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7. KÜLÖNLEGES MIKROSZERKEZETŰ ANYAGOK: AMORF ÖTVÖZETEK, 
MIKRO- és NANOKRISTÁLYOS ANYAGOK 

Az előző fejezetekben több példát láttunk arra, hogy az előállítás körülményeinek 
megváltoztatásával az anyagok mikroszerkezetét, - ezáltal különféle tulajdonságait 
meg lehet változtatni. Ebben a fejezetben kissé részletesebben foglalkozunk 3 
különleges mikroszerkezetű anyagcsaláddal: 

• az amorf ötvözetekkel 
• a mikrokristályos és 
• a nanokristályos anyagokkal. 

Az amorf ötvözeteket a hosszútávú kristályos rend hiánya jellemzi. Tulajdonságaik 
fémes jellegűek. Leggyakrabban fémolvadékok gyors megszilárdításával készülnek 
(fémüvegek, üvegfémek). A különleges atomi elrendeződés különleges mechanikai, 
mágneses vagy korróziós tulajdonságokat eredményez, melyek gyakorlati 
hasznosítása megkezdődött. 

Amennyiben az olvadék hűlési sebessége nem elég nagy ahhoz, hogy a 
gócképződést megakadályozzuk, a gyorsmegszilárdítás finom mikroszerkezetet 
eredményez. Az átlagos szemcseméret a mikrométeres tartományba (1 – 100 µm) 
esik, ezért ezeket az ötvözeteket mikrokristályos ötvözeteknek nevezzük. Tekintettel 
arra, hogy az új fázisok kialakulása sok esetben diffúzióval történik, a megszilárdulás 
sebességének növelése (a rendelkezésre álló idő csökkenése) a kialakuló fázisok 
szerkezetét és összetételét is módosíthatja (nem-egyensúlyi fázisok megjelenése, az 
oldékonysági határ kiterjesztése, stb.). Mindez homogénebb anyagot, kedvezőbb 
tulajdonságokat eredményezhet. 

A nanokristályos anyagok olyan polikristályok, melyekben az átlagos szemcseméret 
még kisebb,  a nanométeres tartományba (1 – 100 nm) esik. Ekkor a szemcseméret 
összemérhetővé válik néhány alapvető fizikai mennyiség (pl. az elektronok szabad 
úthossza, doménfal, diszlokációk távolsága) jellegzetes méretével és ez a tény 
különleges  tulajdonságokat eredményez.   

Az említett anyagok termodinamikai szempontból metastabil rendszerek. 

 

7.1 AMORF ÖVÖZETEK 

Az olvadékok megszilárdulásának 
tárgyalásakor láttuk, hogy elegendően 
gyors hűtés esetén a gócképződés 
elkerülhető és az olvadékállapot 
„befagyasztható”. Az ehhez szükséges 
kritikus hűtési sebesség a TTT 
diagrammokból olvasható le (2. fejezet). 

 
Tiszta nikkel TTT diagramja 

 
Fémek esetén a kritikus hűlési sebesség 
általában 105 °C/s vagy ennél több 
nagyságrenddel nagyobb. Ilyen hűlési 
sebességek csak különleges eljárásokkal 
valósíthatók meg.  
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Pol Duwez és munkatársai 1960-ban a fémes szilárd oldatok képződésének 
feltételeit tanulmányozták. Kutatásaik során felismerték, hogy egyes speciális 
ötvözetek (Au-Si, Pd-Si, Ag-Ge) bizonyos koncentráció tartományaiban (általában az 
eutektikus pont közelében) a gyorsmegszilárdítás amorf atomi elrendeződés 
kialakulásához, fémüvegek (glassy metals) képződéséhez vezet. A későbbiekben 
számos, kevésbé különleges ötvözetet is sikerült üvegállapotban előállítani. A nagy 
hűlési sebességet fém hőelvonó közeg és vékony olvadék réteg (tipikusan ~ 20 – 80 
µm) alkalmazásával valósították meg. 

A legtöbbet vizsgált ötvözet rendszerek: 
• fém – metalloid rendszerek, ált. (fém)80 (metalloid)20  összetétel környékén,   
pl. Fe-B, Fe-Ni-B, Fe-Si-B, Ni-P, Pd-Si 

• fém – fém rendszerek, pl. Fe-Zr, Ni-Zr, Cu-Ti, Ni-Nb, stb. 

Az amorf ötvözetek magas hőmérsékleten a termodinamikailag stabilis állapotba 
mennek át, azaz átkristályosodnak. A kristályosodás kezdő hőmérséklete tág határok 
között változhat: jellegzetesen 100 – 400 °C között van, de előfordul egészen magas 
900 – 950 °C-os kristályosodási hőmérséklet is. Az amorf ötvözetek kristályosodása 
úgy irányítható, hogy a kialakuló kristályok mérete a nanométeres tartományba 
essék (7.3 fejezet). 

