatok aktiválási energiáit is.  

A fémek hidrogénoldó képességének meghatározásakor a következő összefüggést ve-
szik alapul:  

 
2,3

b

TR2,3

∆H
C lg +

⋅⋅
= , (13) 

amely képlet 0,1 MPa nyomáson, azaz izobár körülmények között érvényes. Ennek 
egyszerűbb formája endoterm, ∆H<0 esetre:  

 B
T

A
C lg +−= . (14) 

A képletekben R az egyetemes gázállandó, A és B egy fém–gáz párosításra jellemző 
állandók. A fenti két egyenlet az lg C és 1/T rendszerben egyenest alkot. Ezek ábrázolását 
hidrogén és néhány fém esetére a 24. ábra mutatja be. Az ábrán jól elkülöníthető a fémek 
azon két csoportja, amelyekben endoterm vagy exoterm az oldódás. Endoterm oldódás 
esetén (Fe, Ni, Pt, Cu) a hőmérséklet növekedésével az oldott hidrogén mennyisége is 
növekszik, de még így is három, négy nagyságrenddel elmarad az exoterm oldással 
jellemzett fémekhez (Pd, V, Ta, Ti) képest. Az ábra egy másik érdekessége, hogy 
kiolvasható belőle a szerkezet hatása az oldható hidrogén mennyiségére. A vas másik 
allótróp módosulatánál (γ-vas), a megfelelő hőmérsékletnek megfelelően, egy mennyiségi 
ugrással, de ugyanazon függvény szerint folytatódik a görbe. Ez arra utal, hogy az 
összefüggésben csak az anyagjellemzőre utaló állandó változott, a hőmérsékletfüggés 
jellege nem. Ugyanezt a hatást mutatja a 25. ábra a vas esetén. 

 
24. ábra Különböző fémek hidrogénoldó képessége a hőmérséklet függvényében [4] 
(H koncentráció: logaritmikus skála, Hidrogén atom/104 fém atom). 
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25. ábra A vasban oldható hidrogén mennyiségének változása a hőmérséklettel. A hidrogén mennyiségét 
tömegszázalékban ábrázolva, PH2=0,1 MPa [4]. 

Egy fémben oldott hidrogén koncentrációját a környező gáztérben lévő hidrogén 
nyomása (parciális nyomás) és a fém hőmérséklete határozza meg. A fém hőmérséklete az 
egyes részfolyamatok aktivációs energiáin keresztül megmutatja, hogy milyen fém–
hidrogén kölcsönhatás lesz uralkodó az adott folyamatban. A hidrogénoldódás változását 
mindhárom állapotjelző függvényében a PCT (nyomás, koncentráció, hőmérséklet) 
diagram írja le (26. ábra). A fém a hidrogént először oldat formájában veszi fel. Ekkor a 
hőmérsékletet tartva, de a külső gáztér parciális hidrogénnyomását növelve növekszik az 
oldott hidrogén mennyisége is. Tovább növelve a hidrogén parciális nyomását elérünk egy 
kritikus koncentráció értéket, amely fölött megindul a hidridképződés. A görbe ettől a 
ponttól egy vizszintes szakaszban folytatódik. A jelenség egy csíraképződéssel és 
növekedéssel zajló elsőrendű fázisátalakulásra utal, amelynek során az alapfémtől eltérő 
kristályszerkezet alakul ki. A rendszer ekkor már egy aktivált állapotban van, és a 
hidrogént anélkül veszi fel, hogy a külső hidrogéngáz parciális nyomását emelni kellene. A 
fázisátalakulás ugyanis minden oldódó hidrogént felvesz, amellyel a hidridfázis 
hidrogénigényét fedezi (hasonlóan a színfém olvadásához, ahol minden hőmennyiség a 
fázisátalakulás energiaigényére fordítódik, és ezért a rendszer hőmérséklete állandó 
marad). Nagyobb hőmérsékleteken ez a vizszintes szakasz általában rövidül, sőt el is 
tűnhet. Például a palládium esetén a hőmérséklet növelésével csökken az oldható hidrogén 
és a kialakuló hidrid fázisok mennyisége, mert az exoterm energiamérleg miatt a folyamat 
hajtóereje kisebb. 
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26. ábra A palládium hidrogén rendszer PCT diagramja [4]. 

2.3.3. A szerkezet és a hidrogénoldódás kapcsolata, oldódás amorf anyagokban 

Jelentős eltérés figyelhető meg a kristályos ötvözetek és az amorf ötvözetek hidrogén-
oldó képessége között. NiZr ötvözet hidrogénoldó képességét vizsgálva a Zr tartalom és a 
szerkezeti állapot függvényében jelentős eltérések tapasztalhatók (l. 27. ábra és 28. ábra) 
Nagyobb Zr tartalom estén az amorf állapotú ötvözet kevesebb hidrogént old, mint az 
ugyanolyan összetételű kristályos ötvözet. Az eltérés megmutatkozik a NiZr PCT diag-
ramjában is (29. ábra). Amorf állapotban a vízszintes szakasz eltűnik, azaz nem alakul ki a 
kristályos anyagokat jellemző hidrid fázis, amely a hiszterézisért is egyértelműen felelős. 
Hiszterézis viszont amorf állapotban is megjelenik, amelynek pontos okát ma sem tudják. 

 
27. ábra Ni-Zr ötvözetek egyensúlyi H-tartalma 523 K, 5 MPa H2 nyomáson amorf és kristályos állapotban 
[5]. 
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28. ábra Összesítő diagram a Ni-Zr ötvözetek hidrogénoldó képességéről [48]. A hidrogénezéseket 
szobahőmérsékleten, 2,5 MPa H2 nyomással végezték. 

 
29. ábra NiZr hidrogénabszorpciós, -deszorpciós izotermái kristályos és amorf állapotban [49]. 

A különbségek magyarázatához jobb, ha az intersztíciós helyek mérete helyett a hidro-
gén kötési energiáit vesszük alapul. Ez az alapja a hidrogénoldódás elméletének az amorf 
ötvözetekben. A kristályos anyagokban a rend megléte miatt az ugyanolyan kémiai és 
szerkezeti környezetet képviselő intersztíciós helyekhez közel azonos kötési energiák tar-
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toznak. A telítési állapot bekövetkezése után indulnak meg olyan folyamatok (például 
hidridképződés), amelyek nagyobb aktiválást igényelnek. Amorf állapotban viszont csak a 
kötési energiák egy széles eloszlásáról beszélhetünk. Ezek betöltése az aktiválási energiák 
szintén széles tartományát igénylik. A szerkezeti rend hiánya mellett a hidridképződés el-
maradását a kémiai rend hiánya is eredményezheti. 

2.3.3.1. A hidrogénoldódás mechanizmusa amorf ötvözetekben a Harris–Curtin–
Tenhover-modell szerint 

Összefoglalva az eddigi megállapításokat, a hidrogén oldódása és beépülése az alap-
fémbe energetikai tényezőkre is visszavezethető. Mind az aktiválás szintjét, mind az oldó-
dás energiaszintjét befolyásolja az intersztíciós hely morfológiája és kémiai környezete. 
Ezt használták fel J. H. Harris és szerzőtársai, amikor más szerzők által korábban publikált 
szerkezeti modellekre alapozva kidolgozták a hidrogénoldódás mechanizmusát leíró elmé-
letüket a Ni1-xZrx amorf ötvözetekre [50]. Az elmélet előnye, hogy ugyanazon megfontolá-
sok alapján alkalmazható más összetételű ötvözetekre is. 

Az alapot az amorf szerkezet leírásának módja szolgáltatta. Mivel egy véletlenszerű tér-
beli pontfelhővel meghatározott térrész „hézagmentesen” felosztható elemi tetraéderekre, 
az amorf anyag is felosztható így, ahol minden atom valamelyik tetraéder csúcsához tarto-
zik. Az elmélet az amorf anyagot egy ilyen torzult tetraéderekből álló kémiailag is vélet-
lenszerűen elrendezett szerkezetűnek tekinti. Ezek után már csak számba veszi a hidrogén 
rácson belüli elhelyezkedésére alkalmas helyeket és azok energiaszintjeit a kémiai környe-
zet függvényében. 

A hidrogén a tetraéderek súlypontjaiban helyezkedhet el, azzal a megkötéssel, hogy 
egymással lapon illetve élen szomszédos tetraéderek középpontjában egyszerre nem lehet 
hidrogén. A Ni1-xZrx összetételű amorf ötvözetben a következő tetraéderek alakulhatnak ki: 
Zr4, NiZr3, Ni2Zr2, Ni3Zr és Ni4. Általánosan: ZrnNi4-n, ahol n= 4, 3, 2, 1, 0. Az egyes he-
lyek energiaszintjét főképp a kémiai környezet határozza meg. A fenti sorrendnek megfe-
lelően az egyes helyekre beülő hidrogén energiaszintjei: E4 < E3 < E2 < E1 < E0, ahol En a 
ZrnNi4-n tetraéder súlypontjában elhelyezkedő hidrogén energiaszintje. A kötési energia 
ennek megfelelően a legkisebb energiaszintű helyen a legnagyobb. Azt, hogy az egyes he-
lyekből mennyi van az adott ötvözetben, az ötvözet x összetétele mondja meg. Egy adott 
ötvözetben a ZrnNi4-n típusú helyek száma arányos a [x+(1-x)]4 kifejezés n-edik tagjának 
értékével, azaz 

 ( ) n4n x1x4
n

−
−





 -nel. (15) 

A 30. ábra sematikusan ábrázolja az egyes helyekhez tartozó energiaszinteket, és a 
betöltöttség mértékét. Az ábrából nagyon jól leolvasható a kémiai és a morfológiai környe-
zet hatása az energiára és ennek megfelelően az amorf szerkezet sajátossága. A kémiai 
környezet az energiaszint abszolút elhelyezkedését határozza meg, míg a morfológia válto-
zása egy e szint körüli szélesedést eredményez. Minél nagyobb az elemi tetraéderek elté-
rése az ideális alaktól, annál nagyobb az energiasávok kiszélesedése, azaz az amorf szerke-
zet jellemzője az intersztíciós helyek széles energiasávja. Hasonló eredményeket kaptak a 
hidrogén kötési energiáinak eloszlására termikus mérésekkel kialakított modellekben is. 
Ekkor a hőmérséklet növelésének hatására kilépő hidrogén mennyiségét mérték (Thermal 
Desorption Spectra) [51]. 
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30. ábra A kötési energia eloszlásának sematikus ábrája Ni1-xZrx összetételű amorf ötvözetben. A függőleges 
tengelyen az adott helyen ülő hidrogén energiaszintje (kötési energia fölfelé csökken), vízszintes tengelyen az 
adott energiaszinthez tartozó hidrogénatomok száma látható [50]. 

A hidrogén oldódásakor mindig a legnagyobb kötési energiával rendelkező helyek töl-
tődnek be először, az ábra szerint alulról felfele, figyelembe véve a kizárási szabályt 
(Switendick kritérium [52]). A 31. ábra a Ni50Zr50 amorf ötvözeten mért kötési 
energiaeloszlást mutatja be. 

 

 

31. ábra Amorf Ni50Zr50-ben oldott hidrogén kötési energiaeloszlása [53]. 
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2.3.4. A hidrogén diffúziója amorf ötvözetekben 

Noha a vizsgálat szempontjából el szoktuk választani az oldhatóság (oldható hidrogén 
mennyisége) és a transzportfolyamatokat meghatározó fizikai tulajdonságokat, ezek össze-
függenek egymással. Ezért érdemes külön azt is vizsgálni, hogy milyen tényezők hatnak a 
diffúzióra az amorf ötvözetekben, és ez hogyan kapcsolható össze az amorf anyagok szer-
kezetének és relaxációs folyamatainak elméletével. 

A szilárdtesteken belüli diffúziót Fick I. és Fick II. egyenletével írják le. Ezekben az 
egyenletekben az anyagpárosítástól és hőmérséklettől is egyszerre függő tulajdonság a dif-
fúziós együttható. A diffúziós tényező az adott anyagpárosításnál az ugrási gyakoriságon 
(1/τ) keresztül függ a hőmérséklettől. Mégpedig: 

 RT

E

0

a

e
τ

1

τ

1 −

= , (16) 

ahol T az abszolút hőmérséklet, R az egyetemes gázállandó és Ea az adott helyhez tartozó 
aktivációs energia (a "potenciálgát magassága") és 1/τ0 a jellemző atomi rezgési frekven-
cia. Ebből a diffúziós állandó értéke: 
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amelyben a a diffúzióra merőleges rácssíkok távolsága, z pedig a koordinációs szám. A 
fentiek alapján elmondható, hogy egy anyagnak egy másik anyagban végbemenő diffúziója 
két adattal jellemezhető, mégpedig az Ea aktivációs energiával (potenciálgát magassága) és 
az ún. preexponenciális faktorral: 
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⋅
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amely arra ad jellemző értéket, hogy a diffundáló atom milyen valószínűséggel lép ki az 
éppen elfoglalt helyéről. 

A kristályszerkezet hiányának lényeges következménye, hogy megszűnik a diffúziós té-
nyező értékére jellemző kettős intervallum. Ez a kettős intervallum a csak szubsztitúciós 
vagy intersztíciós jellegből adódott, ahol az intersztíciós oldódásnak nagyságrendekkel na-
gyobb a diffúziós tényezője, mint a szubsztitúciósnak. Ez a „széthasadás” szűnik meg, és a 
diffúziós tényezők értékei az amorf ötvözeteknél az intersztíciós és a szubsztitúciós közé 
helyezkednek el [2, Fig. 9]. Tehát egyik oldódási típus sem dominál, nem lehet a kristályos 
anyagoknál alkalmazott összes magyarázattal élni. Szemléletesen az amorf ötvözetnek 
intersztíciós oldódás során nagyobb diffúziós együtthatóval kellene rendelkezniük, mert az 
üvegállapotnak nagyobb a fajtérfogata, azaz több benne az intersztíciós hely, mint az 
ugyanolyan összetételű, de kristályos anyagnak. Az intersztíciós oldódási mechanizmuson 
felül figyelembe kell venni más szerkezeti jellemzőket is, amelyek a hidrogén csapdájaként 
működhetnek. Kristályos anyagoknál lényeges lehet a szemcsehatárok tulajdonsága és 
mennyisége. Az amorf anyagoknál ezzel szemben más szerkezeti sajátosságok lehetnek 
felelősek a hidrogén csapdába ejtéséért. Ezek a szerkezeti sajátosságok a gyorshűtésből 
adódnak, amikor a diffúzió nélküli átalakulás rendezetlen helyeket (pl. lógó kötések, diffú-
zió hiányából adódó torzulások…) eredményez, valamint egyfajta klaszterszerkezet jön 
létre. Tehát a diffúziós együtthatót nem lehet csak az intersztíciós helyek nagyságával ma-
gyarázni, legfeljebb az oldott hidrogén mennyiségét. 
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Amorf anyagok esetében a diffúziót érdemes az általánosan elfogadott szabadtérfogat-
elmélet, és ezen elmélet által magyarázott relaxációs elmélet szemszögéből vizsgálni. Az 
irodalom diffúzióval kapcsolatos eddigi eredményeit és tapasztalatait szintén Beukel és 
Greer [3 és 2] foglalta össze logikus rendszerbe. Az összekapcsolás alapja a viszkozitás és 
a diffúziós állandó kapcsolata, amely a Stokes–Einstein-összefüggésben (SE-összefüggés) 
ölt testet. A folyadékok esetében ez az arány, ηD=állandó, igazolható. Az amorf ötvöze-
teknél mért értékek viszont a ηD2=állandó arányt igazolják. A szabadtérfogat-elmélethez a 
viszkozitáson keresztül lehet kapcsolódni, mert tudott, hogy ez fordított arányban áll a fo-
lyási hiba koncentrációjával (η~1/cf). Az SE-összefüggésből feltételezhető, hogy ha a visz-
kózus folyásért felelős atomi mobilitásban szerepet játszik a folyási hiba, akkor a diffúzió-
nak arányosnak kell lennie a folyási hiba koncentrációjával (D~cf), hiszen ez is az atomok 
mobilitásán alapul. Mivel ez nem igazolódott be, bevezették az ún. diffúziós hibát, kon-
centrációjára pedig a fent már említett ηD2=állandó arány alapján a 

 fd cKc =  (azaz D~ fc ) (19) 

képletet adták meg, amelynek fizikai tartalma ma sem tisztázott. 

A diffúziós együttható így: RT
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Ennél általánosabb egyenletet adtak meg amorf ötvözetek esetére: 
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ahol b az atomok közötti távolság. A képlet alkalmazhatóságának egyetlen nehézsége, 
hogy milyen értéket vegyünk a νd frekvencia értékének, mivel nagy különbség van a kü-
lönböző frekvenciák (νr és νf) között (νr és νf szerepére l.: Függelék 8.2. és (5) egyenlet). A 
tapasztalatok alapján νd=νr nagyon jó közelítés, főleg azért, mert szerepet kap a relaxációt 
leíró egyenletek (5), (6), (7), (8) és (9) kr állandójában. Így üvegötvözetek esetén a diffú-
ziós együttható a 
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alakot ölti [3]. (Összehasonlítva a diffúziós együttható általános képletével (18) látható, 
hogy az amorf anyagok esetére a koordináló atomok számát 6-nak vehetjük.) A diffúziós 
hiba bevezetésétől kezdve a legelemibb hibának ezt a hibát feltételezik, és a folyási hibát 
pedig egy diffúziós hibapárként értelmezik.  

A hidrogén kristályos fémekben szobahőmérsékleten 10-15 nagyságrenddel gyorsabban 
mozog, mint más intersztíciósan oldott atom. Ennek egyik oka a hidrogéndiffúzió kis akti-
vációs energiája. Kicsi a hidrogén által betöltött egyensúlyi helyzetek közötti ugrást aka-
dályozó ún. potenciálgát. Hasonló tapasztalható amorf ötvözetekben is. A hidrogénnek más 
atomokhoz viszonyítva külön összefüggés szerint változik a diffúziós tényezője az aktivá-
ciós energia függvényében (32. ábra). Az ábra azt is elkülöníti, hogy a diffúziós közeg 
fém–metalloid vagy fém–fém amorf ötvözet volt-e. Hidrogén esetében itt is szemmel lát-
ható szétválás figyelhető meg.  

A hidrogéndiffúzió másik sajátossága az amorf ötvözetek esetében az, hogy a diffúziós 
együttható hőmérséklet szerinti változása nem az általánosan ismert Arrhenius összefüggés 
szerint változik [54]. 

Vizsgálták a hidrogéndiffúzió mértékét a koncentráció függvényében is. Azt tapasztal-
ták, hogy amorf anyagokban a hidrogén diffúziós tényezője az anyagban oldott hidrogén 
koncentrációjával gyorsan növekszik [55]. 
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32. ábra Összefüggés az aktivációs energia és a hozzá tartozó diffúziós együttható között különböző diffun-
dáló atomok esetére kétalkotós üvegfémekben. A nyitott körök fém–metalloid (Fe82B18) alapötvözethez, míg 
a zárt körök fém–fém (Zr61Ni39) alapötvözethez tartozó adatokat jelölnek. A hidrogén diffúziója eltér a többi 
elemhez (Cu, Al, Au és Sb) képest [56 alapján 2]. 

