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2. OLVADÉKOK MEGSZILÁRDULÁSA 
 
Gyakorlati jelentıség 

Az olvadékok megszilárdulása számos anyagféleség elıállításánál és alakításánál 
játszik szerepet, legnagyobb jelentısége mégis a fémek esetében van (fémek 
olvasztása, öntése, forrasztás, hegesztés, stb.). A megszilárdulás körülményei, fıleg 
annak sebessége, erısen befolyásolják a kialakuló mikroszerkezetet és így az anyag 
tulajdonságait. Példák: olvadékok “lassú” ” megszilárdítását gyakran használják fém- 
és félvezetı egykristályok növesztésére. Fémolvadékok extrém gyors 
megszilárdítása “finom” mikroszerkezetet, határesetben amorf atomi elrendezıdést, 
fémüvegek keletkezését eredményezi.  

 
2.1 Elméleti alapok 

Az olvadékok megszilárdulásának átfogó termodinamikai értelmezését Gibbs adta 
meg elıször, több, mint 100 éve. A megszilárdulás elsırendő fázisátalakulás, 
melynek hajtóereje a rendszer szabad energiájának csökkenése ∆GL→S az olvadék 
megszilárdulásakor (L→S) 

∆GL→S ═ ∆H L→S – T ∆S L→S 

ahol T az abszolút hımérséklet, ∆H L→S és ∆S L→S az entalpia illetve az entrópia 
változás a megszilárdulás során. 

 
 
A tapasztalatok szerint az olvadékok (folyadékok) megszilárdulása nem feltétlenül 
indul meg a fagyásponton (TE vagy TM): az olvadékok általában “túlhőthetık”. A 
jelenség megértéséhez vizsgáljuk meg az új fázis kialakulásának mechanizmusát.  

A megszilárdulás nem az egész térfogatban, hanem egyes helyeken indul meg, a 
hımérséklet fluktuációk hatására. Elıször növekedésre képes atomcsoportok kristály 
gócok vagy csírák (nucleus) keletkeznek (nucleation), majd növekszenek (growth), 
míg az egész olvadék megszilárdul. 
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A gócképzıdés (nucleation) termodinamikája 

A szabadenergia változás egy térfogati és egy felületi tagból tevıdik össze, elıbbi a 
góc sugarának köbével, utóbbi a négyzetével változik: 

∆G(r) ═ (4/3)r3π ∆Gv
L→S– 4r2π. γLS 

Ahol r a góc sugara, γLS az olvadék-szilárd fázis határfelületi energiája. 
Megmutatható, hogy  ∆Gv

L→S = - (∆Ho.∆T/TM), ahol ∆Ho az olvadáshı, ∆T a túlhőtés. 

A kétféle járulék eredıje egy maximumot mutató görbe. A maximumnak megfelelı r 
az ú.n. kritikus sugár, r* (csak az ennél nagyobb r esetén jár a növekedés szabad 
energia csökkenéssel), a maximum értéke pedig a nukleáció aktiválási energiája 
(nucleation barrier). A fenti egyenletekbıl következik, hogy a kritikus sugár fordítottan 
arányos a túlhőléssel: 

r* = 2 γLS .TE / ∆Ho ∆T  

A nukleáció aktiválási energiája (∆G*) is csökken a túlhőléssel (méghozzá 
négyzetesen). A túlhőlés tehát kedvez a gócképzıdésnek, azaz a kristályosodás 
megindulásának. 
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Góc kétféle helyen is keletkezhet: az olvadék belsejében (homogén gócképzıdés), 
vagy a tégely falán, az olvadékban vagy annak felületén levı szilárd szennyezésen 
(heterogén gócképzıdés). A homogén gócképzıdéshez nagy túlhőlés szükséges 
(∆T ≈ 0.2 TM), ez a valóságban nem fordul elı. A szokásos körülmények között a 
megszilárdulás heterogén gócképzıdéssel indul meg. Ilyenkor az aktivációs energia 
lényegesen kisebb 

∆G*
het = ∆G*

hom . f(θ) 

ahol f(θ) a nedvesítési szögtıl függı, 1-nél kisebb szám. 