A későbbiekben számos olyan ötvözetet is találtak, amelyben az üvegképzési 
hajlam olyan nagy, hogy több cm átmérőben is előállíthatók amorf szerkezetben, 
egyszerű módszerekkel, pl. az olvadék kokillába történő öntésével (bulk amorphous 
alloys). Ezekben a tömbi amorf ötvözetekben esetenként aránylag lassú hűtési 
sebesség (0.1 – 1 °C/s) is elegendő az amorf szerkezet kialakításához. 

A tömbi amorf ötvözetek az esetek zömében 
• több (legalább 3) alkotót tartalmaznak, 
• az alkotók atomsugara 15 %-nál nagyobb mértékben tér el egymástól, 
• elegyedési hőjük negatív és  
• „mély eutektikumok ” (az eutektikus hőmérséklet alacsony). 

Az 1992-ben kifejlesztett, elsőként kereskedelmi forgalomba került tömbi amorf 

ötvözet, a Vitreloy 1® öt alkotóból áll (Zr-Ti-Cu-Ni-Be).  Ebből az anyagból 10 cm 
átmérőjű amorf szerkezetű mintát sikerült készíteni.  

Gyakorlati alkalmazásuk nagyban függ attól, hogy lehet-e olyan összetételeket 
találni, melyekben nincsenek drága fémek. Biztató eredmények születtek Fe- illetve 
Al-alapú tömbi amorf ötvözetek fejlesztésében (pl. La-Al-Ni, Zr-Al-Ni-Cu). 

 
7.1.1 Előállítás 

A leggyakrabban használt eljárások: 

• Olvadékok gyorsmegszilárdítása (2.3 fejezet) 
• Mechanikai ötvözés (4.5 fejezet) 
• Felületi olvasztás (6.2.3 fejezet) 
• Elektrolízis (pl. Ni-P esetén), stb. 
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7.1.2 Szerkezet 

Az amorf ötvözetekben nincs hosszútávú kristályos rend, de előfordulhat rövidtávú 
rend. A nagyszámú szerkezeti model két csoportba osztható. A szerkezetet 
kezdetben a merev gombök tömör illeszkedésével írták le (Dense Random Packing 
of Hard Spheres – DRPHS). A későbbi mikrokristályos modellek figyelembe vették az 
ötvözetek alkotói közötti kémiai kölcsönhatásokat is. 
 
7.1.3 Tulajdonságok  
Mechanikai tulajdonságok.- A fémüvegek szakítószilárdsága E/50 nagyságrendű (E: 
Young modulus) és megközelíti az elméleti szilárdságot. Számos fémüveg 
szilárdsága nagyobb, mint a nagyszilárdságú acéloké. A Fe80B20 összetételű 
fémüveg szakítószilárdsága például 3,6 GPa. 

A fémüvegeknél a nagy szilárdság 
nagy rugalmassággal párosul, ahogy 
ez különböző anyagok rugalmassági 
határának és szilárdságának 
összehasonlításából jól látszik. A 
fémüvegek kitűnnek nagy kemény-
ségükkel is (HV ~ E/15). Képlékeny 
alakításnál nem lép fel az alakítási 
keményedés. Ez a kristályos anya-
goktól eltérő szerkezettel, a diszloká-
ciók hiányával magyarázható.  

A szilárdság és a rugalmassági határ kapcsolata 

A fémüvegek kiváló meghanikai tulajdonságainak gyakorlati kihasználását sokáig a 
vékony méretek hátráltatták. A tömbi amorf anyagok megjelenésével a geometriából 
adódó hátrányok csökkentek.  

Mágneses tulajdonságok.- Számos vas és kobalt alapú fémüveg kiváló 
lágymágneses tulajdonságokat mutat: kis koercitiv erő (Hc), nagy permeabilitás (µ), 
kis magnetostrikciós állandó (λ), kis hiszterézis veszteség (L). Mindez a mágneses 
kristály anizotópia hiányára, a domének kedvező mozgékonyságára vezethető 
vissza. Transzformátorokban történő felhasználásnál előnyös a rendezetlen 
szerkezetből adódó nagy elektromos ellenállás is. A fémüvegeknél az ötvözet 
összetétele tág határok között változtatható (nincsenek egyensúlyi fázisok), ezért 
nagyon különböző mágneses tulajdonságok alakíthatók ki. Néhány gyakorlatban is 
használt amorf illetve hagyományos (polikristályos) lágymágneses anyag 
tulajdonságait az alábbi táblázatban hasonlítjuk össze: 

      µs L  

      (50 
kHz, 

(100 
kHz, 

Ribbon 

  Bs Tc λs ρ 0.1T) 0.2T) thickness 
Material Elements (T) (°C) (ppm) (µΩm) (µ0) (W/kg) (µm) 
Supermendur FeCoV 2.33 950 80 0.35 1500 1200 100 
Fe-6.5 Si FeSi 1.8 700 <1 0.82 1000 1000 100 
Deltamax FeNi 1.6 480 25 0.45 4000 600 50 
METGLAS 2605TCA FeBSi 1.56 415 27 1.37 4000 700 25 
Nanocrystalline FeMoCuBSi 1.2 600 1 1.1 40000 50 25 
Supermalloy NiFeMo 0.82 400 1 0.55 15000 100 25 
METGLAS 2714A CoFeNiBSi 0.55 205 <1 1.42 30000 40 25 
H7C4 ferrite MnZnFeO 0.5 215 -2 107 2300 120 — 
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7.1.4 Felhasználás 