2.3.5. A szerkezeti relaxáció hatása a hidrogén oldódására 

2.3.5.1. A szerkezeti relaxáció újabb értelmezése, a diffúziós hiba szerepe 

Az előző fejezetek alapján már rendelkezésünkre áll néhány olyan modell, mellyel ér-
telmezhetjük, és leírhatjuk a relaxáció várható hatását a hidrogén oldódását jellemző 
mennyiségekre. 

Először a szabadtérfogat-elmélethez kell visszatérnünk, mert az irodalom kijelentései, 
amelyet a diffúziós együttható változása és a relaxáció kapcsolatának felderítésekor tett    
(l. 2.3.4. fejezet), a szerkezeti relaxációnak újabb értelmezést kölcsönöztek. Az elméletet 
kiegészítették a bevezetett diffúziós hibával, és ahogy láttuk, a folyási hibát egy diffúziós 
hibapárként értelmezik. Ezzel a relaxáció elmélete is módosult: a relaxáció során egy dif-
fúziós hiba és egy folyási hiba találkozása jelenti a diffúziós hiba kihőkezelését, azaz há-
rom diffúziós hiba semlegesítheti egymást (erről részletesebben Buekel írt [3]). 

2.3.5.2. A hőkezelés hatása a hidrogén diffúziójára 

Ha a relaxáció fenti értelmezése mellé figyelembe vesszük, hogy a viszkozitás fordítot-
tan arányos a folyási hiba koncentrációjával (η~1/cf), és a diffúziós együttható arányos a 

folyási hiba koncentrációjának négyzetgyökével (D~ fc , l. 2.3.4 fejezet), akkor a hőkeze-

lés során a diffúziós együtthatónak csökkennie kell, miközben a viszkozitás növekszik. A 
tapasztalatok ezt kimutatták, ugyanis a hőkezelés kezdeti szakaszában egy–három nagyság-
rendnyit is csökkenhet a diffúziós együttható, amely a további hőkezelés során elér egy te-
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lítési értéket [2, 283. o.]. Ezt várhatnánk a hidrogén diffúziója esetében is, noha csak más 
atomok diffúziójára mondhatjuk ki biztosan. A fenti kijelentések csupán tendenciájukban 
érvényesek, ugyanis a mérési eredmények nem igazolták a Stokes–Einstein-összefüggést 
(33. ábra).  

A szabadtérfogat-elmélet mellé érdemes a Harris–Curtin–Tenhover-modellelt is figye-
lembe venni. Az előzőekben láttuk, hogy a szabadtérfogat-elmélet a relaxáció egyetlen 
részfolyamatát, a rövid távú topológiai átrendeződést (TSRO) írja le, így ezzel az elmélet-
tel csak a topológiai átrendeződés hatása becsülhető meg. A rövid távú kémiai átrendező-
dés (CSRO) hatására viszont semmilyen támpontot sem ad. A Harris–Curtin–Tenhover-
modell már figyelembe veszi a kémiai környezetet a különböző tetraéderes helyek szám-
bavételével. Feltételezhető, hogy a kémiai átrendeződés befolyással van az egyes tetraéde-
res helyek számára. A Harris–Curtin–Tenhover-modell a TSRO hatását sem zárja ki, még-
pedig a topológia változása az egyes kémiai környezettel leírt helyeken (elemi tetraéderek) 
megköthető hidrogén kötési energiájának eloszlását változtathatja meg. Mindkét hatás az 
oldható hidrogén mennyiségének megváltozásában jelenik meg. 

A relaxáció hatásáról, a hatás irányáról, amit a hidrogén oldódására fejt ki, sajnos csak a 
fentieknek megfelelő elméleti becslést tudtam adni a modellek alapján. Konkrét mérési 
eredményeket az irodalomban nem találtam. 

 
33. ábra A viszkozitás (η) és a vas saját diffúziójának relaxációja Fe40Ni40B20 üvegötvözet hőkezelése során 
a megadott hőmérsékleteken hőkezeletlen állapotból indulva. Tisztán látható, hogy a ηD szorzat nem ad ál-
landó értéket [57]. 



Bán K.: A szerkezeti relaxáció és a hidrogénabszorpció új jelenségei, valamint hatásuk a Fe-alapú amorf ötvözetek 
mágneses tulajdonságaira 

 

 44 

2.3.6. A hidrogénoldódás „visszahatása” az amorf ötvözetek szerkezetére 

Az irodalom a hidrogénoldódásnak kedvező feltételeket általában az oldó fém oldaláról 
közelíti meg, azaz a szerkezetnek milyen hatása van az oldhatóság mértékére. Az oldható-
ság leegyszerűsített tárgyalásakor ugyanis csupán az ún. geometriai tényezőket veszik fi-
gyelembe. Ez adott fémben az intersztíciós helyek számával és méretével jellemezhető. 
Kevesebb szó esik arról, hogy a hidrogén is befolyással lehet a szerkezetre, sőt megteremt-
heti magának a kedvező oldhatósági feltételeket. Erre példa a nikkel. A hidrogén oldódása 
során először egy igen kevés hidrogént oldani képes felületen középpontos köbös (fkk.) α-
fázis alakul ki, amelynek rácsparamétere közel azonos a tiszta nikkelével. Nagyobb oldott 
hidrogéntartalom esetén fázisátalakulás zajlik le és létrejön egy ugyancsak fkk. β-fázis, 
amelynek rácsparamétere 6%-al nagyobb [58]. 

A hidrogén oldódásakor az oldott hidrogén rugalmas alakváltozási központot alkot, azaz 
torzulásokat okoz a rácsban, és ez belső feszültségeket eredményez. Ugyanez tapasztalható 
amorf szalagoknál is, ahol az oldott hidrogén szemmel láthatóan deformálja, meggörbíti a 
szalagot, majd a hidrogén távoztával visszaáll a hidrogénezés előtti állapot [59]. A fe-
szültségszint növekedése azonnal megjelenik a feszültségérzékeny mágneses tulajdonsá-
gokban [60, S8, S9], azaz a koercitív erő (HC), permeabilitás (µr) vagy az anizotrópia (K), 
vizsgálatából közvetett módon kimutatható, hogy az oldott hidrogén feszültséget okoz az 
amorf szerkezetben (megfelelő skálázással akár a mennyiségének a meghatározására is le-
hetőség nyílik). Szerkezeti értelmében ez a lokális atomi távolságok reverzibilis vagy irre-
verzibilis megváltozásában juthat kifejezésre. Az acélötvözetek köréből tudjuk, hogy a re-
verzibilis hatás jelentős, de továbbra is kérdés, hogy a hidrogén milyen mértékben okoz 
maradó változást a szerkezetben. A folyamat a vizsgálandó ötvözetekben nagyrészt rever-
zibilis, mert a hidrogén távoztával nyomon követhető a kiindulási értékek helyreállása   
(34. ábra és 35. ábra). A H jelenlétéhez kötött tulajdonságváltozást mutatja meg a 
hidrogéndeszorpciós diagram (35. ábra (a)) időskálájának összehasonlítása a többi diagram 
időskálájával. Ennek alapján a változásnak észrevehető irreverzibilis része is van, amely 
mindegyik tulajdonságnál tetten érhető, de leginkább a permeabilitás esetében. Azonban 
azt is hozzá kell tenni, hogy nem áll rendelkezésünkre kellő számú mérési eredmény, va-
lamint összehasonlítva az eredmények időbeli mérési tartományát a lehidrogénezés mérési 
tartományával, a mintában biztosan maradt oldott hidrogén. 

 

 
34. ábra A mágneses anizotrópia (Kσ) és a koercitív erő (HC) változása az idő, azaz az eltávozott hidrogén 
mennyiségének függvényében [60]. 
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 (a) (b) 

35. ábra A permeabilitás változása az idő, azaz az eltávozott hidrogén mennyiségének függvényében (a), és a 
hidrogénkoncentráció a mintában az idő függvényében (b) [60]. 

Nem annyira a topológiai szerkezetváltozáshoz kötött, de a közvetett vizsgálatokban 
hatása lehet az elektronszerkezet megváltozásának. A protonelmélet a hidrogén atomos ol-
dódásának nagyon leegyszerűsített leírását adja meg. Az atomos oldódás esetében sokkal 
összetettebb folyamatokról kell beszélnünk, mint a vegyileg kötött hidrogén esetében. A 
folyamatban egyszerre játszik szerepet a termodinamika és a kvantummechanika. Az ato-
mosan oldott hidrogén kölcsönhatásba lép az oldó közeg elektronszerkezetével: plusz egy 
elektront hoz a rendszerbe, és a hidrogénatom protonja megváltoztatja az elektronpályákat 
kialakító potenciálteret (hullámegyenlet potenciális tagját). Ha a protonelméletet vesszük 
alapul, amelyet amorf ötvözetekre, és itt példaként említett Ni-Zr amorf ötvözetrendszerre, 
az irodalom sok esetben alátámasztott, a hidrogén a fémbe bekerülve leadja elektronját, és 
ezzel megváltoztatja a fém vezetési sávjának elektroneloszlását. Ez különösen igaz, ha az 
üvegfém olyan komponenst is tartalmaz, amelyik oldódásakor ∆H<0. Ilyen példát mutat a 
36. ábra, ahol ez a kölcsönhatás elektronspektroszkópiai úton is kimutatható. A Fermi-nívó 
közelében kialakuló elektronállapot-sűrűséget ultraibolya fotóelektron-spektroszkópia 
(UPS) segítségével mutatták ki. A módszer alkalmazásáról üvegfémek esetében P. 
Oelhafennál olvashatunk részletesebben [61]. 

A Ni-Zr amorf ötvözetek UPS spektrumában a nikkel 3d és a cirkónium 4d elektron-
sávjaiban lévő elektronok dominálnak (36. ábra). Hidrogénezetlen állapotban az UPS spek-
trumnak két csúcsa van. A Fermi nívóhoz közelebbi csúcs a cirkónium 4d elektronjaihoz, 
míg az 1,8 eV kötési energia körüli csúcs a nikkel 3d elektronjaihoz köthető. Hidrogénbe-
vitel hatására az EF körül az elektronsűrűség nagymértékben lecsökken, a Ni csúcs kis 
mértékben közeledik EF-hez, valamint egy újabb, a hidrogéntartalommal arányos méretű 
csúcs jelenik meg a spektrum nagyobb kötési energiákhoz tartozó részén (a vezetési sáv 
alján). 
Közvetett bizonyítékát annak, hogy a hidrogén megváltoztatja a helyi atomi környezetét az 
amorf rácsban, a ciklikus feltöltési és kiürítési kísérletek eredményei (37. ábra) is megad-
ják [62]. A hidrogén mennyiségét közvetett módon a relatív ellenállásnövekedéssel (R/R0) 
határozták meg. Mivel a relatív ellenállásnövekedés és a hidrogéntartalom (H/M) között 
nem lineáris a kapcsolat, hanem egy hatványfüggvény írja le, szükség volt egy előzetes kí-
sérletsorozatra is, amelyből az egyes anyagokra jellemző paramétereket ki lehetett számí-
tani. A t30–99 karakterisztikus idő azt az időt jelzi, amely alatt a relatív ellenállásnövekedés 
30%-ról 99%-ra növekedik. Az ábrán az látható, hogy már a második ciklus feltöltési ideje 
jelentősen kisebb az elsőnél, azaz első oldódáskor a hidrogén megteremteti azokat a felté-
teleket amelyek kedveznek az oldódásának. Természetesen ezek a feltételek nem csak szer-
kezeti feltételek, hiszen az előzőekből tudjuk, hogy a hidrogénoldódás öt részfolyamatra 
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osztható. Szerepe van a felület minőségének, és annak is, hogy mennyi hidrogén maradt az 
anyagban, mert a diffúziós együttható függ az oldott hidrogén mennyiségétől is. Ezek a 
hatások a minta hosszabb, az ábra szerint 4 napos, pihentetésével csökkennek, de még eb-
ben az esetben is jelentősen kisebb a minta hidrogénezéséhez szükséges idő. 
 

 
36. ábra Hidrogénezetlen és hidrogénezett biner Ni-Zr amorf ötvözetek UPS spektrumai. Az egyes görbék 
azonos csúcsmagasságra vannak normálva [63]. 

 

 
37. ábra A hidrogénezés időszükségletére jellemző karakterisztikus t30-99 időtartamok változása a ciklusszám 
függvényében 40 percig 4 % HF-ban maratott Ni67Zr33 amorf szalagok hidrogénezésekor (6 MPa H2 nyomás 
mellet 293 K-en) [62]. 
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A hidrogén szerkezetmódosító hatásának feltételezik az amorf anyagok PCT diagramjá-
ban látható hiszterézis jelenségét is (l. 29. ábra). A feltételezés szerint a hidrogén egy 
szerkezeti relaxációhoz hasonló folyamatot okoz az ötvözet szerkezetében [64]. 

A szerkezet oldott hidrogén okozta változásáról közvetlen bizonyítékot a szerkezetvizs-
gálatok szolgáltattak. Ni50-xZr50Cux amorf ötvözeteken már bizonyított a hidrogénoldódás 
okozta szerkezetváltozás [65, 66, 67]. A hidrogénnel telített mintákról mágneses és transz-
missziós elektronmikroszkóppal (STEM) készítettek felvételeket, amelyeken a szerkezet-
változásra utaló, eltérő kontrasztú területeket találtak. Ezzel párhuzamosan a szalagok 
mágneses tulajdonságai is megváltoztak. Az eredmények arra utaltak, hogy a hidrogénezés 
hatására a mintából rézben dús klaszterek váltak ki. Hasonló eredményt hozott a 
Ni34Cu33Zr33 amorf ötvözet vizsgálata is. Itt a ciklikus feltöltés és kiürítés jellemző fázisai-
ban készítettek TEM (transzmissziós elektronmikroszkópos) valamint SAD (Selected Area 
Electron Diffraction, korlátozott területű elektron diffrakciós) felvételeket (38. ábra). A fel-
vételeken a kiindulási hidrogénezetlen mintánál (a) az amorf anyagokra jellemző diffúz 
gyűrűt látunk. A hidrogénnel telített minták felvételein (b és d minta) ez a diffúz gyűrű fel-
hasad, de megőrzi amorf jellemzőit. Ez utal arra, hogy amorf klaszterek alakultak ki a hid-
rogénezés hatására. STEM röntgen mikroanalízissel megállapították, hogy ezek a területek 
rézben dúsultak. A hidrogént szobahőmérsékleten illetve 373 K-en eltávolítva a kialakult, 
rézben dúsult területek nem tűnnek el teljesen (c, e), figyelembe véve, hogy biztosan ma-
radt hidrogén a mintában. Ez a szerkezetváltozás részben irreverzibilisnek tekinthető. 

 

 

38. ábra Ni34Cu33Zr33 amorf ötvözetről a hidrogénezési és kiürítési ciklusok jellemző pontjaiban (a: 
hidrogénezetlen amorf minta, b: első telítés, c: első kiürítés, d: negyedik telítés, e: negyedik kiürítés) készített 
TEM, és a hozzájuk tartozó SAD felvételek [64, 62]. 

A fenti eredmények és a 38. ábra hidrogéntároló ötvözetek ciklikus telítésének és 
kiürítésének, azaz az ötvözet kifáradásának vizsgálatakor születtek. Az ilyen ötvözetek 
specialitása, hogy a hidrogén oldódásakor a ∆H<0, és az oldott hidrogén mennyisége je-
lentős. Ekkor beszélhetünk a hidrogén diffrakcióval is kimutatható irreverzibilis szerke-
zetmódosító hatásáról. 
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3. CÉLKITŰZÉSEK 

Az irodalmi eredményeket áttanulmányozva és átgondolva a következő célkitűzéseket 
tettem: 
1. Áttekintve a szerkezeti relaxációval járó mágneses tulajdonságváltozásokat tárgyaló iro-

dalmat, feltűnt, hogy a gyakran hivatkozott inverz kapcsolat az egyensúlyi TC
am és a 

hőkezelés hőmérséklete között nem teljesül szigorúan minden hőmérsékleten és öt-
vözetcsoportnál. Az irodalom főleg FeB alapú üvegötvözetekre hivatkozik. Célul tűz-
tem ki a jelenség újabb vizsgálatát FeNi alapú amorf ötvözeteken. 

2. Az irodalom eredményei amorf ötvözetek egyes mágneses tulajdonságainak (pl. HC) 
változó irányú elmozdulását mutatták cseppfolyós nitrogénes kezelések hatására. A 
változó irányú és kis mértékű hatások, valamint az eddigi kutatások kis múltja vetették 
fel a cseppfolyós nitrogénes kezelés hatásának további vizsgálatát. A kis hatások 
mérésének pontossága és az összetettebb, sok esetben a mérések közbeni „in situ” hőke-
zelésekkel közbeiktatott, mérési program vetette fel a rendelkezésre álló mérőberende-
zés továbbfejlesztését. A hatás magyarázata segítség lehet az üvegállapotok és a 
szerkezeti relaxáció eddig nem teljesen tisztázott jelenségeinek újbóli vizsgálatához 
és értelmezéséhez. 

3. A H-oldódás hatásának tanulmányozásakor kitűnt, hogy Fe-alapú üvegfémekben a 
hidrogén csak a gyorshűtött állapotban gyakorol hatást a feszültségérzékeny mágneses 
tulajdonságokra (akkor, amikor a feszültségi szint egyébként is a legnagyobb). Bizo-
nyos szintű szerkezeti relaxáció és részleges átkristályosítás után nincs lényeges hatása. 
A különböző szintű relaxált állapotok hatására nem találtam adatot. A két jelenség (H-
oldódás és szerkezeti relaxáció) kapcsolata vetette fel, hogy a H-oldódás és a szerke-
zeti relaxáció közös szerkezeti gyökereit kutassam. 

4. Az irodalomban több mérési adattal találkoztam a hidrogén feszültségre érzékeny 
mágneses tulajdonságokra gyakorolt hatásáról. Felvetődött a kérdés, hogy egy olyan 
mennyiségnél, mint a TC

am, amely nem nevezhető feszültségre érzékeny tulajdonság-
nak, de a lokális atomi távolságok megváltozásától igen is függ, tapasztalható-e ha-
sonló változás. 
A TC

am mérés másik célja volt, hogy kimutassam a H feltételezhető hatását a szerke-
zetre, azaz irreverzibilis vagy reverzibilis változást okoz-e. 