 
 
A gócképzıdés kinetikája 

A gócképzıdés sebessége maximum görbe szerint változik a túlhőléssel. A 
gócképzıdés aktivációs energiája csökken a túlhőléssel (ez a hatás az olvadáspont 
körül dominál) – tehát növeli a gócképzıdés sebességét. Alacsony hımérsékleteken 
viszont csökken az atomi mozgékonyság (diffúzió), ezért a túlhőlés növelése egy 
bizonyos határ felett nem növeli, hanem csökkenti a gócképzıdés sebességét. A 
gyakorlatban a gócképzıdés sebessége helyett annak reciprokát használják, azaz 
azt az idıt (tm) adják meg a hımérséklet függvényében, amely a gócképzıdés 
megindulásához szükséges. Az eredményeket TTT diagramban (time-temperature-
transformation) ú.n C görbével ábrázolják. 
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A TTT diagram „orrának” helye (azaz a kristályosodás megindulásáig szükséges idı) 
nagyon különbözı az egyes anyagfajtáknál: a tiszta fémeknél a másodperc töredéke 
(pl. tiszta nikkel esetében kb.   10-7  s), a szilikátüvegek olvadékánál több óra. 

A fenti egyszerő fenomenologikus modellel kvalitative jól értelmezhetı a nukleációval 
összefüggı számos megfigyelés: 

• A nagytisztaságú anyagok megszilárdulásakor gyakran alakulnak ki nagymérető 
(több cm átmérıjő) szemcsék (kevés lebegı szilárd részecske jelenléte az 
olvadékban). 
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• Finom szemcseszerkezet kialakulása elısegíthetı gócképzı adalékok 
hozzáadásával, pl. egyes alumínium ötvözetek készítésénél az olvadékba kis 
mennyiségő titánt (kb. 0.02%) és bórt (kb. 0.01 %) adagolnak, ami titánborid 
képzıdése révén növeli a heterogén nukleáció létrejöttét.  

• Olvadékból történı egykristály növesztésnél nem célszerő nagy túlhőlést (∆T) 
alkalmazni, mivel ez elısegíti új gócok/szemcsék képzıdését. 

A szilárd fázisban végbemenı fázisátalakulások jelentıs része (az ú.n. diffúziós 
átalakulások) a fentiekhez hasonló módon gócképzıdéssel és növekedéssel megy 
végbe. A TTT diagrammokat gyakran alkalmazzák a szilárd fázisban történı 
átalakulások jellemzésére. 

Úgyszintén nukleációval és növekedéssel megy végbe a folyadékok képzıdése 
(kondenzációja) gızfázisból. A túlhőlés szerepét ilyenkor a túltelítettség p/po veszi át 
(ahol p ill. po a tényleges ill. az egyensúlyi gıznyomás). 

Az olvadékok megszilárdulásának fenti modellje kevésbé használható kvantitatív 
következtetések levonására. A számított és kísérletileg meghatározott nukleáció 
sebesség értéke több nagyságrenddel is különbözhet egymástól. Az eltérések oka 
abban keresendı, hogy az elmélet bulk (tömbi) tulajdonságokkal számol (pl. szilárd-
olvadék határfelületi energia), melyek a kisszámú atomot tartalmazó gócokra nem 
értelmezhetıek (az atomok nagy része a határfelületen található). A model nem veszi 
figyelembe a növekedési sebesség anizotrópiáját sem. Jelenleg is számos kísérlet 
található az irodalomban a nukleáció kvantitatív leírására. A probléma megoldása 
alapvetıen fontos a napjainkban nagy intenzitással kutatott nanoszerkezető anyagok 
képzıdésének megértése szempontjából is. 

 
Növekedés 

Termodinamikai egyensúlyban a szilárd/olvadék határfelületen átlépı atomok száma 
mindkét irányban azonos, dinamikus egyensúly áll fent, a szilárd és olvadék fázis 
aránya nem változik. A szilárd fázis térfogatának növekedéséhez az olvadáshı 
elvonására van szükség. A gócok növekedésének mértéke és mechanizmusa a 
termikus viszonyoktól, a határfelület környezetében levı hımérséklet-gradienstıl 
(G=dT/dx), valamint a szilárd és olvadékfázis fajhıjétıl és hıvezetı-képességétıl 
függ. 

Két esetet vizsgálunk meg: 

a) az olvadék hımérséklete az olvadáspont felett van (dT/dx > 0) 

Ebben az esetben a hıvezetés a szilárd fázis irányába történik, a határfelület 
önmagával párhuzamosan tolódik el, a hıelvonás mértékében. Az esetleges 
helyi “kinövekedés” visszaolvad (síkfrontos megszilárdulás). Ilyen termikus 
viszonyok kialakítására törekszenek egykristályok növesztésénél. 
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b) az olvadék hımérséklete az olvadáspont alatt van (túlhőlés) (dT/dx < 0). 