5. A H-oldódás TC
am-re gyakorolt hatásának kimérésével kapcsolatban komoly metodikai 

kétségek merültek fel. A vizsgált ötvözetek TC
am-e több száz °C. A H diffúziósebessége 

nagyságrendekkel nagyobb, mint a vizsgált ötvözetek bármely más komponensének dif-
fúziósebessége. Így a TC

am változás kimutathatósága nagymértékben függ a mérés pon-
tosságától. Emellett a TC

am mérések során a H hatásának kimutathatóságát illetően külö-
nösen lényeges szerepe van a méréssel együtt járó ún. mérési relaxációnak, amely a mi-
att következik be, hogy a mintát a mért TC

am fölé kell hevíteni. Ez megint felvetette a 
mérőberendezés pontosságának és fejlesztésének igényét. Egyidejűleg törekedtem 
arra is, hogy olyan összetételű ötvözeteket vizsgáljak, amelyek TC

am-e elegendően kicsi, 
így a TC

am meghatározásakor a mérési relaxáció kis mértékben érvényesülhessen. 
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4. VIZSGÁLT ANYAGOK, VIZSGÁLATI ESZKÖZÖK, MÓDSZEREK 

4.1. ÖTVÖZETEK ÉS VIZSGÁLATOK 

A minták előállításakor azt kellet figyelembe venni, hogy a későbbi vizsgálatok és ke-
zelések igényelnek-e speciális geometriai feltételeket. Mivel a forgóhengeres gyorshűtés 
jól kezelhető szalagszerű mintát eredményez, és a gyártás körülményei is nagyon jól sza-
bályozhatók, nem kellett más gyártási módszert igénybe venni. A minták túlnyomó több-
sége az MTA Szilárdtestfizikai Kutatóintézetében készült, de megtalálható közöttük egy 
ipari eredetű minta is (Finemet). Méretük tág határok között változott, a vastagság jellem-
zően 20–50 µm, a szélességük 0,5–15 mm volt. A szélesebb szalag felhasználását egyedül 
az elektrolitikus hidrogénezés követelte meg. 

4. táblázat A vizsgált ötvözetek és az elvégzett vizsgálatok. 

Ötvözet összetétele Elvégzett vizsgálatok Megjegyzés 
Fe40Ni40Si6B14 hőkezelés, majd TC

am mérése  
Fe37Ni37Cr6Si6B14 hőkezelés, majd TC

am mérése  
Fe36Ni36Cr8Si6B14 hőkezelés, majd TC

am mérése  
Fe35Ni35Cr10Si6B14 hőkezelés, majd TC

am mérése  
Fe34Ni34Cr12Si6B14 hőkezelés, majd TC

am mérése  
Fe(85-x)B15Six hőkezelés, majd kezelés cseppfoly. N2-ben, 

végül TC
am-mérés 

 

Fe73,5Si13,5Nb3B9Cu1 
(Finemet) 

hőkezelés, elektrolitikus H telítés, K, HC, 
D mérése 

 

Fe40Ni40Si6B14 hőkezelés, majd kezelés cseppfoly. N2-ben, 
végül TC

am, µ és HC mérése, a gyártási kö-
rülmények vizsg. TC

am-méréssel 

 

Fe20Ni60Si6B14 hőkezelés, majd kezelés cseppfolyós N2-
ben, végül TC

am és HC mérése 
 

Fe72,5Cr11,5B16 hőkezelés, elektrolitikus H telítés, majd 
TC

am mérése 
Fe75,3Cr9,2B15.5 elektrolitikus H telítés, majd TC

am mérése 

mérési relaxáció elke-
rülése → kis TC

am 

Fe86,2B13,8 kezelés cseppfoly. N2-ben, elektrol. H te-
lítés, majd TC

am-mérés 
 

4.2. HŐKEZELÉSEK 

A hőkezeléseket kamrás kemencében hajtottam végre. Ahol szükség volt szabályozot-
tabb hőkezelésekre, vagy a Curie-hőmérséklet mérésével összekapcsolt hőkezelési és mé-
rési ciklusokra, ott a termomágneses mérőberendezésben ún. in situ hőkezelést hajtottam 
végre. A ciklikus hőkezelés felépítését a megfelelő eredményeket tárgyaló résznél muta-
tom be. 

A kis hőmérsékletű hőkezelést cseppfolyós nitrogénben közvetlen bemerítéssel végez-
tem el (-196 °C, 77 K). 
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4.3. TERMOMÁGNESES MÉRÉSEK (TC, TKRIST.): AC SZUSZCEPTIBILITÁS, VSM 

A termomágneses görbék felvételéhez, és a Curie-hőmérséklet meghatározásához két-
féle, működési elvében eltérő, berendezést használtam: az MTA Szilárdtestfizikai és Opti-
kai Kutatóintézetben (KFKI) található váltakozó áramú (AC) szuszceptibilitásmérő beren-
dezést és a Szlovák Tudományos Akadémia Kísérleti Fizika Intézetének rezgőmintás 
mágnesezettségmérő berendezését (VSM: Vibrating Sample Magnetometer). 

Mindkét berendezés teljesen automatizált, számítógéppel vezérelt mérési folyamattal 
rendelkezik. A mérés kimenő adatait (termomágneses görbe) a számítógép rögzíti, amelyek 
ezután bármely adatfeldolgozó programban (Origin, MS Excel) feldolgozhatók, és kiérté-
kelhetők. 

4.3.1. A váltakozó áramú (AC) szuszceptibilitásmérő berendezés 

A berendezés működésének elve az, hogy a váltakozó áramú jellel gerjesztett mintában 
a mágnesezettség iránya szintén változik, és ez a minta körül váltakozó mágneses mezőt 
kelt. Ez a váltakozó mágneses mező érzéklehető egy minta körül elhelyezkedő tekerccsel, 
amelyben a mező hatására feszültség indukálódik. A minta egy platina fóliából készített 
csónakban helyezhető el. A mérés során a csónakot fokozatosan felfűtjük, így a mágneses 
mező erőssége mérhető, és rögzíthető a hőmérséklet függvényében. A mérési elvnek meg-
felelő kialakítást a 39. ábra szemlélteti, amely a berendezés tényleges mérőterét mutatja. 

 
39. ábra A váltakozó áramú (AC) szuszceptibilitásmérő berendezés mérőterének felépítése. 

Az ábrán jól látható a két nagy gerjesztőtekercs (1), amelynek belsejében foglal helyet a 
két kisebb mérőtekercs (2, 3). Az egyik mérőtekercs (2) a mintatartó körül, a másik 
kiegyenlítőtekercs (3) pedig előtte helyezkedik el. A kiegyenlítőtekercs feladata a 
gerjesztőtekercsek által közvetlenül a mérőtekercsben indukált feszültség érzékelése, 
ugyanis a mérőtekercsben mind a minta, mind a gerjesztőtekercs által indukált feszültség is 
megjelenik. A platina fóliából készült csónakot mutatja a 40. ábra. A 40 mm hosszú és      
7 mm magas csónak csak lemez (hengerelt lemez, üvegfém szalag) vagy vékony 
huzalszerű minták vizsgálatára alkalmas. A csónak belső falára ponthegesztett Pt–PtRh 
termopár szolgáltatja a hőmérsékletre jellemző jelet (termofeszültség). Az egész mintatartó 
egy kvarccsőben helyezkedik el, amelyen keresztül a mérés során argon gáz áramoltatható 

6 
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keresztül, hogy elkerüljük a minta oxidációját. Figyelni kellett még a nagy hőmérséklet 
mérőtekercsre és a jelre gyakorolt hatására is. A hősugárzás kiküszöbölésére a mérőtekercs 
belsejében is található egy kvarccső (6), amelynek egyik oldala alumíniumfólia bevonatot 
kapott. A hőátadást a két üvegcső között hagyott légrés akadályozza meg, ezen felül egy 
ventilátor (5) gondoskodik a levegő folyamatos áramoltatásáról. 

 
40. ábra A mintatartó platinacsónak a belső kvarccsővel. 

 
41. ábra A váltakozó áramú (AC) szuszceptibilitásmérő berendezés kapcsolási vázlata. 

A 41. ábra a berendezés egyszerűsített kapcsolási vázlatát mutatja. Az egész rendszer 
irányítási (vezérlési és szabályozási), valamint adatkezelési alapját egy személyi számító-
gép és a hozzá tartozó felhasználói programok (Turbo Pascal, Origin stb.) alkotják. A szá-
mítógép rendelkezik minden szükséges perifériával és a berendezés mérési funkcióit ve-
zérlő átalakító kártyákkal: analóg–digitális (ADC) és digitális–analóg átalakítók (DAC). 
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A két nagy gerjesztőtekercset egy erősítőn keresztül a számítógép vezérli. A szabályos 
szinuszos gerjesztést egy digitális–analóg átalakító állítja elő. A jel amplitúdóját és frek-
venciáját az előzetesen betáplált adatok alapján a számítógép adja meg. 

Ahhoz, hogy tisztán a minta mágnesezettsége által keltett jelet kapjuk, az érzékelt jelet 
korrigálni kell. Ezt a rendszer két lépésben teszi meg. Először a mérőtekercs jeléből le-
vonja a kiegyenlítőtekercs jelét. Természetesen a jobb korrekcióhoz a kiegyenlítőtekercs 
helyzetét pontosan meg kell határozni, de a fennmaradó zaj csökkenthető a kiegyenlítő 
változtatható ellenállásával is. A jel előállítása az ún. lockin erősítővel történik, amelyben 
két referenciajel (0° és a 90°-os digitális–analóg átalakítók által előállított jel) fázisszögét 
lehet változtatni. Úgy állapítjuk meg a bejövő jel maximumát (más szóval a fázisszögének 
eltérését), hogy a referenciajelek fázisszögének változtatásával egy időben nézzük a bejövő 
jel és a referenciajelek szorzatösszegét. A 0°-os jelhez tartozó szorzatösszegnek maximá-
lisnak, a 90°-os szorzatösszegnek minimálisnak kell lennie. A felhasznált jel a 0°-os szor-
zatösszeg lesz. 

 

 
42. ábra A lockin erősítő működési elve, jelképzés. 

A platinacsónak fűtése egyenárammal történik, amit szintén a számítógép vezérel. A 
számítógép egy digitális–analóg átalakító (esetünkben ez egy 16 bites átalakító volt) segít-
ségével bizonyos feszültségszinteket ad ki egy tranzisztoros erősítő rendszernek, amely így 
meghatározza a csónakon átfolyó áram erősségét (maximális esetben ez kb. 18A). A fűtés-
hez szükséges áramot egy kapcsolóüzemű tápegység szolgáltatja. 

A fűtés szabályozásához és a hőmérséklet méréséhez szükséges jel (termofeszültség) 
egy erősítőn keresztül jut a jelfeldolgozó egységhez. Ez az erősítő egy optocsatoló elemet 
is tartalmaz, azaz a termoelem és így az egész platinacsónak galvanikusan elválasztott a 
többi elemtől. A jelfeldolgozó egység egy 8 bites analóg–digitális átalakító. A 8 bites fel-
bontás önmagában nem lenne elegendő, ezért ez a kártya tartalmaz egy szintén 8 bites 
programozható erősítőt, amely a bejövő jelet felerősíti, majd ezt a jelet a kártya átalakítja. 
A kimenet 8 bitje és a programozható erősítő 8 bites jele adja együtt a 16 bites felbontást.  
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4.3.2. A rezgőmintás mágnesezettségmérő berendezés (VSM: vibrating sample 
magnetometer) 

Ez a mérőberendezés működési elvét tekintve ugyanúgy működik, mint az előbb meg-
ismert berendezés. A különbség csak annyi, hogy a gerjesztést két, a mintatartó üvegtok és 
a mérőtekercsek tengelyére merőleges egyenáramú tekercs szolgáltatja (43. ábra). 

Ebben a statikus mágneses térben úgy nyerjük a minta mágnesezettségére utaló jelet, 
hogy a mintát egy villanymotoros, bütykös mechanizmus segítségével a mérőtekercsekben 
rezgetjük. A minta megzavarja az állandó mágneses teret, és ez feszültséget indukál a mé-
rőtekercsben. A gerjesztő mágneses tér erőssége Hall-szenzorral mérhető. A külső zajok 
által okozott zavar kiszűrésére a mérőtekercseket úgy kötötték sorba, hogy azok kioltsák a 
zaj hatását. 

A fűtés szintén ellenállásfűtés, amelyet egy tekercs szolgáltat. Az ábrából nyilvánvaló, 
hogy a fűtőtekercs is létrehoz egy mágneses teret a mérőtéren belül, így megzavarhatja a 
mérést. Ezt a hatást a fűtőtekercs ún. bifiláris tekercselésével küszöbölték ki (a tekercs két 
kivezetése ennek hatására ugyanott helyezkedik el), amelynek következménye, hogy a te-
kercsben folyó áram által keltett mágneses tér eredője zérus lesz. 

(A nitrogén be- és kivezetés (cseppfolyós nitrogén gőze) a szobahőmérséklet alatti mé-
rések elvégzéséhez szükséges.) 

 

 
43. ábra A rezgőmintás mágnesezettségmérő berendezés (VSM: vibrating sample magnetometer) elvi váz-
lata. 

A mérésekkor, a mérések időigényessége miatt, adott mintából három független mérést 
végeztem el, bizonyos mintáknál csak egyet. Ezért a berendezés pontosságát többször is 
ellenőriztem egymástól független ismételt mérésekkel. A tapasztalataink szerint mindegyik 
alkalmazott mérési tartományban az ismételt mérések eredményei egy 1,5 °C-os sávon 
belül voltak, tehát kijelenthető, hogy a mérési eredmények szórása bizonyosan egy ±1°C-
os tartományon belül vannak. 



Bán K.: A szerkezeti relaxáció és a hidrogénabszorpció új jelenségei, valamint hatásuk a Fe-alapú amorf ötvözetek 
mágneses tulajdonságaira 

 

 54 

4.3.3. A termomágneses görbe kiértékelése 

A számítógép által rögzített adatokat az Origin programban értékeltem ki. A kiértékelés 
a termomágneses görbe megrajzolásából, majd a Curie-pont meghatározásából állt. 

Az irodalmi összefoglalóban láttunk már egy elméleti és gyakorlati görbéket is tartal-
mazó ábrát, amelyben a spontán mágnesezettség hőmérsékletfüggését ábrázolták           
(16. ábra). Az ábra alapján a Curie-hőmérséklet az a hőmérséklet, ahol a spontán 
mágnesezettség (lágymágneses anyagok esetén a mágnesezettség) zérus lesz. A valóságban 
ez a pont nem határozható meg ilyen könnyen. A tapasztalatok azt mutatják, hogy ilyen 
hirtelen átmenet és ilyen egyértelmű pont nem létezik. Ráadásul a különböző zavarok 
szintén meghiúsítják az egyértelmű és megismételhető meghatározást. Ezért találni kellett 
olyan módszereket, amelyek kiszűrik a zavarokat, és egyértelmű eredményt szolgáltatnak. 
Ebben a fejezetben ilyen módszereket ismertetek. 

A Curie-hőmérséklet és a termomágneses görbe alakja lényegesen függ az alkalmazott 
gerjesztő térerőtől. Általában a nagyobb térerő a görbe kisebb meredekségét eredményezi 
és a TC magasabb lesz (a hőmozgások nehezebben bontják meg a doménszerkezetet). A  
44. ábra egy jellemző termomágneses görbét ábrázol. 

Az első módszer szerint a TC
 a görbe inflexiós pontja lesz. Ezt úgy határozzuk meg, 

hogy képezzük a görbe első deriváltját. Ennek a görbének lesz egy minimuma, és ez a 
görbe inflexiós pontja is. Ha pontosabban szeretnénk eljárni, akkor az első deriváltgörbét 
megszűrjük (simítjuk), majd még egyszer deriváljuk. Ahol a hőmérséklet szerinti második 
derivált zérus lesz, azt a pontot vesszük a görbe inflexiós pontjának. 
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44. ábra Hidegen hengerelt, hőkezeléssel lágyított kristályos nikkel lemez termomágneses görbéje, és a 
Curie-hőmérséklet meghatározásához használt segédvonalak. 

A második módszer, amelyet a 44. ábra foglal össze szintén az inflexiós pontból indul 
ki. Az inflexiós pontnak az első deriváltgörbe minimumát tekintjük. Majd ehhez a ponthoz 
hozzáveszünk még mindkét irányban 3-4 szomszédos pontot, és erre a ponthalmazra egy 
egyenest illesztünk. A Curie-pont ott lesz, ahol ez az egyenes metszi a 0 
szuszceptibilitáshoz tartozó egyenest. 
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4.3.4. A TC-mérés pontosságát befolyásoló tényezők 

4.3.4.1. Az alkalmazott mágneses tér erőssége 

A termomágneses görbe alakja erősen függ a mérés során alkalmazott térerősségtől, 
amely a kiértékelést megnehezítheti (45. ábra). Kis térerőt alkalmazva a görbe ún. talp-
pontja közel esik az inflexiós ponthoz, mert a görbe esése a TC–előtt meredek. Ekkor a ke-
resett TC értéknek vehetjük az inflexiós pontot. Nagyobb térerőt alkalmazva, a meredekség 
csökkenése miatt, a talppont és a TC eltávolodik egymástól, miközben az egész görbe a na-
gyobb mágnesezettségek irányába csúszik el. Ilyen esetben célszerű alkalmazni a második 
módszert.  Az irodalomban viszont általános az a vélemény is, hogy ekkor is az inflexiós 
pont adja a TC-t, mert a nagy térerő hatására a görbe az inflexiós hőmérséklet, mint forgás-
pont körül ellapul, és a nagyobb mágnesezettségek irányába csúszik el. 
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45. ábra Ugyanazon minta kis és nagy indukciójú térben meghatározott termomágneses görbéje. Látható, 
hogy a két görbe inflexiós pontja közel azonos hőmérsékletre esik. 

4.3.4.2. A fűtési sebesség hatása 

Ugyanazon a mintán mérve a felfűtés sebességétől függően eltérő TC értékek mérhetők. 
Ennek egyik oka a hőátadás lassúsága, mellyel a következő pont foglalkozik, de a jelen-
ségnek kinetikai oka is lehet, analóg módon a kristályosodás jelenségével. 

4.3.4.3. Hőátadási viszonyok hatása a minta és a mintatartó között 

A TC mérések legnagyobb pontatlansága abból adódik, hogy a minta és a termopár kö-
zött a hőátadás nem megfelelő. A termomágneses mérések lényege, hogy egy hőmérsék-
lethez a hozzá tartozó mágnesezettség értéket rendeljük. Mivel a mágneses jel érzékelése 
azonnal megtörténik, a hozzá tartozó hőmérsékletadatot a hőátadás lassabb lefolyása miatt 
csak időben később érzékelnénk. Ezért lényeges szerepe lesz a mérés szerkezeti kialakítá-
sának (hova erősítettük a termoelemet; ideális esetben a termopárt a mintára kellene 
ponthegeszteni), a hőátadás gyorsaságának, a minta hőkapacitásának és a felfűtés sebessé-
gének. Ha termopár a fűtőtesthez közelebb van (esetleg ráhegesztve), vagy a termoelem 
hőkapacitása kisebb, akkor a felfűtés sebességétől függően a hőmérsékletadat előre siet, 
azaz nagyobb TC értékeket mérünk. A tapasztalatok szerint az AC szuszceptibilitásmérő 
berendezésnél a 40 K/min feletti felfűtések eredményeznek jelentősebb eltérést. 
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4.3.4.4. A mérés relaxációs hatása 

A Curie-hőmérséklet mérésének sajátossága, hogy nem zárható ki a mérés hatása. A 
termomágneses görbe felvételekor (felfűtés a TC

am fölé) a mintában megindulhat a szerke-
zeti relaxáció, azaz a mérés folyamata alatt is változhat a TC

am értéke. A különböző minták 
összetételük, termikus előéletük (hőkezeltségi állapotuk) és a meghatározandó TC

am érté-
kétől függően hajlamosak kisebb vagy nagyobb mértékű relaxációra a mérés során. A 
TC

am-mérés egyszerű kiegészítésével viszont megbecsülhető a mérési relaxáció mértéke: 
nemcsak a felfűtési folyamat során határoztam meg a TC

am értéket (TC
am(fel)), hanem a 

minta szabályozott visszahűtésével is (TC
am(le)). A TC

am(le) már egy nagyobb mértékben 
relaxált szerkezet Curie-hőmérséklete, ugyanis a mintát a TC

am hőmérséklete fölé kellett 
hevíteni 20°C-kal, hogy az meghatározható legyen (a TC

am hőmérséklet meghatározásához 
a környezetében számos mérési pontra van szükségünk, l. 4.3.3. fejezet). A két Curie-
hőmérséklet közötti különbséggel (∆TC

am=TC
am(le)–TC

am(fel)) már megbecsülhetjük, hogy 
milyen hatása volt a mérésnek a mért TC

am értékének meghatározásában. A ∆TC
am kialakí-

tásában részt vevő folyamatok tehát: a TC
am hiszterézise, a túlhevítés miatti relaxáció irre-

verzibilis és reverzibilis része. 
Más becslést is adhatunk a mérés alatti relaxáció mértékére. A mért TC

am értékét kell 
összehasonlítanunk az üvegátalakulás hőmérsékletével (Tg), vagy ahol ez nem határozható 
meg, ott a kristályosodás hőmérsékletével (Tx). Ha a TC

am jóval ezek alatt van, akkor ki-
sebb mérési relaxációra lehet számítanunk. 

4.4. HIDROGÉNEZÉS: ELEKTROLITIKUS H-TELÍTÉS, AZ OLDOTT HIDROGÉN MENNYI-
SÉGÉNEK KÖZVETLEN MEGHATÁROZÁSA 

A hidrogén bevitelét elektrolitikus úton, számítógéppel szabályozott módon történt. A 
berendezés és az eljárás részletezése megtalálható a [68] számú közleményben. Közvetle-
nül a hidrogénezés után a mintát egy ún. „bombába” (46. ábra) helyezve felvehető a hidro-
gén deszorpciójának időfüggése. A mintában oldott hidrogén mennyiségét egy időpillanat-
ban abból a túlnyomásból számítható ki, amelyet a zárt mérőtérben a mintából távozó hid-
rogéngáz okoz. Így felvehető az a görbe, amely a minta hidrogéntartalmát mutatja a telítés 
után eltelt idő függvényében (pl. 35. ábra). Mindkét berendezés a Kassai Műszaki Egyetem 
Fizika Tanszékén található meg. 

 
46. ábra A hidrogénkoncentráció vizsgálatára szolgáló berendezés sematikus ábrája: 1. tömítés, 2. nyomás-
mérő szenzor, 3. jelkivezetés, 4. platina ellenálláshőmérő, Pt-100, 5. elektrokémiai úton előzetesen hidrogén-
nel telített minta. 
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4.4.1. Mérési nehézségek a Curie-hőmérséklet mérésekor, a hidrogénoldódás 
hatásának „kihőkezelődése” 

Ha a hidrogén oldódásának közvetlen és közvetett hatását TC mérésével szeretnénk ki-
mutatni, gondolnunk kell a mérési relaxáció várható hatására (l. 4.3.4.4. pont). A közvetlen 
hatás vizsgálatánál, azaz amikor a hidrogén még a mintában van, az jelenthet gondot, hogy 
a termomágneses görbe felvételekor a hidrogén a növekvő hőmérséklettel együtt távozik. 
Attól függően, hogy a hidrogén milyen mértékben okoz reverzibilis vagy irreverzibilis 
változást, a hatás gyengülhet, vagy el is tűnhet. 

A közvetett, azaz irreverzibilis változás kimutatásakor a mintában már nincs oldott hid-
rogén. Ekkor a hatás gyengülése tisztán attól függ, hogy a minta mennyire hajlamos a mé-
rési relaxációra, és a hidrogén okozta szerkezetváltozás milyen termikus aktiválás hatására 
szűnik meg. 

A hatás „kihőkezelődésének” mértéke úgy csökkenthető, hogy kicsi TC
am-mel rendel-

kező ötvözeteket választunk a vizsgálatunkhoz. Ekkor jelentősen csökkenthető a mérési 
relaxáció hatása. Egy másik megoldás, hogy nem hagyunk sok időt a szerkezeti módosulá-
sokra. A TC

am eléréséig, azaz TC
am–20°C-ig, gyors felfűtést alkalmazunk, majd a TC

am kö-
rüli pontokat már normális felfűtéssel vesszük fel. 

4.5. TERMIKUS VIZSGÁLATOK: DSC, TKRIST MEGÁLLAPÍTÁSA A HŐKEZELÉSEK ELŐTT 

A hőkezelések és a Curie-hőmérséklet mérések magukban hordják azt a veszélyt, hogy 
az üvegfém minta részlegesen, vagy akár teljes mértékben is átkristályosodhat. A kristá-
lyos fázisok TC-je szinte minden esetben nagyobb, mint az amorf mintáé, amelynek követ-
kezménye a két fázis termomágneses görbéjének átfedése. Ha az átkristályosodás a TC

am 
alatt indul el, akkor a termomágneses görbe kiértékelhetetlen lesz. A kristályos fázisok 
megjelenésével a mennyiségüktől és a képződött kristályos fázis HC-jétől függően azok 
termomágneses görbéje hozzáadódik az amorf fázisok termomágneses görbéihez. Ezekre a 
hatásokra láthatunk néhány példát az alábbi ábrákon. 

 
 a) b) 

47. ábra a) Nanokristályosított Fe76,5-xNbxSi13,5B9Cu1 (x = 1, 2) ötvözetek termomágneses görbéi, jól látható 
a két különböző fázis termomágneses görbéje, b) mérés közbeni kristályosodás (második csúcs és TC), majd a 
mérés utáni visszahűtéskor csak a kristályos fázis TC-je látható [69]. 

Ezért a hőkezelések és a Curie-hőmérséklet mérése előtt meg kellett állapítani azt a kü-
szöbhőmérsékletet, amelynek alkalmazásakor a mintában nagy valószínűség szerint nem 
indul meg a kristályosodás. Ez azért is fontos, mert olyan anyagminták esetén, amelyeknél 
a TC

am és a Tx kristályosodási hőmérséklet nagyon közel esik egymáshoz, sőt át is lapolód-
ik, a TC

am meghatározása gondot jelenthet. A kristályosodási hőmérsékletek megállapítása 
DSC (Differential Scanning Calorimeter) berendezéssel történt. 
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4.6. KRISTÁLYOS FÁZIS JELENLÉTÉNEK MEGHATÁROZÁSA: RÖNTGENDIFFRAKCIÓ 

Mint láttuk, a termomágneses mérések közben jól követhető a kristályosodási folyamat. 
Azokban az esetekben, amikor in situ hőkezelést hajtottam végre, a kristályosodási folya-
mat beindulása azonnal észrevehető a termomágneses görbén, viszont a kamrás kemencé-
ben végrehajtott hőkezelés során ezt nem tudjuk követni. Általában a hőkezeléseket a 
kristályosodási hőmérséklet alatt hajtottam végre, de néhány esetben a nagyobb hőmér-
sékleten hőkezelt minták amorf állapotát ellenőriztem a termomágneses mérések előtt. 

4.7. KOERCITÍV ERŐ (HC), ANIZOTRÓPIA (K), LEMÁGNESEZÉSI TÉNYEZŐ (D) ÉS 

PERMEABILITÁS (µµµµ) MÉRÉSE 

A VSM berendezés alkalmas mágnesezettség–térerősség görbe (M–H görbe) felvételére 
is. Az eredmények között szereplő koercitív erő értékeket (HC) ebben a berendezésben, 
némely esetben in situ a hőkezelések után, vettem fel. A HC mérések ismétlési pontossága 
5% és 10% közé esett. 

A H-deszorpció során mért koercitív erő (HC), anizotrópia (K), lemágnesezési tényező 
(D) változását a Kassai Műszaki Egyetem magnetométere segítségével egy együttműködés 
keretében vettem fel. A mérés vázlata és az említett mágneses jellemzők meghatározása 
megtalálható a Függelékben. 

A permeabilitást ipari partner segítségével mértem meg. A méréshez a mintából egy 
toroid tekercs vasmagját készítettem el, és erre tekercseltem rá a gerjesztő valamint az ér-
zékelő tekercset. 

4.8. KÉMIAI ÖSSZETÉTEL MEGHATÁROZÁSA: LÁNG-ATOMABSZORPCIÓ. 

Az előötvözet védőgáz alatti indukciós átolvasztással készült. Az alkotókat 0,1 mg 
pontosságú mérleggel mérték ki, ennek ellenére néhány esetben ellenőriztem a kész szala-
gok összetételét, ugyanis a minták előállításakor (olvasztás, olvadéksugár rálövése a forgó 
rézhengerre) az ötvözők kiéghetnek, vagy gőzfázisba kerülhetnek. Az összetétel pontos 
meghatározására láng-atomabszorpciós módszerrel történt (MTA, Szilárdtestfizikai Kuta-
tóintézet).
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5. KÍSÉRLETI EREDMÉNYEK 

Az alábbi fejezetben közölt eredmények egy része saját mérésekből, a másik része ku-
tatói együttműködésben született meg. Az AC szuszceptibilitás-mérő berendezés fejleszté-
sét saját tervek alapján (l. rajzmelléklet, 8. 6. fejezet), valamint az MTA SZFKI munkatár-
sai jelentős segítségével (név szerint l. Előszó) végeztem el. A szerkezeti relaxációhoz és a 
cseppfolyós nitrogénes kezelésekhez kapcsolódó eredményeket saját mérések eredménye-
két kaptam meg. A hidrogénezési kísérletek és a kapcsolódó mérések kutatói együttműkö-
dés keretében a Szlovák Tudományos Akadémia Kísérleti Fizika Intézetének kutatója   
(Dr. Jozef Kováč) és a Kassai Műszaki Egyetem Fizika Tanszékének kutatója                
(Dr. Ladislav Novák) közreműködésével születtek meg. A mérésekhez kapcsolódó 
értelmezéseket konzulensem segítségével adtam meg. 

5.1. AZ AC SZUSZCEPTIBILITÁSMÉRŐ BERENDEZÉS FEJLESZTÉSE 

A szerkezeti relaxáció természetének vizsgálata a célkitűzésekben említett anyagoknál 
és kezelések után összetett termomágneses mérési eljárást igényelt. A várható mérések 
átgondolásakor a berendezés nem tűnt alkalmasnak e mérések végrehajtására mind a mű-
ködtető program, mind a szerkezeti felépítés részéről. A megelőző, főleg szoftveres, fej-
lesztések mellett [71] szükség volt a berendezés szerkezeti és elektronikai fejlesztésére is. 
A régi berendezés legfőbb hátrányai voltak: 
– meghatározott felfűtési sebességekkel (20, 40… K/min) csak egy felfűtési és visszahű-

tési ciklust lehetett végrehajtani, 
– a berendezés ismétlési pontossága kicsi volt (bizonyos esetekben ±2 °C), ez a termopár 

rossz elhelyezésének és kontaktusának volt köszönhető, 
– a termopár nullpontjára fizikai nullpontot használtunk, azaz a Pt–PtRh termopár két 

vége az egész mérés ideje alatt egy olvadó jéggel teli vízbe merült, ez körülményessé 
tette a mérést, és a termopár is sérülékenyebb volt miatta, 

– a mérőfej hosszabb mérések esetében felmelegedett, 
– a mérőfej sérülékeny és nehezen szerelhető volt. 
Az alábbi pontokban összefoglalom a fontosabb fejlesztési eredményeket. 
1. Továbbfejlesztettem a működtető programot olyan módon, hogy a korábban fejlesztett 

programot ötvöztem a régi működtető programmal. Így megtartva a régi program elő-
nyös tulajdonságait (pontos szabályozás és az elektronika vezérlése) lehetővé vált bár-
milyen mérési program felépítése három alapszakasz felhasználásával. Az alkalmazható 
alapszakaszok tetszőleges sebességű fűtés vagy hűtés (±1–±255 K/min), és tetszőleges 
hőmérsékletű (max. 1000 ºC) és hőntartási idejű izotermikus szakaszok lehetnek. Ez al-
kalmat ad a mérések előtt vagy akár közben ún. „in situ” hőkezelések és ciklikus 
mérések végrehajtására. 

2. A hosszabb mérések során a nullpont stabilitása sem volt biztos. Ezért egy elektronikus 
nullpontot alakítottunk ki, amely folyamatosan méri a termopár környezetében érvényes 
környezeti hőmérsékletet. 

3. Az új igényeknek és működésnek megfelelően a mérőfejet is átterveztem (48. ábra). Az 
első szempont a hőmérsékletmérés bizonytalanságainak kiküszöbölése volt. Az új mérő-
fejben a termoelemet ponthegesztéssel rögzítettem a platina fűtőtestre, és a termoelem 
két szára az elmozdulás, valamint a zárlatvédelem miatt egy kerámia csatornában he-
lyezkedik el. Így a hőmérsékletmérés ismétlési pontossága Ni kristályos mintán mérve 
±1 °C lett. 
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A mérőfej kapott egy kerámiaárnyékolást is. Ez védi a termoelemet és a platina fűthető 
mintatartót a mechanikai hatásoktól, valamint leárnyékolja a hőkisugárzást és a hőát-
adást a környezet felé. Ezen felül csökkenti az átáramló védőgáz hirtelen hűtőhatását is, 
így védve a hőmérsékletmérést a kilengésektől. 
Várható volt hosszú mérési programok végrehajtása, ezért a mérőfej hűtéséről is gon-
doskodnom kellett. Ezt a feladatot egy rézcső tekercs és egy teljes vízkeringető rendszer 
végzi el. 
Szintén fontos szempont volt az áttervezéskor a mérőfej könnyű szerelhetősége, és a 
szerelés közbeni sérülés esélyének csökkentése. 
Jelenleg már a mérőfej egy továbbfejlesztett változata is üzemel. 

 
48. ábra A továbbfejlesztett termomágneses mérőfej [S5]. 

5.2. A SZERKEZETI RELAXÁCIÓ ÚJ JELENSÉGEI 

5.2.1. Új jelenségek a Fe–Ni alapú amorf ötvözetek Curie-pontjának relaxációja so-
rán 

A korábbi vizsgálatok alapján azt remélték, hogy a Fe–Ni alapú üvegfémek, analóg mó-
don a kristályos Fe–Ni ötvözetekkel, jó lágymágneses tulajdonságokat mutatnak majd. A 
kutatások későbbi periódusában ez a feltevés nem igazolódott be. Főként a lágymágneses 
jellemzők stabilitása iránt mutatkoztak kételyek. A mágneses tulajdonságok nem kielégítő 
állandósága első látszatra ellentmondásban van azzal a megfigyeléssel, hogy ez az ötvözet 
meglepően nagy termikus stabilitással és jelentős üvegképző hajlammal rendelkezik. E tu-
lajdonsága alapján sikeresen alkalmazták például építőipari fűtőszál alapanyagaként [70]. 

Az ötvözet a kristályos rendszerbeli kettős természete (fkk.↔tkk. fázis), és az 
átalakulások (mágneses is) lassú és nagy hiszterézissel lezajló jellege miatt is az érdeklődés 
középpontjába került. 

A vizsgálatban részt vevő ötvözetrendszert végül króm fokozatos hozzáadásával alakí-
tottam ki (l. 5. táblázat), amelynek elsősorban gyakorlati oka volt, de számunkra két 
tudományos jelentősége miatt lett fontos. A gyakorlati, hogy az építőipari fűtőszál alkal-
mazásakor az alapanyag ötvözésével csökkenthető a TC

am, és előállítható egy adott hőmér-
sékletre (TC

am=100°C) érzékeny elem, amellyel egy kapcsoló funkció valósítható meg. Az 
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egyik tudományos jelentősége, hogy a kisebb TC
am-ek a mérési relaxációt kiküszöbölik, hi-

szen jóval az üvegátalakulás hőmérséklete alatt mérhetünk. A másik tudományos jelentő-
sége, hogy a Cr a vas tkk. módosulatát stabilizálja, azaz az amorf szerkezetben várhatóan a 
ritkább illeszkedésű környezeteket támogatja, így is gyengítve a mágneses csatolás erőssé-
gét. 

A relaxációs hatások vizsgálatát (hőkezelések hatása a TC
am-re) csak az L0, L1 és L2 

jelű mintákon végeztem el, mert nagyobb Cr tartalom esetén a TC
am közel esik a szo-

bahőmérséklethez. Ekkor nehézkessé válik a TC
am meghatározása a termomágneses görbé-

ből (rövid szakasz áll csak rendelkezésre az infexiós pont körül), ezért hiányzik a táblázat-
ból az utolsó minta egyik TC

am-e.  

5. táblázat Az Fe40Ni40Si6B14 alapötvözet felhasználásával készült ötvözetrendszer jellemzői [71,S2,S4]. 

Ötvözet Jelölés Tcryst. (°C) TC
am (AC) (°C) TC

am (VSM) (°C) 

Fe40Ni40Si6B14 L0 475.5 349 346.3 
Fe37Ni37Cr6Si6B14 L1  225 225.5 
Fe36Ni36Cr8Si6B14 L2 453.3 136 133.9 
Fe35Ni35Cr10Si6B14 L3 445.5 47 39.4 
Fe34Ni34Cr12Si6B14 L4 461 — 30 

 
A relaxáció hatását úgy vizsgáltam, hogy a mintákon a termomágneses mérések előtt 

különböző hőmérsékletű és idejű izotermikus hőkezeléseket hajtottam végre. Ezek függvé-
nyében néztem meg a TC

am változását a hőkezeletlen (as quenched) állapothoz képest. A 
fejezet alábbi ábrái az idő függvényében mutatják a változást, ahol az összetartozó pontok 
jelölik a hőkezelés hőmérsékletét. 