Ebben az esetben a határfelületen keletkezı kinövések túlhőtött (a növekedés 
szempontjából kedvezı) környezetbe kerülnek, a megszilárdulás dendritek 
formájában megy végbe. A felszabaduló hı egy része az olvadék felé távozik és 
csökkenti a túlhőlést. A kohászati gyakorlatban ez fordul elı leginkább. 

 
 

 

A fenti kép az egykomponenső rendszerek (pl. tiszta fémek) és a többkomponenső 
rendszerek (ötvözetek) esetére egyaránt érvényes. Utóbbiaknál a helyzetet bonyolítja 
az a körülmény, hogy az olvadék és a belıle kialakuló szilárd fázis kémiai 
összetétele eltérı, ahogy ez az egyensúlyi fázisdiagramokból kiolvasható. 
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← Kétkomponenső rendszer egyensúlyi fázisdiagramjának 

részlete. A szolidusz és a likvidusz vonalat egyenesek 

helyettesítik. 

 

ke : egyensúlyi megoszlási hányados 

ke = cs / cl 

 (A szilárd és az olvadékfázis összetételének 
különbözıségét használják ki a zónás 
olvasztásnál a szilárd fázisban levı szennyezések 
koncentrációjának csökkentésére, az anyag 
tisztítására.) 

 

A gyakorlatban a megszilárdulás legtöbbször nem egyensúlyi körülmények között 
megy végbe, következésképpen, pl. a szennyezık nem egyenletesen oszlanak el az 
olvadékban, hanem felhalmozódnak a határfelület elıtt. Többkomponenső 
rendszerekben a kialakuló szilárd test homogenitását és mikroszerkezetét (a 
szemcsék ill. a dendritek méretét) az olvadékban létrejövı áramlások is erısen 
befolyásolják. 

Az ötvözetek dendrites megszilárdulásakor a szekunder dendritágak távolsága 
fordítottan arányos a megszilárdulás sebességével. 

A dendritágak és a mátrix között lokális 
koncentráció különbség lép fel. Mindez 
bonyolult mechanizmus szerint hat a 
kialakuló szilárd fázis tulajdonságaira, 
ahogy ez a mellékelt ábrán látható egy 
Al öntvény esetére. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

A továbbiakban az olvadékok megszilárdulásának 3 jellegzetes módját tekintjük át.  
 

2.2 Olvadékok “lassú” megszilárdulása: egykristály növesztés olvadékból 

Jellemzıi:  
• Síkfrontos növekedés 
• A növekedési sebesség kicsi (tipikusan: 0.1 – 1 cm/óra) 
• A hımérsékletgradiens az olvadékban nagy (ennek okait ehelyütt nem 

részletezzük).  
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Leggyakrabban használt módszerek: 

a) Kristály húzás (Czochralski eljárás): Orientált mag húzása az olvadékból. 

Számos anyagféleség esetében használják. Legnagyobb 
jelentısége a félvezetı egykristályok növesztésének van. 
Jelenleg Si egykristályokat növesztenek gyakorlatilag 
hibahelyektıl mentesen, 40 cm átmérıben, 2 m hosszban. 
Ugyancsak használják az eljárást GaAs egykristályok 
növesztésére is. 

A másik nagy alkalmazási terület: tiszta vagy adalékolt oxid 
egykristályok növesztése, pl. Al2O3, rubin, Nd:YAG, ezeket 
optikai eszközökben (lézerek) illetve féldrágakıként 
használják.   

 
 
 
 
 
 

 
b) Gradiens módszerek: az olvadék megszilárdulása hımérséklet gradiensben 

 
Bridgman módszer: megfelelıen kialakított 
tégely, függıleges vagy vízszintes 
elrendezésben. Mozoghat a tégely, a kemence 
vagy a hımérsékletgradiens. 

A módszer elınye: egyszerősége. Leginkább 
fém- illetve egyes ionkristályokat növesztenek 
ezzel a módszerrel. 

 
 
 
 
 
 

 
Az egykristályok megmunkálása 

A gyakorlati felhasználásokhoz az egykristályokat elıször diffrakciós módszerekkel 
orientálják, majd kimunkálják a kívánt alakot (szelet, rúd, gömb, stb.). A 
megmunkálás során arra kell vigyázni, hogy a mőveletek ne okozzák a kristály 
károsodását, kristályhibák keltését. Az esetek többségében ez nem egyszerő feladat, 
különösen aránylag lágy anyagok esetén (pl. nagytisztaságú fémek). 