A TC
am relaxációjának általános, irodalomban található legfontosabb jelenségeit a 

2.1.7.3. fejezetben ismertettem. A mérések eredményei alapján bebizonyosodott az az iro-
dalmi feltevés is, hogy ezek a sokat idézett általános megfigyelések nem minden esetben 
igazolódnak. 

Vizsgáltam a TC
am változását az izotermikus hőkezelések során. A [34, 35, 36] szemben 

nem tapasztaltam a monoton növekedést. Az idézett irodalmak megfigyelései helyett hatá-
rozott minimumot találtam a hőkezelés idejének függvényében. Ezek a rövid hőkezelési 
idők tartományában jelentek meg, és az egyre rövidebb időérték felé tolódtak, amint a Ta-t 
növeltem. A jelenség arra utal, hogy a nagyobb hőkezelési hőmérsékletnél, az atomok na-
gyobb mobilitása miatt, a minta gyorsabban relaxálódik. A tapasztalt minimum a mechani-
kai tulajdonságokban is jelentkezik ennél az ötvözetnél. Például 200°C-os, 24 órás hőke-
zelésnél a szakítószilárdságban és a hajlítóvizsgálatnál mért hajlítószámban is jelentkezik 
egy minimum [72, 73, 74], mint ahogy ez a TC

am-ben is látható a 250°C-on hőkezelt 
mintáknál 24 órás hőntartás után. Hasonló minimum érték volt tapasztalható a 
permeabilitás értékében is 250°C-os hőkezelés után (l. 58. ábra). 

Nem teljesül az irodalomban általánosan feltételezett inverz kapcsolat a telítési TC
am és 

a hőkezelés hőmérséklete között sem. Ezt az inverz kapcsolatot eredetileg Greer [34, 35],  
Kemény [36] és munkatársai tapasztalták, de az általuk vizsgált ötvözet összetétele nem 
egyezik az általam vizsgált összetétellel. Egyedül a 350°C-os és a 400°C-os hőkezelések 
viszonyáról mondható el, hogy megjelenik a [39]-ben említett inverz kapcsolat                 
(l. 21. ábra). Ez a jelenség egyezik is az említett irodalmi ábrával, hiszen ott sem jelenthető 
ki egyértelműen, hogy a kisebb hőmérsékletű hőkezelések esetében érvényesülni fog az in-
verz kapcsolat. A 300°C-on hőkezelt minta görbéjét követve látható, hogy a telítési értéke 
sosem éri el a 358°C-on hőkezelt minta értékét. Az ábra alapján az valószínűsíthető, hogy 
az inverz kapcsolat a Tg-hez közeli hőkezelések esetében általános. Az irodalom egyébként 



Bán K.: A szerkezeti relaxáció és a hidrogénabszorpció új jelenségei, valamint hatásuk a Fe-alapú amorf ötvözetek 
mágneses tulajdonságaira 

 

 62 

is szétválasztja a relaxációs folyamatokat a Tg-hez közeli vagy attól távoli folyamatokra a 
szerint, hogy milyen elemi atomi folyamatok zajlanak le benne. Ez követhető is az ábrán: a 
nagyobb hőmérsékleten hőkezelt minták atomi mobilitása nagyobb, ezért a telítési értéket 
is hamarabb érik el, mint a kisebb hőmérsékleten kezelt minták. 

Ellentmondásos az a jelenség is, hogy a 250°C-on hőkezelt minta TC
am-e több esetben is 

alacsonyabb a hőkezeletlen mintáénál, noha a hőkezelés (relaxáció) során a TC
am a legtöbb 

esetben növekszik. Ez igaz lesz a 400°C-on hőkezelt mintákra is. 
A minimumértékek megjelenése a görbékben egy átlapolódáshoz hasonló jellegű jelen-

séget feltételeznek. Ez két egymástól jól elkülöníthető atomi folyamat beindulására utal, 
amelyek ellentétes irányban hatnak a TC

am-re. 
A visszahűtésből meghatározott TC

am-eknél kijelenthető, hogy az eltolódás ellenére, 
amelyet a mérési relaxáció jelent, a görbék jellege ugyanaz maradt, mint a felfűtéskor meg-
határozott értékeknél. Bizonyosságot arra, hogy a tapasztalt jelenségek nem mérési hibából 
származnak, a mérések független megismétlésével nyertem. A méréseket nagy indukciójú 
térben (300mT) ismételtem meg. A térerőből adódó eltolódás ellenére a TC

am-ben tapasz-
talható minimum itt is megjelent (50. ábra). Viszont a nagy indukciójú térben mért minták 
esetében gyakrabban kisebb a relaxált minta TC

am-e, mint a hőkezeletlené, sőt a visszahű-
téskor mért értékeknél kivétel nélkül mind kisebb lett, amelyből jól látható, hogy a 
hőkezeletlen minta érzékenyebb a mérési relaxációra. 
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49. ábra Izotermikus hőkezelés hatása Fe40Ni40Si6B14 üvegfém ötvözet Curie-hőmérsékletére, kis indukciójú 
teret alkalmazva, a TC

am-et felfűtéskor és visszahűtéskor is meghatározva (TC
am(fel) és TC

am(le)) [S2, 71]. 
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50. ábra Izotermikus hőkezelés hatása Fe40Ni40Si6B14 üvegfém ötvözet Curie-hőmérsékletére, nagy indukci-
ójú teret alkalmazva, a TC

am-et felfűtéskor és visszahűtéskor is meghatározva (TC
am(fel) és TC

am(le)) [S2, 71]. 
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A krómtartalom hatására a görbék jellege a hőkezelés idejével szinte nem változik, 
megjelenik a TC

am minimuma, kivéve a 250°C-on és a 300°C-on hőkezelt minták esetében, 
ahol ez már csak a meredekségváltozásban érzékelhető (51. ábra). Viszont az egyes görbék 
elhelyezkedése már jobban mutatja az inverz kapcsolatot. Itt is érzékelhető az a jelenség, 
hogy egyes esetekben a mért TC

am kisebb, mint a hőkezeletlen mintáé. Ez a hatás a 400°C-
on hőkezelt mintáknál a legszembetűnőbb. További Cr hozzáadása mintha felerősítené a 
relaxáció okozta TC

am változást (52. ábra): a hőkezeletlen, a hőkezelt és a 400°C-on 
hőkezelt minták értékei ugyanis nagyobb hőmérséklettartományt fognak át (eltekintve a 
450°C-os hőkezeléstől, mert ez részleges kristályosodást eredményezett). Az L2-es minták 
szinte ugyanolyan jelleget mutatnak, mint az L0 jelölésűek: itt újra eltűnik az inverz jelleg.  
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51. ábra Izotermikus hőkezelések hatása Fe37Ni37Cr6Si6B14 amorf ötvözet TC

am-ére, kis indukciójú teret 
alkalmazva (3mT), a TC

am-et mind a felfűtés, mind a visszahűtés során meghatározva (TC
am(fel) és TC

am(le)). 
[S4]. 
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52. ábra Izotermikus hőkezelések hatása Fe36Ni36Cr8Si6B14 amorf ötvözet TC

am-ére, kis indukciójú teret 
alkalmazva (3mT), a TC

am-et mind a felfűtés, mind a visszahűtés során meghatározva (TC
am(fel) és TC

am(le)). 
[S4]. 

A krómtartalom viszont a mérési relaxációt egyértelműen csökkenti: az L0 jelű minta 
esetében majdnem 10°C a ∆TC

am, míg a krómtartalom növelésével ez csökken (53. ábra), 
sőt némely esetben előjelet is vált. A méréseket nagy indukciójú térben (100mT) a króm-
mal ötvözött mintáknál is elvégeztem, de ezek szintén az L0-ás mintánál tapasztalt tenden-
ciákat mutatták.  

Ha összevetjük az irodalom megfigyeléseit és értelmezéseit, amelyeket a TC mozgásával 
kapcsolatban ad, akkor látszólagos ellentmondásra jutunk. A hőkezelés hatására a gyors-
hűtött állapot TC

am-e sok esetben monoton növekszik. Mint tudjuk, az egyes relaxált álla-
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potok fajtérfogata kisebb a gyorshűtött állapoténál, azaz közelíti az ideális üvegállapotot, 
amelynek fajtérfogata a kristályos állapot fajtérfogatához áll közelebb. Ha ezt összevetjük 
a Bethe–Slater-görbével, akkor az átlagos atomi távolság csökken (homogén üvegállapotot 
feltételezve). Így közelítünk a görbe maximuma felé, azaz a mágneses csatolás erőssége és 
ennek megfelelően a TC

am is növekedni fog. Hőkezelés hatására tehát a TC
am tart az ideális 

üvegállpot nagyobb TC-jéhez, amely feltételezhetően a kristályos állapot TC-éhez áll köze-
lebb (feltéve, ha követi a fajtérfogatnál megállapított irányt). Az amorf Curie-hőmérséklet 
a hőkezelés elteltével egyre kisebb mértékben változik, és végül egy telítési értéket vesz 
fel, tehát kialakul egy „kvázi” egyensúlyi üvegállapot, amelyet egy hőkezelési hőmérsék-
lettel jellemezhetünk. Feltételezhető, hogy a nagyobb hőkezelési hőmérséklet stabilabb 
üvegállapotot eredményez, ennek megfelelően a TC

am szükség szerint növekszik a hőkeze-
lés hőmérsékletével. Számos kísérleti eredmény (ahogy ezt az irodalmi összefoglalóban 
bemutattam) ennek ellenkezőjét mutatta, azaz fordított arányú a kapcsolat a telítési érték és 
a hőkezelés hőmérséklete között. 
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53. ábra A felfűtésből és a visszahűtésből meghatározott TC

am-ek különbsége (∆TC
am=TC

am (fel)-TC
am (le)) az 

izotermikus hőkezelések függvényében az L1-es (Fe37Ni37Cr6Si6B14) és az L2-es (Fe36Ni36Cr8Si6B14) minták 
esetében. [S4]. 

A jelen kísérleti eredmények tehát azt sugallják, hogy a vizsgált ötvözetrendszer nem 
alkot homogén szerkezeti képet. Homogén kontinuum esetében, a szabadtérfogat-elméletet 
követve, minden átmenetifém atomhoz tartozó térfogat egyaránt lekövetné a makroszkópos 
csökkenést, vagyis a TC

am-nek valamelyik irányban monoton kellene változnia. A tapasz-
talat szerint nem ez történik, vagyis a jelenség klaszteres felépítésre utal.  

5.2.2. A komplex termikus előélet hatásának vizsgálata a Curie-pont mozgására 
Fe–Ni alapú amorf ötvözetekben 

Az irodalmi eredmények, valamint előzetes, saját tapasztalataim alapján feltételeztem, 
hogy analóg módon a martenzites átalakulással, az üvegötvözetek előállításakor, a gyors-
hűtés után sem minden átalakulás zajlik le teljes mértékben. Mint ismert, az Fe–C rend-
szerben a túlhűtés hatására beinduló martenzites átalakulás sem fejeződik be teljes mérték-
ben. Különösen így van ez, ha ötvözött szénacélokról, vagy nagyobb Cr tartalmú (~1%) 
szénacélokról van szó. Ilyen esetben a martenzites átalakulás befejező hőmérséklete (Mf) 
szobahőmérséklet alatt van. Szobahőmérsékleten ausztenit marad az ötvözetben (amely pl. 
termofeszültség méréssel egyértelműen kimutatható), viszont az anyagot szobahőmérséklet 
alá lehűtve az átalakulás lezajlik. A gyorshűtés folyamata nagyon hasonló a martenzites át-
alakulás folyamatához (diffúzió nélküli rövid távú atomi átrendeződés), ezért feltételezhető 
a hasonló viselkedés is. Mivel az általam alkalmazott mágneses vizsgálatok nagyon érzé-
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kenyek bármilyen szerkezeti átalakulásra (koercitív erő, Curie-hőmérséklet), olyan össze-
tett hőkezelési és mérési folyamatot dolgoztam ki, amelyben jól követhetők a mélyhűtés 
okozta változások. A követhetőség kedvéért itt leírom a hőkezelések és a mérések menetét, 
amelyek a következő lépésekből álltak (54. ábra):  

1. hőkezelés a magnetométerben 250°C, 300°C és 350°C-on 1 óráig (kivétel a 
hőkezeletlen, as quenched, mintáknál), 

2. a minták egy párhuzamos sorozatánál cseppfolyós nitrogénes kezelés következett, 
amely 20 óráig tartott, a többi mintánál ez a lépés kimaradt, 

3. a mágnesezési görbe felvétele (a koercitív erő, HC, meghatározása) 
szobahőmérsékleten,  

4. termomágneses mérés, azaz TC
am(fel) meghatározása, 

5. hűtés szobahőmérsékletre, és TC
am(le) meghatározása, 

6. végül még egy mágnesezési görbe felvétele (HC mérés). 
Kísérleti üvegötvözetnek Fe20Ni60Si6B14 és Fe40Ni40Si6B14 ötvözetet választottam. 

 

hőkezelés: 

250°C, 300°C, 
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54. ábra A hőkezelések és a mérések folyamata. 
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55. ábra A TC

am változása Fe20Ni60Si6B14 üvegfémekben 1 órás hőkezelések hatására. A minták egy párhuza-
mos sorozatát (LN jelölés) hőkezelés után 20 óráig cseppfolyós N2-ben (-196°C) kezeltem. 
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A vizsgálataim során leginkább az amorf Curie-hőmérséklet relaxációjára összpontosí-
tottam a kísérleteimet. Az egyik ok a fent már említett erős kapcsolata a szerkezeti jellem-
zőkkel, a másik a TC határozott hiszterézise, amely a Fe–Ni alapú kristályos ötvözeteknél 
tapasztalható, és feltehetően megjelenik az amorf módosulatában is. Ez a hiszterézis 
méréseimben megjelent, de ennél fontosabbak a cseppfolyós nitrogén hőmérsékletén 
végrehajtott kezelések eredményei (55. ábra és 56. ábra). 

Az ábrán (55. ábra) két mintasorozat amorf Curie-hőmérséklete látható, feltüntetve 
mind a felfűtésből, mind a visszahűtési folyamatban mért értékeket. A minták párhuzamos 
sorozatát a hőkezelések után cseppfolyós N2-ben tartottam 20 órán keresztül, amely sok 
esetben a TC

am csökkenését eredményezte. Noha a különbség nem nagy, a mérési hibához 
közeli, a legtöbb pontnál csökkenést tapasztaltam, azaz a mélyhűtés hatásának csökkentő 
iránya egyértelmű. Az ötvözet kristályosodási hőmérséklete és Curie-hőmérséklete közötti 
jelentős különbség ellenére a mérésből adódó TC

am növekedés (irreverzibilis TC
am relaxá-

ció) észrevehető. Ezt a tényt bizonyítja az 56. ábra is. 
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56. ábra A felfűtés és visszahűtés során mért TC

am különbségének változása az egyórás hőkezelések hatására. 
A minták párhuzamos sorozatát a hőkezelések után cseppfolyós N2-ben kezeltem 20 órán keresztül. 

A ∆TC
am alakulása látható ezen az ábrán a különböző hőkezelések függvényében. Azt, 

hogy a ∆TC
am kialakításában zömében irreverzibilis relaxációt feltételeztem, ez az ábra 

alátámasztja. A nagyobb hőmérsékleteken hőkezelt mintáknál csökken a ∆TC
am, amely an-

nak köszönhető, hogy ezeken a hőmérsékleteken az irreverzibilis relaxáció már nagy rész-
ben lezajlik, azaz kisebb rész marad a mérési folyamathoz kötődő relaxációra. 

Számunkra viszont fontosabb, hogy a visszahűtésből és a felfűtésből mért TC
am különb-

ség a mélyhűtött mintáknál két esetben (hőkezeletlen és 250°C-on hőkezelt) is nagyobb, 
azaz a mérés alatt a TC

am sokkal gyorsabban növekszik (zömében irreverzibilis relaxációt 
feltételezve) azon mintáknál, amelyeket előzőleg –196°C-on kezeltem. Ennek valószínűsít-
hető oka, hogy az egyes szerkezeti állapotok vagy átalakulások jól követik a hőmérséklet 
növekedését, és ezért a visszahűtéskor mért Curie-hőmérséklet nagy lesz. A különbség a 
300°C körül hőkezelt mintáknál lecsökken, sőt a 350°C-on hőkezelt mintáknál meg is for-
dul. Itt tehát már érvényesül az irodalomban is ismertetett „relaxációs cross over” hatás 
(2.1.7.3. fejezet). 

A hatás egy rejtett szerkezeti átalakulásnak tulajdonítható, amely nagyon kicsi hőmér-
sékleteken zajlik le. A martenzites átalakulással analóg módon feltételezhető, hogy a kis 
hőmérsékletű kezelések az amorf ötvözetek esetében is a gyorshűtésből adódó metastabil 
környezeteket módosítja. Ennek következtében kialakul egy „tartós szerkezeti bevésődés”, 
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amely még a TC
am hőmérsékletén is tartósan kimutatható. A hosszútávú diffúzió kizárható 

ilyen hőmérsékleteken. A diffúzió nélküli átalakulások általában az átlagos feszültségi álla-
pot megváltozását eredményezik. A koercitív erő (HC) vizsgálat eredményei valóban jelzik 
is a feszültségi állapot megváltozását, amint ezt az 57. ábra is mutatja. A HC minden eset-
ben nagyobb lett a cseppfolyós N2-ben kezelt mintáknál, de ahogy ezt a TC

am(fel)-nél és a 
∆TC

am-nél láttuk, 300°C fölött ez is megfordul. Tehát az említett szerkezeti bevésődés, 
amelyet a minta a mélyhűtés során kapott, az előzetes 300°C feletti hőkezelések után ki-
sebb érzékenységet mutat a mélyhűtés hatására (vagy nem történik átalakulás, vagy a jelle-
ge változik meg). 
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57. ábra A koercitív erő (HC) változása a különböző hőmérsékleten hőkezelt mintáknál közvetlenül a 
hőkezelés után, vagy a hőkezelés és a mérés közé egy cseppfolyós nitrogénes mélyhűtést beiktatva. 

A másik előnye a nagy Ni tartalomnak, hogy csökkenti az amorf Curie-hőmérsékletet. 
Ez lecsökkenti a saját, mérésből adódó, relaxáció mértékét. Feltételeztem ezt a 
Fe20Ni60Si6B14 ötvözet esetében is, de ellentétben ezekkel a reményekkel azt tapasztaltam, 
hogy a mérés folyamatának (hevítés a TC

am-re), lényeges hatása volt a TC
am-re, ahogy ezt 

az 55. ábra és az 56. ábra is mutatja. Ez utóbbi tény is arra világít rá, hogy az irreverzibilis 
TC

am-relaxáció nagysága nem csupán a hőmérséklettől függ, hanem olyan alacsony hőmér-
sékletű folyamatokat is tartalmazhat, amelyek termikus aktiválás nélkül vagy nagyon kicsi 
aktiválásra is beindulnak. E kérdéskör vizsgálata nem fejeződik be e dolgozat eredményei-
nek publikálásával. A kérdéskör vizsgálata és értelmezése jelenleg is folyamatban van.  

A TC
am hasonló jellegű eltolódása volt tapasztalható Fe40Ni40Si6B14 üvegötvözetnél is a 

cseppfolyós N2 hőmérsékletén kezelt mintáknál (58. ábra). Ebben az esetben a különbség a 
kezeletlen és a nitrogénben kezelt minta között (TC

am-TC
am(LN)) nagyobb (l. 58. ábra 

betoldott grafikonja). Vagyis a Ni tartalom csökkentésével nő azon környezetek 
mennyisége, amely érzékeny a mélyhűtéses kezelés hatásaira. Itt érdemes megjegyezni, 
hogy a Ni tartalom csökkentésével egyensúlyi körülmények között (fázisdiagram) a kétfá-
zisú tartományhoz közelítünk. Másik hatás, hogy a különbség a hőkezelés hőmérsékletének 
növelésével csökken, ahogy ez az 55. ábra betoldott grafikonján is látható, tehát az előzetes 
hőkezelések csökkentik a mélyhűtéses kezelés hatását, vagyis „kihőkezelődnek” az erre ér-
zékeny metastabil környezetek. A permeabilitás (µ) maximális értékére viszont kevés be-
folyással van a mélyhűtéses kezelés. A maximális permeabilitáshoz tartozó mágneses tér-
erősség az alkalmazott hőkezelések közül meglepő módon 250°C-os hőkezelésnél éri el a 
legnagyobb értékét, és ez a térerősség csökken, ahogy a hőkezelés hőmérséklete tart a 
300°C-hoz. 



Bán K.: A szerkezeti relaxáció és a hidrogénabszorpció új jelenségei, valamint hatásuk a Fe-alapú amorf ötvözetek 
mágneses tulajdonságaira 

 

 68 

250 300 350

1

2

3

4

0 20 40 60 80 100
0

1

2

3

A hőkezelés hőmérséklete (
o
C):

 

 

µ
 .

1
0

4

H
 
(A/m)

 hőkezeletlen

 hőkezeletlen - LN

 250 
o

C

 250 
o

C - LN

 300 
o

C

 300 
o

C - LN

Fe
40

Ni
40

Si
6
B

14

 

 T
C

a
m

-T
C

a
m

(L
N

) 
(o

C
)

 

Hőkezelés hőmérséklete (
o
C)

 
58. ábra A permeabilitás (µ) függése a mágneses térerősségtől Fe40Ni40Si6B14 alapú és különböző 
hőkezeltségi állapotú mintáknál. Betoldott ábra: ugyanezen ötvözet különböző hőkezelés után mért TC

am ér-
tékei és a mérés elé beiktatott cseppfolyós nitrogénes kezelés hatására mért TC

am értékei közötti különbség. 
Az LN jelöli a mélyhűtött mintákat. 

5.2.3. Fe(SiB) amorf rendszerekben lejátszódó Curie-pont-relaxációs folyamatok 

 Az előző fejezetekben tárgyalt eredményeknél főleg azt vizsgáltam, hogy a bázisfémek 
(Fe, Ni, Cr) mennyire játszanak szerepet a TC

am relaxáció jellegében: a reverzibilis és irre-
verzibilis rész meghatározásában és a mélyhűtés hatásában. A Fe(SiB) amorf ötvözetrend-
szer vizsgálatával viszont arra kerestem a választ, hogy mi a két leggyakrabban alkalma-
zott metalloid szerepe a mélyhűtés TC

am-re kifejtett hatásában. Milyen irányban és milyen 
mértékben tolja el a TC

am-et az egyes metalloid összetevők változtatása. Ennek eldöntésére 
változtattam a metalloidok (B+Si) mennyiségét, ill. a két metalloid egymáshoz viszonyított 
arányát. 

Alapötvözetnek az Fe85B15-öt választottam. A metalloidtartalom növelésével           
(Fe85-xB15Six) lassan tolódunk a kvázihipereutektikus tartományba. Ennek megfelelően a 
TC

am a Si ötvözés teljes tartományában monoton növekszik (59. ábra), hasonló módon az 
Fe100-xBx üvegötvözetekéhez, míg a bórkoncentráció el nem éri a 25 at.%-ot [30]. A 
hipereutektikus tartományban a Si ugyan növeli a TC

am-et a Fe85B15-höz képest, de nem 
olyan mértékben, mint a B tartalom növelése a kétalkotós Fe100-xBx rendszerben. Ennek 
megfelelően a bór fokozatos lecserélése szilíciumra a TC

am csökkenését eredményezi     
[75, S1]. Tehát a hipo- és a hipereutektikus tartományban a metalloidok lecserélése más 
irányba hat a TC

am szempontjából. 
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59. ábra A TC

am függése a Si tartalomtól és a hőkezeltség mértékétől Fe(85-x)B15Six amorf ötvözetek esetében 
kezeletlen és előzőleg cseppfolyós nitrogénban kezelt mintasorozatban (a kezelést a hőkezelés és a mérés kö-
zött hajtottam végre) [S6]. 

A hőkezeletlen minták esetében ez a csökkenés szinte csak a 2 at.%-os tartományig volt 
igaz, felette a mélyhűtés kizárólag TC

am-növekedést eredményezett (60. ábra). Noha az 
eltérések a hibahatárhoz vannak közel, a minden esetben egyező irányú eltérés feltételezi, 
hogy fizikai alapja van a különbségnek. 
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60. ábra Különböző hűtési sebességgel előállított, hőkezeletlen Fe(85-x)B15Six minták TC

am-e a Si függvényé-
ben kezeletlen és előzőleg cseppfolyós nitrogénben (-196°C) kezelt mintasorozatok esetében. 
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A kétféle metalloid arányától függően változik meg a cseppfolyós nitrogénes kezelésre 
adott válasz jellege (csökken, vagy nő a TC

am). Az ábrából kiolvasható, hogy a cseppfolyós 
nitrogénes kezelésnek a 2 at.%-nál nagyobb Si tartalom esetén és hőkezelt mintáknál volt a 
legerősebb a hatása. Ebből arra lehet következtetni, hogy a hőkezelések során alakul ki az a 
szerkezeti környezet, amely érzékennyé teszi az ötvözetet a mélyhűtéses kezelés hatásaira, 
és ebben a Si-nek jelentős szerepe van. (Azt is tudjuk, hogy a Si a tkk. jellegű környezete-
ket támogatja.) Ekkor általánosságban a FeNi ötvözeteknél tapasztalt TC

am csökkenést le-
hetett megfigyelni. Tehát az alacsonyhőmérsékletű kezelésre adott válasz kialakításában 
nemcsak a Ni tartalomnak van szerepe, hanem a metalloidoknak is. 

A TC
am változása mellett az előállításkor alkalmazott hűtési sebesség hatásának bemu-

tatására is jó példa a Fe81B15Si4 ötvözet (61. ábra). Jól látható az az általánosságban 
elmondható tendencia, hogy a gyorsabban hűtött minták esetében a mélyhűtés hatása 
sokkal erősebb. Valószínűsíthetően azért, mert egy kevésbé relaxált szerkezetet eredmé-
nyez. Figyelemreméltó az is, hogy az eredmény megerősíti azt az igen gyakori tapasztala-
tot is, amely szerint az olvadékból gyorsabban hűtött minta TC

am-e kisebb [2, 277.o.]. A hő-
kezelés hatásáról elmondható, hogy megfordítja a mélyhűtéses kezelés hatását. A 
hőkezeletlen mintáknál nagyrészt a TC

am növekedését eredményezte a mélyhűtés, míg a 
hőkezelt mintáknál inkább a csökkenést tapasztaltam. Azt mondhatjuk tehát, hogy az ösz-
szetétel és a termikus előélet együttesen határozzák meg a TC

am mozgási irányát a 
cseppfolyós nitrogénes kezelés hatására. 
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61. ábra Fe81B15Si4 amorf ötvözet TC

am-ének alakulása a gyorshűtési sebesség és az előzetes hőkezelés idejé-
nek függvényében. A hőkezelés és a mérés között a minták egy sorozata (LN jelölés) cseppfolyós nitrogén-
ben állt négy napot. 
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5.2.4. A TC
am relaxációs jelenségek értelmezése: a Fe-Ni ötvözetrendszer többfázisú 

jellegének átöröklődése az amorf állapotra 

Az összehasonlítás jogosságát a üvegfémek szerkezetének klaszterelmélete indokolja. 
Az üvegszerkezet homogén egyfázisú elképzelésével ellentétben ez az elmélet atomcso-
portokról vagy környezetekről beszél, amelyek főbb tulajdonságai nem függetlenek az 
ötvözet alaptulajdonságaitól, hanem főbb vonásaiban megöröklik az egyensúlyi rendszer 
fázisaitól. Oly módon, hogy az egyik környezet nem a megfelelő kristályos fázis 
kristályszerkezetét alakítja ki, hanem az annak megfelelő illeszkedési sűrűséget közelíti, és 
nem a Curie-hőmérséklet konkrét számértékét veszi át, hanem a mágneses viselkedés 
jellegét. Ennek megfelelően alakul ki az, hogy a megfelelő környezet erősíti vagy gyengíti-
e a csatolás erősségét. A későbbiekben ez a fajta összehasonlítás segít megmagyarázni a 
szerkezeti relaxáció és a mélyhűtés hatásának szokatlan jelenségeit. 

A jóval szobahőmérséklet alatt lezajló átalakulás és a tartós szerkezeti bevésődés jelen-
ségének lehetséges oka a kristályos Fe–Ni ötvözeteknél tapasztalható fkk. ↔ tkk. átalaku-
lás (felületen középpontos kockarács átalakulása a térben középpontos kockarácsba) lomha 
természetének átöröklődése az üvegszerkezetre [76]. A lassú átalakulásnak köszönhetően  
tkk. jellegű (ritka) és fkk. jellegű (sűrűbb illeszkedésű rács) vagy mágneses szempontból 
erősebb és gyengébb ferromágneses csatolású atomi környezetek oszlanak el egyenletesen 
a kristályos állapotban. Az fkk. ↔ tkk. vagy más jelöléssel α↔γ átalakulás nagy 
hiszterézise szintén jellemzi a kristályos Fe–Ni ötvözeteket. A kiindulási pont az, hogy az 
irreverzibilis vagy reverzibilis változás a TC

am-ben az α↔γ átalakulás átöröklődésének 
megnyilvánulása, amely a kristályos ötvözetekben is a rövid távú atomi környezetek átren-
deződését jelenti. A szerkezeti relaxáció során az üvegszerkezetben az atomi pozíciók rö-
vid távú szimmetriái rendeződnek át. Amikor a Ni tartalom nagy, akkor a helyi szimmetri-
ák átrendeződése erősen gátolt, lomha lesz. Az átalakulás eme lassúsága jelenik meg a 
TC

am késésében és így a nagy hiszterézisben a relaxáció folyamán. Ha megnézzük a kris-
tályos Fe–Ni állapotábrát (62. ábra), és elhelyezzük rajta a megadott összetételeket a 
megfelelő TC

am értékekkel (eltekintve a többi összetevőtől az Fe20Ni60Si6B14-nek 75,92 tö-
meg % vagy 75 atom % Ni és 130–150°C TC

am, a Fe40Ni40Si6B14-nek 51,25 t.% vagy       
50 atom % Ni, és ~350°C TC

am felel meg), akkor látjuk, hogy mindkét pont kétfázisú tarto-
mányba esik. (Mindig szem előtt kell tartani, hogy egy amorf anyagot vetünk össze egy 
kristályos anyaggal, és egy nem egyensúlyi rendszert egy egyensúlyival, amiből az is 
látszik, hogy ugyanannál az összetételnél a TC

am
≠TC

krist.). Az ábrán feltüntettem a túlhűtött 
olvadék TTT diagramját is, amely alátámasztja a kétféle klaszter lehetséges kialakulását, 
ugyanis az üvegátalakulás pont az α↔γ átalakulás tartományába esik, amely ráadásul a 
kristályos ötvözeteknél is egy szélesebb hőmérséklettartományban zajlik le. 

Ebből adódóan a TC
am erős eltolódása, köszönhetően az aktuális hőkezelés hőmérsékle-

tének, az α↔γ jellegű rövid távú átrendeződéseknek az eredménye, amelynek hatóköre az 
átalakulás természetéből adódóan a szomszédos atomi koordináció tartománya. A nagy Ni 
tartalom miatt ez az átrendeződés nagyon lelassul, és széles hőmérséklettartományra terjed 
ki, tehát elképzelhető, hogy az átrendeződés a szobahőmérséklet alatt is folytatódik. Ezt 
segíti elő a cseppfolyós nitrogén hőmérsékletén alkalmazott kezelés, amely így egy szerke-
zeti bevésődést eredményez. Hasonló folyamat játszódik le az Fe–C kristályos ötvözetek-
nél, amikor a martenzites átalakulás nem fejeződik be a szobahőmérséklet környékén, ha-
nem a maradék ausztenit átalakításához az alá kell hűteni az ötvözetet. Ezért a nagy Ni 
tartalmú ötvözetek kifejezetten alkalmasak ilyen típusú vizsgálatokra. 



Bán K.: A szerkezeti relaxáció és a hidrogénabszorpció új jelenségei, valamint hatásuk a Fe-alapú amorf ötvözetek 
mágneses tulajdonságaira 

 

 72 

 

62. ábra Az Fe–Ni egyensúlyi diagram és a Fe40Ni40Si6B14 összetételű üvegfém üvegátalakulását sematiku-
san ábrázoló TTT diagram [S12 és S13]. (A Tg hőmérsékletet közel azonosnak tekinthetjük a Tkrist-tel.) 

Ebben az értelmezésben egyesíteni tudtam az Fe–Ni egyensúlyi kristályos ötvözetrend-
szer tulajdonságait az amorf anyagok szerkezetét leíró klaszterelmélettel. A következő ábra 
(63. ábra) vázlatosan összefoglalja a vázolt értelmezés lényegét, azaz a jelenségek okait és 
a vizsgált tulajdonságokra gyakorolt következményeit. 
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63. ábra Az egyensúlyi tulajdonságok átöröklődése az amorf állapotra. 

Mivel az egyensúlyi rendszer szerint a kisebb hőmérsékleten a tkk. stabil és nagyobb 
hőmérsékleten pedig az fkk., ez várhatóan öröklődik az amorf állapotra is. A hőkezelésnek 
tehát olyan hatása lesz, hogy a hőkezelés során hirtelen befagyasztott fkk. jellegű környe-
zetek relaxálódnak, és átválthatnak tkk. jellegű környezetekké. Ezzel magyarázható az a 
fent tapasztalt jelenség, amelyben a 300°C felett hőkezelt minták érzéketlenebbek a 
mélyhűtéses kezelésre, sőt a tulajdonságváltozások eddig tapasztalt tendenciája megfordul. 
A magyarázat az, hogy ezen a hőmérsékleten majdnem teljes mértékben kihőkezelődnek a 
mélyhűtésre érzékeny fkk. jellegű környezetek. 

Érdemes felfigyelni egy másik érdekességre is. Nem ugyanaz a tendencia érvényesül a 
két ötvözet kristályos és amorf TC-e között. Kristályos állapotban az Fe40Ni40Si6B14 ötvö-
zetnek majdnem 50°C-kal kisebb TC felel meg, mint a Fe20Ni60Si6B14-nek, míg amorf álla-
potban az előbbi TC

am-e kétszer akkora (~350°C), mint az utóbbi ötvözeté (~150°C). Ez bi-
zonyos szempontból alátámasztja az értelmezést, mert a Ni mennyiségével arányban nö-
vekszik az fkk. jellegű környezetek aránya, amely a TC

am-et csökkenti. Azt a hatást is fi-
gyelembe kell venni, hogy a Ni növekedésével csökken a mágneses momentumok száma 
(Slater–Pauling-görbe). 

Az értelmezés alapján megmagyarázható az az irodalom által közölt tény, hogy a 
hőkezeletlen minták esetében a gyártási körülményeknek is hatással kell lenniük a TC

am-re 
[38], hiszen a lassabb hűtéssel készült minták felfoghatók úgy, mint hőkezelt, azaz 
„relaxált” minták. Az olvadék befagyása után ugyanis kétféle klaszterkörnyezet létezik az 
olvadékban: fkk. és tkk. is, hiszen az üvegátalakulás hőmérséklettartománya éppen az a 
tartomány, amelyben az egyensúlyi állapotban ez a kétféle kristálykörnyezet jelen van. 
Nagyobb hűtési sebességgel fkk. jellegű környezetek dominanciája alakul ki, tehát az átla-
gos csatolási erősség csökken, a TC

am kisebb lesz. Ennek megfelelően a lassabban hűtött 
minták relaxált állapotnak foghatóak fel, azaz a tkk. jellegű atomi környezetek aránya 
megnövekszik. A mágneses csatolás ekkor erősebb, azaz a mért TC

am-nek nagyobbnak kell 
lennie, mint a vékonyabb, vagyis gyorsabban hűtött minták esetében.  A feltételezés iga-
zolására elvégeztem egy próbamérést a kiválasztott ötvözeten, amelyben a gyártás hatását 
és a hőkezelés hatását együttesen vizsgáltam (64. ábra). Egyértelmű, hogy a gyártási 
körülmények hatása a feltételezések szerint alakult. Az alkalmazott hőkezelések hőmér-
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sékletén (200°C) egyértelműen tkk. dominancia van. Ezen a hőmérsékleten hőkezelve 
mindkét minta ugyanazon (hasonló) rövid távú klaszterszerkezethez kell közelítsen, tehát a 
TC

am nőni fog, és közelítőleg ugyanazon értékhez kell tartaniuk. Az ábrából kiderült, hogy 
az egyes hőkezelési ciklusok (200°C, 1/2 óra) után mért TC

am értékek ugyanahhoz a telítési 
értékhez tartanak mindkét minta esetében, tehát létezik egy olyan relaxált állapot, amelyet 
egy bizonyos idejű hőkezelés alkalmazásával, a gyártási körülményektől függetlenül, 
mindkét minta elér. 
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64. ábra Fe40Ni40Si6B14 amorf ötvözetből kétféle hűtési sebességgel készült szalag (vastag: lassabb hűtés, vé-
kony: gyorsabb hűtés) Curie-hőmérsékletének alakulása a hőkezelési ciklusok hatására [S13]. 

Tehát a cseppfolyós nitrogénes kezelés hatására a befagyasztott fkk./tkk. arány eltoló-
dik, a kicsi, de létező fajtérfogat-csökkenés tovább növeli az fkk. környezetek arányát, ami 
TC

am-csökkentő tényező. 