Az ionkristályoknál gyakorta célra vezet a hasítás. A kemény anyagoknál (Si, oxidok) 
a vágást gyémántbetétes tárcsával végzik. A csiszolást aránylag durva szemcsés 
csiszolóporral kezdik, majd egyre finomabb szemcséjő porral folytatják (gyémánt, 
volfrám- vagy bórkarbid, alumíniumoxid, por). Az egyes fokozatok között kémiai 
marást alkalmaznak, a sérült réteg eltávolítására.  
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2.3 Fémolvadékok “hagyományos” megszilárdulása 

Jellemzı:  

• Az ötvözet komponenseit (kerámia vagy grafit) tégelyben megolvasztják, majd 
kokillába (esetleg homokformába) öntik. A kokilla gyorsabb hőlést tesz lehetıvé, 
ily módon csökkenthetı a szegregáció, a koncentráció különbségek kialakulása.  

• A megszilárdulás sebessége tipikusan 10-3 – 100 °C/s körül van. A nagyobb 
sebesség finomabb szemcséjő, homogénebb anyagot eredményez. 

• Az öntecsek tipikus szemcseszerkezetet mutatnak: a kokilla falán meginduló 
megszilárdulás finom szemcséjő külsı részt eredményez (erıs túlhőlés), ezt 
oszlopos szemcsék követik (a növekedés szempontjából kedvezı orientációjú 
szemcsék alakulnak ki), majd a túlhőlés csökkenésekor közel azonos tengelyő 
szemcsék keletkeznek.  

• A fémolvadékok sőrősége az olvadáspont környékén 2 –7 %-kal kisebb a szilárd 
fázisénál, ez “beszívódást” (shrinkage) vagy ”fogyási üreget” eredményez. 

Shrinkage during solidification for selected 
materials 

Material Shrinkage 
(%) 

Al 7.0 
Cu 5.1 
Mg 4.0 
Zn 3.7 
Fe 3.4 
Pb 2.7 
Ga +3.2 (expansion) 
H2O +8.3 (expansion)   

 
• Az öntecsekben üregek alakulhatnak ki amiatt, hogy a gázok oldékonysága a 

szilárd fázisban lényegesen kisebb, mint az olvadékban. A ”felesleges” gáz 
buborékok alakjában jelenik meg, üregeket képez. 

A beszívódások és a buborékok kialakulása elkerülhetı a folyamatos 
öntésnél. Az eljárás további elınye, hogy lehetıség nyílik aránylag vékony 
lemezek öntésére, ily módon az öntést követı energia igényes alakítási 
mőveletek (kovácsolás, hengerlés, stb.) csökkenhetık (“near-net-shape-
casting” = közel végsı alakra történı öntés). 
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A hidrogén oldékonyságának változása Al 

olvadék megszilárdulásakor 

 
A folyamatos öntés vázlata 

 
2.4 Fémolvadékok (extrém) gyors megszilárdítása 

Jellemzı: a megszilárdulás sebessége 104 – 105 °C/s 

Az extrém gyors megszilárdítás finom szemcseszerkezetet, egyes ötvözeteknél 
amorf szerkezetet eredményez (fémüvegek) (P. Duwez, 1960). Nagy hőlési 
sebességet többféleképpen lehet megvalósítani: 

a) olvadékok gyors hőtése, szilárd hőtıközegen, kis keresztmetszetek esetén 

 
“Gun” technika (P. Duwez) (1960) 

 
“Melt spinning” (Lieberman, Graham) (1976) 

 
Az eljárás egyik változatát jelenti fémek felületének átolvasztása (pl. lézerrel) (lásd a 
6.2.3. fejezetet). Ekkor maga az anyag szerepel hőtıközegként.  

b) Finom olvadékcseppek elıállítása és hőlése. A kis mérető olvadékcseppek nagy -
mértékben túlhőthetık (munkavégzés felület létrehozására, heterogén gócképzıdés 
hiánya). A végül is beinduló megszilárdulás nagy sebességgel történik. 

Az olvadék porlasztását (“atomizálás”) védıgázban végzik, az esetleges oxidáció 
megakadályozása céljából (pl. Al). 
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Az olvadékok gyors megszilárdítását napjainkban ipari méretekben alkalmazzák 
fémüvegek és különösen finomszemcséjő (mikrokristályos) ötvözetek elıállítására, 
fém munkadarabok felületének módosítására. A bemutatott példák jól szemléltetik, 
hogy az elıállítás körülményeinek megváltoztatásával – esetünkben a 
megszilárdulás sebességének növelésével – nagyon különbözı szerkezető 
(tulajdonságú) anyagok készíthetık. 
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