5.3. A HIDROGÉNABSZORPCIÓVAL KAPCSOLATOS EREDMÉNYEK 

5.3.1. A hidrogénabszorpciós és -deszorpciós kísérletek célja 

Az irodalomkutatás kevés információt nyújt arra vonatkozóan, hogy a szerkezeti relaxá-
ció hogyan hat a hidrogénoldó képességre vagy a hidrogén diffúziójára amorf ötvözetek-
ben. A Kassai Műszaki Egyetemmel és a Szlovák Tudományos Akadémiával végzett közös 
kísérletünkben viszont közvetett módon vizsgáltam ennek a hatását is. A közvetett mérés 
jelentése, hogy az anyagmintában jelen lévő hidrogén köztudottan feszültségi állapotot hoz 
létre. Ez a feszültségváltozás megnyilvánul a feszültségre érzékeny mágneses tulajdonsá-
gok, mint a koercitív erő (HC), anizotrópia (K), permeabilitás (µ) vagy a magnetostrikció 
(λs) növekedésében (abszorpció) ill. csökkenésében (deszorpció). Kimutattuk, hogy a hid-
rogénabszorpció és -deszorpció az amorf Curie-hőmérséklet eltolódásában is megnyilvá-
nul.  

Az alapkérdések, hogy a makroszkóposan észlelhető feszültségállapot-változások 
– mennyire reverzibilisek, 
– milyen (atomi szintű) mikromechanizmussal hatnak, ill. fejtik ki az egész anyagmintára 

hatásukat.  
A vizsgált minták tehát olyan kémiai összetételűek voltak, hogy bennük a H oldódás tí-

pusa endoterm (∆H>0), így az oldott hidrogén (a hidrogénező folyamat befejezése után) 
spontán módon elhagyja a mintát, tehát diffúzióval távozik. 
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A H-abszorpciós és -deszorpciós kísérleteket két anyagcsaládon végeztük el: 
– FINEMET típusú, Fe73,5Si13,5Nb3B9Cu1 összetételű, nanokristályosításra kifejlesztett 

prekurzor ötvözeten, amelyben azt vizsgáltuk, hogy az amorf–nanokristályos átalakulás 
egyes részfolyamataiban miként változik a H-abszorpcióra való érzékenység, 

– FeCrB ötvözetekben vizsgáltuk a H-deszorpció hatását a TC
am-re és a hőkezelés 

befolyását erre a folyamatra, 
– végül FeB ötvözeten vizsgáltuk a mélyhűtés hatását a hidrogénoldó képességre. 

5.3.2. A feszültségérzékeny mágneses tulajdonságok változása a hidrogén 
deszorpciója során hőkezeletlen, hőkezelt és nanokristályos mintákban 

A vizsgálatban Finemet típusú, nanokristályos ötvözetekhez kifejlesztett prekurzor 
üvegfém (Fe73,5Si13,5Nb3B9Cu1) feszültségre érzékeny mágneses tulajdonságait figyeltük a 
hidrogén deszorpciójának függvényében hőkezeletlen és különböző hőmérsékletű izoter-
mikus hőkezelések után. A hőkezelések közül a 350°C-os csak szerkezeti relaxációt, a 
440°C-os kezdődő kristályosodást és a 520°C-os nanokristályos szerkezetet eredményezett. 
A minták hőkezelése, majd telítése után az anizotrópia állandót (K), koercitív erőt (HC) és 
a lemágnesezési tényezőt (D) mértük meg. Meg kellett mérnünk a telítés előtti állapot 
értékekeit is, hiszen ezek nélkül nem tudnánk eldönteni, hogy a látható változásban milyen 
mértékben vesz részt a szerkezeti változás, vagy a hidrogén jelenléte. Az ebben a 
fejezetben alkalmazott mérések részletesebb leírása megtalálható a Függelékben. 

Célszerű volt először az anizotrópiát (K) vizsgálni, mert ez a mágneses tulajdonság erő-
sen függ az elnyelt hidrogén mennyiségétől, tehát jól lehet következtetni belőle a hidro-
génoldó képességre. Az ábrából kitűnik, hogy az anizotrópia eltolódását főleg a 
hőkezeltségi állapot (szerkezet és feszültségi szint) határozza meg, de a hőkezelés hőmér-
sékletével az első csúcs, azaz a telített és a telítetlen minta közötti különbséghez tartozó 
érték, magassága fokozatosan csökken. Ez azt sugallja, hogy a relaxált és a nanokristályos 
minták kevesebb hidrogént képesek oldani. Az is feltűnő, hogy a hőkezeletlen és a relaxált 
mintánál a hidrogén okozta változás irreverzibilis része jelentős, míg a nanokristályos 
mintáknál a telítetlen állapothoz képest csökkenést lehetett tapasztalni. 
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66. ábra A koercitív erő (HC) változása a hidrogén távozásával különböző szerkezeti állapot elérésére 
hőkezelt mintákban (relaxált: 350°C, részlegesen nanokristályos: 440°C, nanokristályos: 520°C). 

Jellegében hasonlóan alakul a koercitív erő görbéje a hidrogén távozásával az egyes 
mintáknál (66. ábra). A hőkezeletlen mintának a legnagyobb a koercitív ereje, míg a 
relaxált és a nanokristályos mintáké hasonló. A hőkezelés viszont azt eredményezte, hogy 
a kezdeti HC csúcs, amelyet a telített állapot eredményez, a hőkezelt mintáknál szinte eltű-
nik, csak a hőkezeletlen minta sajátja. Ebből az a következtetés is levonható, hogy a 
relaxált állapothoz képest a nanokristályos fázisok megjelenése a HC szempontjából nem 
okoz jelentős változást. 

A következő ábrán (67. ábra) a teljes lemágnesezési tényező (D) alakulását láthatjuk a 
hidrogén deszorpciójának függvényében. Mint tudjuk, a lemágnesezési tényezőnek van 
egy geometriai és egy belső összetevője (Dg és Di). Mivel a mérés során a geometria nem 
változott, a teljes lemágnesezési tényezőben főleg a Di változása játszik szerepet. Mint a 
többi feszültségre érzékeny mágneses tulajdonságnál, ennél is az mondható el, hogy a hő-
kezelésnek lényeges szerepe van a hidrogénre való érzékenység kialakulásában ill. meg-
szűnésében, valamint a nanokristályos fázis (d-Fe(Si) szilárd oldat) megjelenésének hatása 
sokkal kisebb. 

Valamennyi feszültségérzékeny mágneses jellemző változására igaz, hogy a legnagyobb 
változást (a kiindulási „as quenched” állapothoz képest) a szerkezeti relaxációs hőkezelés 
okozza. Elmondható tehát, hogy az olvadékból befagyasztott feszültségcentrumok döntő 
szerepet játszanak a lágymágneses tulajdonságok kialakításában. Az oldott H okozta tulaj-
donságváltozás is hőkezeletlen állapotban a legnagyobb, a feszültségcentrumok 
kihőkezelődése utáni állapotban a H hatása már nem jelentős. Figyelemre méltó jelenség, 
hogy a H oldódás okozta változások döntő mértékben reverzibilisek, és nagyságrendileg 
azonos időskálán történik meg az eredeti értékek helyreállása, mint amilyen időskálán a H 
spontán módon eltávozik a mintából, tehát a H okozta feszültségállapot-változás az oldott 
H atomok jelenlétével kapcsolatos. 
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67. ábra A teljes lemágnesezési tényező (D) változása a hidrogén távozásával különböző szerkezeti állapot 
elérésére hőkezelt mintákban (relaxált: 350°C, részlegesen nanokristályos: 440°C, nanokristályos: 520°C). 

5.3.3. A hidrogénabszorpció hatása az amorf Curie-hőmérsékletre 

Az eddigi mérések során olyan mágneses tulajdonságok változását mutattam be a hidro-
géntelítés és kiürítés hatására, amelyek mind feszültségre és a szerkezeti változásokra érzé-
keny tulajdonságok voltak. Célszerűnek tűnt ezeket a hatásokat megvizsgálni az amorf 
Curie-hőmérséklet (TC

am) esetében is. Ez utóbbi azért is volt érdekes, mert a TC nem tipi-
kusan feszültségre érzékeny mágneses tulajdonság, noha a ferromágneses csatolás érzéke-
nyen függ az atomi távolságoktól. Minthogy az oldott H (legalábbis elvben) pusztán a 
helyfoglalásával növelheti az atomi távolságokat, érdekesnek tűnt a TC-re gyakorolt esetle-
ges hatás kimutatása. 

A mintákat úgy választottuk meg, hogy a fent már kifejtett mérés közbeni relaxációs és 
hőkezelési hatások a TC

am meghatározásakor minél kisebb mértékben érvényesülhessenek 
(l. 4.3.4.4. és 4.4.1. fejezet). Ahogy a 68. ábra is mutatja az első minta esetében a 
hőkezeletlen állapot TC

am-e 28°C. Ennek következményeként az ábrán látható TC
am növe-

kedés tisztán a hidrogén jelenlétének tulajdonítható, azaz a TC
am mérés során várható rela-

xáció és az ebből adódó TC
am növekedés ezen a kis hőmérsékleten elhanyagolható. 

A görbék jellege mutatja, hogy a hidrogén oldódásának nagyrészt reverzibilis hatása 
van. A telítés hatására létrejött 8°C-os TC

am növekedés a kiürülés hatására egyre csökken, 
de a deszorpció után a hidrogénezetlen állapothoz képest marad észrevehető növekmény 
(főleg a lehűtés során mért TC

am-ben), amely vagy a H oldódás szerkezeti vagy a mérés so-
rán lejátszódott csekély relaxáció következménye. Szembetűnő az is, hogy a felfűtés és a 
visszahűtés során mért TC

am (TC
am(fel) és TC

am(le)) közötti különbség a hidrogénezett min-
ták esetében nagyobb, és ez a kiürülés után is megmarad. A betoldott ábrán egy megismé-
telt, független mintasorozaton végrehajtott mérés látható. Itt már sokkal kisebb a felfűtés-
ből és a visszahűtésből mért TC

am különbsége, tehát az egy azon mintán megismételt méré-
seknél a nagyobb különbség a mérési relaxáció következménye lehet. A független minták-
nál vett mérések (68. ábra, betoldott grafikon) a H-oldódás okozta irreverzibilis változást 
feltételezik. 
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68. ábra A TC

am (TC
am(fel): a felfűtés, TC

am(le): a visszahűtés során meghatározott TC
am) változása 

Fe72,5Cr11,5B16 amorf ötvözet esetében hidrogénezés előtt és a hidrogén deszorpciójával. A jelöletlen TC
am ér-

tékek ugyanazon mintán végrehajtott méréseket jelölnek, az 1 jelölés független mintákból álló sorozat, míg 
az R jelölés egy hidrogénezetlen referenciaminta mérései. 
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69. ábra A TC

am (TC
am(fel): a felfűtés, TC

am(le): a visszahűtés során meghatározott TC
am) változása 

Fe75,3Cr9,2B15.5 amorf ötvözet esetében hidrogénezés előtt és a hidrogén deszorpciójával. A teli háromszög 
ugyanazon a mintán végzett ismételt mérést jelöl, az üres háromszögek független mintákból álló sorozat mé-
rései. 

Ugyanezt a tendenciát tapasztaltuk Fe75,3Cr9,2B15.5 amorf ötvözet esetében is (69. ábra). 
A mérés érdekessége, hogy a hidrogénezés hatására megfordul a felfűtésből és a visszahű-
tésből mért TC

am általánosan tapasztalt sorrendje. Ez azért lehetséges, mert ezen a nagyobb 
hőmérsékleten gyorsabban távozik a hidrogén (ez látható az ábra időskálájából is az előző 
ábra 50 órájához képest) a mérés sebességéhez képest. Mivel a méréshez idő kell              
(5 K/min-es felfűtést alkalmazva) néhány perc eltelik a felfűtéskor és a visszahűtéskor mért 
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TC
am között (TC

am(fel) és TC
am(le)). Tehát a felfűtéskor mért értékhez képest, amely több H-

t feltételez, mire újra visszahűtjük a mintát a TC
am hőmérsékletre, jelentős mennyiségű H 

távozik a mintából. Ez pedig alacsonyabb TC
am-et jelent. Ezt bizonyítja az is, hogy ez a fel-

cserélődés az egy mintán végrehajtott mérések során helyreáll, mert a hidrogén mennyisé-
gének csökkenésével lelassul ez a folyamat. A független minták esetében megmarad az 
eredeti sorrend, mert ezeknek a mintáknak előzetes mérés és hőkezelés híján nagyobb a H 
tartalma. A feltételezést megerősíti, hogy a nagyobb Cr tartalmú mintáknál, ahol a TC

am 
jóval kisebb (68. ábra) nincs ilyen felcserélődés, hiszen ezen a hőmérsékleten sokkal 
lassabban távozik a hidrogén. 

Kézenfekvő volt egy olyan mérést is beiktatni, ahol a mérés során várható irreverzibilis 
szerkezeti relaxáció egy előzetes hőkezelés miatt nem játszhat szerepet. A 70. ábra ennek 
az eredményét mutatja. A mintát előzetesen 300°C-on 1 óráig hőkezelttük, amely feltétele-
zésünk szerint minden irreverzibilis relaxációs folyamat lejátszódását okozza. Ennek 
eredménye a látható TC

am csökkenés volt. Ebből arra is vissza lehet következtetni, hogy az 
előző ábrán látható TC

am felcserélődésben három folyamat is szerepet játszik: egyszer a H 
TC

am növelő hatása, másodszor a H gyors távozásával járó TC
am csökkenés, végül az irre-

verzibilis relaxáció TC
am csökkentő hatása. Mindezek mellett nem elhanyagolható a folya-

matok sebességének és a mérés sebességének aránya. Az ábrából viszont kitűnik az, hogy 
az ismételt és a független mintasorozat mérési eredményei közel együtt futnak. 

A hőkezelt mintán elvégzett mérés nem erősítette meg azt az eredményt, amelyet a 
feszültségérzékeny mágneses tulajdonságoknál tapasztaltunk, azaz a hőkezelt mintán a H-
oldódás hatása hasonló jellegű és mértékű volt. 
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70. ábra A TC

am (TC
am(fel): a felfűtés, TC

am(le): a visszahűtés során meghatározott TC
am) változása 

Fe72,5Cr11,5B16 hőkezelt amorf ötvözet esetében hidrogénezés előtt és a hidrogén deszorpciójával. A teli há-
romszög ugyanazon a mintán végzett ismételt mérést jelöl, az üres háromszögek független mintákból álló so-
rozat mérései. 

5.3.4. A mélyhűtés hatása a hidrogénoldó képességre 

A mélyhűtött minták mágneses méréseiből arra következtethettünk, hogy a kezelés va-
lamilyen szerkezeti módosulást okoz az amorf szerkezetben. Erre a TC

am mérések szolgál-
tattak bizonyítékot. A most bemutatásra kerülő mérésben a kiinduló pontot az szolgáltatta, 
hogy a szerkezeti módosulásnak mindenképpen hatnia kell az oldható hidrogén mennyisé-
gére, ill. az oldási folyamat okozta tulajdonságváltozásokra. Ha a folyamat modellezésére a 
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Curtin–Tenhover-modellt vesszük alapul, akkor egy szerkezeti változás megváltoztathatja 
a különböző típusú elemi tetraéderek számát (a kémiai rövid távú átrendeződés hatására), 
és megváltozhat az egyes tetraéderes helyeken a hidrogén kötési energiájának eloszlása is 
(a topológiai átrendeződés hatására). Ez végül az oldható hidrogén mennyiségének meg-
változásában válik mérhetővé. 

Ebben a mérésben, amelyre tudomásom szerint az irodalomban eddig még nem került 
sor, egy előzetesen mélyhűtött és egy nem mélyhűtött minta hidrogénoldó képességét néz-
tük meg. A méréshez kiválasztott anyagminta már bizonyítottan jól hidrogénezhető, ill. az 
oldott H hatása kimutatható (a mágneses tulajdonságokban is). Ezért esett rá a választás. A 
cseppfolyós nitrogénben kezelt mintákon két független mérést is végrehajtottunk. Azért, 
hogy össze tudjuk hasonlítani a többi ötvözettel, végrehajtottunk egy TC

am mérést is, igaz 
kicsit eltérő koncentrációjú, de azonos összetételű ötvözeten. 

A mérés eredményei (71. ábra) azt mutatták, hogy a hidrogéntelítés előtt cseppfolyós 
nitrogénben kezelt minták hidrogénoldó képessége harmada a nem kezelt mintákhoz ké-
pest, tehát joggal feltételezhető egy szerkezeti átalakulás a mélyhűtés hatására. A mérés azt 
is bizonyította, hogy noha a hidrogénezés szobahőmérsékleten történt, a feltételezett szer-
kezeti módosulás a mélyhűtéses kezelés után néhány nappal is megtalálható, azaz az átala-
kulásnak vélhetően irreverzibilis részfolyamata is van. 
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71. ábra A hidrogén koncentrációjának változása a távozásának idejével Fe86,2B13,8 ötvözet esetében 
hőkezeletlen és cseppfolyós nitrogénben kezelt (24 óra, 77 K) állapotoknál [S9]. 

A TC
am mérések segítségével kimutathatóvá vált, hogy a cseppfolyós nitrogénes keze-

lésnek irányában ugyanolyan hatása van erre az ötvözetre is, mint a fent vizsgált ötvözetek 
esetében. A táblázat értékei szerint az előállításkor gyorsabban hűtött minta (kevésbé 
relaxált állapot) érzékenyebb a cseppfolyós nitrogénes kezelésre. 

6. táblázat Fe85B15 ötvözet TC
am-ének megváltozása a cseppfolyós nitrogénes kezelés (24 óra, 77 K) hatására. 

minta TC
am TC

am (77 K-es kezelés után) 
Fe85B15, v=1700 1/min. 247,7 246,8 
Fe85B15, v=2100 1/min. 246,5 241,6 
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5.3.5. A H oldódás jelenségeinek magyarázata a lokális környezetek, klaszterek 
alapján 

A H-abszorpció atomi (mikroszerkezeti) mechanizmusának értelmezésekor figyelembe 
kell venni, hogy  
– a Fe-alapú ötvözetek szerkezeti relaxációja során (pl. FINEMET) csökken a H-oldó 

képesség, 
– a szerkezeti relaxáció irreverzibilis TC

am növekedéssel jár. 
A Fe-alapú üvegfémek relaxációjakor lejátszódó TC

am-növekedés szerkezeti értelmezé-
sét [30] szerzői adták meg. A kiindulópont, hogy a kétalkotós Fe–B (elsősorban a 
hipoeutektikus tartományban) kétféle Fe-ban dús környezetet tartalmaz. Az egyik fkk. (tö-
mör) jellegű klaszter, amelyek a ferromágneses csatolás erősségét csökkentik. Ezért csök-
ken a hipoeutektikus Fe–B TC

am-e. A hőkezelések során fkk. → tkk. jellegű szimmetriavál-
tás következik be az amorf mátrix térfogatának egy kis részében, ami a ferromágneses 
csatolás erősségét növeli. Ismert azonban, hogy a Fe tkk. módosulatában a H-oldó képes-
ség kisebb, mint az fkk.-ban. Az fkk. jellegű centrumok csökkenése tehát magával hozza 
az oldható H mennyiségének csökkenését is. A mélyhűtés hatásaként azt tapasztaltam, 
hogy a H-oldó képesség csökkenése mellett a TC

am is csökkent, ami ellentmondás, hiszen a 
feltételezéseink szerint az egyikhez az fkk. jellegű környezetek, míg a másikhoz a tkk. jel-
legű környezetek dominanciája szükséges. 

Másrészt viszont a H a lokális környezetet (domináns módon fkk. környezetet) felduz-
zasztja, az atomi távolságokat megnövelve ezekben, így a kicserélődést erősíti, amivel 
TC

am növekedés jár együtt. 
Lényegében ezt a tulajdonságát öröklik a Fe–B rendszernek a H-oldódás szempontjából 

a Fe–Cr–B ötvözetek is. 

5.4. A KÍSÉRLETI EREDMÉNYEK ÖSSZEFOGLALÁSA 

A mágneses mérések eredményeként felállítottam egy olyan atomi modellt, amely erős 
és gyenge ferromágneses csatolású klaszterek létezésével igyekszik feltárni a szerkezeti 
relaxáció eddig nem tisztázott, és két újabb, eddig keveset vizsgált jelenségkörét: a 
szobahőmérséklet alatti relaxáció, valamint a hidrogénoldódás hatásait. A modell 
felállításával nyilvánvaló a három jelenségkör hasonlósága: atomi szinten a lokális 
szimmetriák (sűrűbb és ritkább illeszkedésű környezetek) arányát tolják el, igaz eltérő 
hatáselv alapján, és így változtatják meg az ötvözet mágneses tulajdonságait. 

Noha a felállított modell szabályszerűségeket állapít meg a vizsgált hatások irányára, 
látható volt, hogy egyes esetekben ellentmondástól sem mentes, ezért az irreverzibilis rela-
xációval járó TC

am növekedés, a H-oldó képesség, valamint az alacsony hőmérsékletű ke-
zeléssel kapcsolatos jelenségek értelmezésének összehangolása még további kutatómunkát 
tesz szükségessé. 

Példaként említem, hogy a modell felhasználható lehet a memória-hatás vizsgálatára 
vagy a relaxációs folyamatok további értelmezésére, de lehetőség nyílik a szobahő-
mérséklet alatti relaxáció kinetikai (termikus, klasszikus vagy mágneses) vizsgálatára is. A 
hidrogénoldódás mágneses kimutathatósága alkalmazási kutatásokat vethet fel a szenzorika 
területén. Ezek a jövő célkitűzéseiben szerepelhetnek. 
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6. ÚJ TUDOMÁNYOS EREDMÉNYEK MEGFOGALMAZÁSA TÉZISEKBEN 

1. Továbbfejlesztettem az MTA SZFKI-ban található AC szuszceptibilitásmérő berende-
zést, amelyre a tervezett kutatási célok megvalósíthatósága érdekében volt szükség. A 
fejlesztés kiterjedt: 
− a berendezés szerkezeti továbbfejlesztésére, amellyel a hőmérsékletmérés korábbi 

1°C-os bizonytalanságát 0,1°C-ra csökkentettem, valamint az ismétlési pontosságot 
±2°C-ról ±1°C-ra növeltem, 

− a vezérlő program fejlesztésére, amely lehetővé teszi tetszőleges mérési program 
fogadását: választható fűtési és hűtési sebességek (±1–±255 K/min), izotermikus hő-
kezelések, majd ezek pontos és szabályozott végrehajtását (a régi berendezés csak a 
program indításakor érvényes sebességű felfűtést és visszahűtést valósított meg) 
[S5]. 

2. Ellentétben az irodalom általános érvényűnek tekintett megfigyelésével, nagy Ni tar-
talmú (technikailag nagyobb jelentőségű) amorf ötvözetek (Fe40Ni40Si6B14 és           
Fe40-x/2Ni40-x/2CrxSi6B14) Curie-pont relaxációja során kimutattam, hogy a hőkezelés 
hőmérséklete és az egyensúlyi amorf Curie-hőmérséklet (TC

am) közötti inverz kapcsolat 
nem általános [S2, S4]. Az amorf Curie-hőmérséklet: 
− a hőkezelés időtartamával nem növekszik monoton, hanem a hőkezelés 

hőmérsékletétől és az összetételtől függően minimuma (ill. maximuma) van, 
− az ún. „egyensúlyi” telítési értéke sincs inverz kapcsolatban a hőkezelés 

hőmérsékletével, töréspontja van, amely szintén az összetételtől és a hőkezeléstől (az 
egész termikus előélettől) függ. 

3. Cseppfolyós nitrogén hőmérsékletén (77 K) kezeléseket végeztem vasalapú amorf ötvö-
zeteken (Fe85B15, Fe85-xB15Six, Fe40Ni40Si6B14, Fe20Ni60Si6B14), amelynek kimutatható 
hatása van az olvadékból befagyasztott rövid távú szerkezetre. A hatás kimutatható a 
mágneses tulajdonságok változásán keresztül is. A jelenséget úgy értelmeztem, hogy az 
üvegátalakulás feltehetően nem fejeződött be a szobahőmérsékletre történő hűtéssel, 
hanem további diffúzió nélküli átalakulás folytatódik kisebb hőmérsékleten is. 
Megállapítottam, hogy ez a jelenség analóg a Fe-alapú kristályos ötvözetekben lezajló 
martenzites átalakulás mértékének hőmérsékletfüggésével. Ez megnyilvánul a szerke-
zetre érzékeny mágneses tulajdonságokban is: 
− a Curie-hőmérséklet az összetételtől függően csökkenhet, ill. növekedhet az utólagos 

cseppfolyós nitrogénes kezelések hatására [S6, S7, S9], 
− a koercitív erő és a permeabilitás értéke növekszik a vizsgált ötvözetekben [S7]. 

4. Megállapítottam, hogy a cseppfolyós nitrogénes kezelés (77 K, 24 óra) Fe86B14 amorf 
ötvözetben jelentősen (kb. harmadára) csökkenti az ötvözetben oldható hidrogén 
mennyiségét [S9]. 

5. Kimutattam, hogy a vizsgált ötvözetekben az oldott hidrogén jelenlétének hatása és 
mennyisége közvetett módon megjelenik a feszültségérzékeny mágneses tulajdonsá-
gokban. Az oldott H okozta feszültségszint növekedése a koercitív erő és az anizotrópia 
növekedését eredményezte. A nevezett tulajdonságváltozások zömmel reverzibilisek, 
abban az értelemben, hogy az oldott H jelenlétéhez kötődnek. Fe85B15 és FINEMET öt-
vözet esetében megvizsgáltam e mágneses tulajdonságok változását az oldott hidrogén 
távozásának függvényében. Az oldott H által okozott feszültségszint a H deszorpciójá-
nak függvényében csökken (azonos időskálán változnak): az anizotrópia és a koercitív 
erő is ugyanezen skála szerint monoton csökkent [S8, S9]. 

6. A kísérletek alapján megállapítottam, hogy hasonlóság és kölcsönös összefüggés van a 
hidrogénoldódás hatása és a szerkezeti relaxáció között. Fe72,5Cr11,5B16 és 
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Fe75,3Cr9,2B15,5 ötvözeteket vizsgálva a szerkezetre érzékeny Curie-hőmérséklet a H ol-
dódásával nagyobb lett, majd csökkenése azonos időskálán történt, mint az oldott hidro-
gén mennyiségének változása a hidrogén eltávozásával [S11]. 

7. A nagy Ni tartalmú ötvözeteken végzett TC
am relaxációs mérési eredmények és a 

cseppfolyós nitrogénes kezelés hatásaira a következő szerkezeti értelmezést adtam meg: 
− a Fe–Ni kristályos egyensúlyi rendszer fázisainak illeszkedési sűrűsége átöröklődik 

az amorf ötvözet klaszteres szerkezetére, 
− a gyorshűtés eredményeképpen sűrűbb illeszkedésű, fkk és ritkább illeszkedésű, tkk 

jellegű klaszterek alakulnak ki, 
− az fkk jellegű klaszterek kicsi mágneses csatolással, így kicsi TC

am-mel rendelkeznek, 
míg a tkk jellegűek nagyobb csatolással és ezért nagyobb TC

am-mel rendelkeznek, 
− a mélyhűtéses kezelés stabilizálja az fkk jellegű klasztereket, azaz csökkenti a minta 

TC
am-ét, 

− a hőkezelés (szerkezeti relaxáció) növeli a tkk jellegű klaszterek arányát, azaz a TC
am 

növekszik [S12, S13]. 
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8. FÜGGELÉK 

8.1. A SZABAD OLVADÉKSUGARAS ELJÁRÁS ÉS A FOLYAMATOS SÍKÖNTÉS 

Az eljárások lényege, hogy a megolvasztott fémötvözetet egy forgó rézhenger palástjára 
fecskendezik rá (72. ábra). Így a kvarcüveg fúvókából kilépő olvadék mindig hideg 
hengerfelülettel találkozik. Az így elérhető hűtési sebesség ~106 K/min (egy egyszerű ko-
killába öntés során teljesülő átlagos hűtési sebesség ~103 K/min), amely elegendő az üveg-
átalakulás eléréséhez. Széles szalagok öntéséhez alkalmazott változata az ún. folyamatos 
síköntés (72. ábra, b), amelynél profilnyílást (üvegből kialakított fúvókát különböző széles-
ségű nyílással) alkalmaznak, és a fúvókát a hengerhez ~0,2 mm-es távolságra közelítik. 
Ezzel a technikával a fúvóka szélességétől függően tetszőleges szélességű szalagok gyárt-
hatók. Korlátja csak a szalagvastagságnak van, amely függ az ötvözet üvegképző hajla-
mától, a forgó henger fordulatszámától és a ráfecskendezés nyomásától. A szalagvastagság 
jellemzően ~10–100 µm közötti érték. 

 

 
 a) b) 

72. ábra Szabad olvadéksugaras eljárás (Free Jet Melt Spinning, FJMS) és a folyamatos síköntés (Planar 
Flow Casting, PFC) elvének sematikus rajza. A két eljárás a fúvóka geometriájában és a fúvóka pozíciójában 
különbözik (l. b) ábrarészletet) [77]. 

8.2. KIEGÉSZÍTÉS AZ AMORF ÖTVÖZETEK ELMÉLETÉHEZ 

A viszkozitás hőmérsékletfüggése amorf ötvözetekre Spaepen [9] szerint: 

 
( ) ( ) f

2
00f

RT
E

f
2

00f νvγc

Te
~

kvγc

kTΩ
η

f 







= , ahol (23) 

 RT

E

ff

f

eνk
−

= . (24) 

A kf fizikai jelentése: a folyási hiba ugrási frekvenciája. Ennek megfelelően a νf is egy-
fajta frekvenciát jelent. A νr, νd és νf a kr, kd és kf-hez tartozó frekvenciák, amelyek értéke 
~1025 1/s. 
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8.3. FERROMÁGNESSÉG 

8.3.1. Mágneses tér hatása ferromágneses anyagokra 

A legfontosabb mágneses tulajdonságok közötti összefüggést Maxwell egyenlete fog-
lalja össze, amely leírja a gerjesztő térerősség és a mágnesezettség közötti összefüggést vá-
kuumban és anyag jelenlétében is:  

 B= µ0H+M. (25) 

A vákuumban érvényes mágnesezettséghez (µ0H, ahol µ0 a vákuum permeabilitása) 
hozzáadódik az anyag által képviselt mágnesezettség érték is. A ferromágneses anyagok 
esetén a mágnesezettség értéke függ a külső térerősségtől (M=M(H)), tehát a mágneses in-
dukció kiszámításához használjuk a permeabilitás fogalmát: 

 B= µH, (26) 

amelyet az alkalmazott térerősség szintén meghatároz [78, 38. o.]. Ennek következmé-
nye a ferromágneses anyagok jellegzetes mágnesezési görbéjét. A fentieket összegezve a 
permeabilitás két részből áll, azaz az anyagnak a vákuumhoz képest lesz egy relatív 
permeabilitása: 

 
0

r
µ

µ
µ = , (27) 

amely képviseli az anyag jelenlétének hatását a mágneses térre. 
Azt, hogy az anyagok külső erőtér hatására milyen mágnesezettséget mutatnak, a mágneses 
szuszceptibilitás (χ) mutatja meg: 

 M= µ0χH. (28) 

Felhasználva az (25)-ös egyenletet a mágneses indukció értékére a  

 B=µ0(1+χ)H (29) 

egyenletet kapjuk, azaz 

 µr= 1+χ. (30) 

Ferromágneses anyagok esetén a szuszceptibilitás értéke természetesen az alkalmazott tér-
erőtől függ [79, 1234. o.]. A mágneses szuszceptibilitás használatának a mágneses mérések 
szempontjából is nagy jelentősége van. A legtöbb mérés a mágnesezettséggel arányos jelet 
ad, és a kiszámítható vagy mérhető mérőtér erősségével a szuszceptibilitás teremti meg a 
kapcsolatot [80]. 

8.3.2. Hőmérséklet hatása 

A kvantummechanikai tárgyalásban a hőmérséklet ferromágneses viselkedésre gyako-
rolt hatását a spontán mágnesezettség megváltozásával írják le. A lokalizált elektron elmé-
let alapján a spontán mágnesezettség egy doménen belül külső erőtér alkalmazása nélkül a 
következő képlet alapján számítható: 
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ahol m egy atom mágneses momentuma, amely tartalmazza mind a pályamágneses és 
mind a saját mágneses momentumot, N a résztvevő atomok száma, αMs figyelembe veszi 
az elektron kölcsönhatását más közeli elektronokkal, kB a Boltzmann-állandó, T a hőmér-
séklet és BJ a Brillouin-függvény. A képlet a mágneses tulajdonság kialakításában részt 
vevő több elektront tartalmazó rendszerre vonatkozik. Leegyszerűsítve egy elektront tartal-
mazó rendszerre, amely például a nikkel esetében igaz, a Brillouin-függvény és így a spon-
tán mágnesezettség a következőképpen alakul: 

 







⋅=

Tk

M mαµ
thNmM

B

s0
s . (32) 

A spontán mágnesezettség alakulását mutatja a Brillouin-függvény felhasználásával a 
16. ábra a vas, kobalt és nikkel egy doménjén belül. Látható, hogy elérve egy kritikus hő-
mérsékletet a mágnesezettség megszűnik. Ez úgy írható le képletesen, hogy az egyre na-
gyobb hőmozgások egyre erősebben zavarják a mágneses momentumok párhuzamos beál-
lását, és így makroszkopikus szinten a mágneses csatolás erőssége lecsökken. Ezt a hőmér-
sékletet, ahol az anyag ferromágneses viselkedése paramágnesessé válik, hívjuk az anyag 
Curie-pontjának (TC). Az e fölötti hőmérsékleteken az anyag paramágnesesen viselkedik, 
és érvényes lesz rá a Curie–Weiss törvény. Az ábrán a folyamatos vonal a Brillouin-függ-
vény által számolt görbe, amelyet nagyon jól követnek a mérések alapján meghatározott 
pontok [27, 307. o.]. 

8.4. A TECHNIKAI MÁGNESEZÉSI GÖRBE ÉS A MÁGNESES MENNYISÉGEK 

 
73. ábra A technikai mágnesezési görbe és jellemző pontjai, valamint a telítés egyes szakaszaiban lejátszódó 
elemi mágneses folyamatok [26]. 

H: mágneses térerősség vektora: (A/m), 
B: indukció vektor: (Vs/m2), 
M: mágnesezettség vektora: (Vs/m2), 
µ: permeabilitás: (Vs/Am), 
µ0: vákuum permeabilitása: (Vs/Am), 
µr: relatív permeabilitás: dimenzió nélküli mennyiség, 
HC: koercitív erő, megmutatja, hogy mekkora ellentétes irányú térerősség mellett lesz a 
minta indukciója zérus, 
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Br: remanens indukció, a zérus külső térerősség mellett mérhető indukció, 
Bs: telítési indukció, elérése után az indukció már csak a vákuumnak megfelelő összefüg-
gés szerint (µ0H) növekszik, 

8.5. A FESZÜLTSÉGÉRZÉKENY MÁGNESES TULAJDONSÁGOK MÉRÉSE 

A 74. ábra mutatja a magnetométer felépítését és a mérés elvét. 
 

 
 a) b) 

74. ábra A magnetométer felépítése és mérési elve [81]. 

A minta és a gerjesztő szolenoid mágneses tere a tér minden pontjában felosztható ver-
tikális (Hv) és horizontális (Hh) összetevőkre (74. ábra, b)). A mágneses mérések kísérő 
gondja, hogy hogyan küszöbölhető ki a gerjesztőtekercs közvetlen hatása a térmérő szon-
dára. A gerjesztő szolenoid geometriai közepén a Hh tér zérus, ezért a szonda itt méri a 
minta horizontális mágneses terét. Ez a tér viszont csak úgy mérhető, ha a szondához ké-
pest aszimmetrikus a helyzete. A minta mágneses tere arányos a minta mágnesezettségével 
(M): 

 M=kHh (33) 
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A legtöbb mágneses jellemző a mágnesezési görbéből határozható meg (75. ábra): 
 

 
 a) b) 

75. ábra A magnetométerrel felvehető mágnesezési görbe (a) és a szűzgörbe (b), valamint a fontosabb 
mágneses jellemzők. A pontozott görbe az anhiszterézis görbe [81]. 

Ms: telítési mágnesezettség, vagy polarizáció, az M értéke a legnagyobb, berendezéssel 
elérhető, térben (8000 A/m). 
HC: koercitív erő, az a térerősség, ahol a M=0, azaz a minta zérus mágnesezettséget mutat. 
Ki: a teljes anizotrópia konstans, ennyi energia szükséges a minta felmágnesezéséhez tér-
fogategységre vonatkoztatva. A 75. ábra b) részletének színezett területével arányos. 
Kσ: a feszültséggel előhívott anizotrópia konstans. A 75. ábra a) részletének színezett 
területével arányos [81, 82, 179. o., 83, 84]. 
D: teljes lemágnesezési tényező: 

 D= tan γ, (34) 

ahol γ az anhiszterézis görbe (75. ábra, a), pontozott görbe) és a M tengely M=0 és H=0 
pontban mérhető hajlásszöge. Az anhiszterézisgörbe úgy áll elő, hogy a megadott állandó 
H tér mellett a mintára ráadunk egy csökkenő amplitudójú váltakozó teret, azaz a mintát 
egy megadott H térben képletesen lemágnesezzük, majd megmérjük az M értékét. A teljes 
lemágnesezési tényező két részből tevődik össze: 

 D= Dg + Di. (35) 

Dg a minta geometriájából adódó rész, amely a mérés során nem változik, Di a belső 
lemágnesezési tényező, amely a minta belső inhomogenitásaiból ered [81, 82, 97. o.]. 
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8.6. A MÉRŐFEJ MŰHELYRAJZAI 
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