A fémüvegek különleges mágneses tulajdonságait főleg különböző lágymágneses 
eszközökben használják ki (szenzorok, induktív elemek, magnetofonfejek, mágneses 
árnyékolók, transzformátorok, stb.). Utóbbiak közül kiemelkedő jelentőségűek az ú.n. 
elosztó transzformátorok, melyeket ritkán lakott területeken (USA, Ausztrália, 
Kanada) használnak a nagyfeszültségű hálózatok átalakítására (16 kV → 110 V). 

A mágneses anyagokkal kapcsolatos alapfogalmakat jelen fejezet mellékletében 
foglaljuk össze. 

A fémüvegek kedvezően használhatók forrasz anyagként, mivel a fémüvegekben 
levő metalloidok (főleg a foszfor és a bór) feleslegessé teszi külön folyatóanyag (flux) 
használatát. 

 Számos fémüveg kitűnik jó korrózió ellenállásával, ezeket bevonatokban használják 
(pl. Ni-P). 

 
7.2 Mikrokristályos ötvözetek 

A kívánt tulajdonságok elérése szempontjából nagy jelentősége van a 
mikroszerkezet módosításának. A mikroszerkezet legfontosabb eleme a szemcse 
(grain) és a szemcsehatár (grain boundary). A szemcsék átlagos mérete, orientációja 
(textura), a szemcshatárok szerkezete és összetétele fontos szerepet játszik 
nemcsak a fémeknél, hanem a többi anyagcsalád anyagcsalád (kerámiák, polimerek) 
esetében is. Ezért érdemes először a témáról rövid áttekintést adni. 

7.2.1 Alapok: szemcsék, szemcsehatárok 

• A legtöbb anyag polikristályos szerkezetű, szemcsékből (grain) áll. Adott 
szemcsén belül az atomi elrendeződés szabályos: a szomszédok száma és 
távolsága azonos. Az egyes szemcsék orientációja különböző. A szemcséket 
szemcsehatárok (grain boundary) választják el egymástól. Ezek olyan, néhány 
atomtávnyi szélességű tartományok, melyekben az atomi elrendeződés 
szabálytalan: a szomszédok száma és/vagy távolsága különbözik. 

A szemcsehatárok számos szempontból 
különlegesen viselkednek, pl. a diffúzió itt 
lényegesen gyorsabb lehet, mint a 
szemcsék belsejében, sok esetben a 
kiválások itt keletkeznek, a korrózió itt indul 
el, stb. Gyakorlati szempontból nagyon 
fontos kívánt összetételű és szerkezetű 
szemcsehatárok kialakítása a korszerű 
kerámiáknál és a különleges ötvözeteknél 
egyaránt. 

← A szemcsehatár vázlata 
 

• Az átlagos szemcseméret az anyagok különféle tulajdonságait befolyásolja. 
Különösen erősen függnek a mechanikai tulajdonságok a szemcsemérettől. 
Számos polikristályos fém folyáshatárának (Re) függését az átlagos szemcse-
átmérőtől (d) a Hall-Petch összefüggés írja le: 
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Re = Ro + k.d 
- 0.5 

ahol: Ro az egykristály folyáshatára, k : anyagi állandó. 

Hasonló összefüggést figyeltek meg fémek más mechanikai tulajdonságaira is, 
pl. a keménységre és a szakítószilárdságra. 

 

 
A szemcsenagyság hatása lágy-acél folyási 

határára 

 
A réz keménysége a szemcsenagyság 

függvényében 

Nagyon kis szemcsék esetén, a nanométeres tartományban a Hall-Petch 
összefüggés nem érvényes (7.3 fejezet).  

A szemcsék különbözhetnek egy-
mástól 

 
 

méretben: (a) illetve (b) 

alakban: (a) illetve (c) és 

orientációban: (b) illetve (d). 

 
 
 
 
 
 
• A szemcseméretet az előállítás és az utólagos megmunkálás körülményeivel 

lehet befolyásolni. Erre már eddig is több példát láttunk: 

a) Fémolvadékok megszilárdulásakor a hűlési sebesség növelése a 
mikroszerkezet finomodását eredményezi. Ugyanezt érhetjük el a heterogén 
gócképződést elősegítő adalékokkal is (2. fejezet). 

b) Fémek és ötvözetek szemcse nagysága változtatható a képlékeny alakítást 
követő hőkezeléssel (rekrisztallizáció) (3. fejezet). 

c) Vákuumgőzöléskor a kialakuló vékonyréteg szemcse szerkezete erősen függ 
a szubsztrát hőmérsékletétől stb (5. fejezet).  
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7.2.2 A mikrokristályos ötvözetek általános jellemzése 

Ha a fémolvadékok megszilárdulásakor a hűlési sebesség kisebb az amorf fázis 
kialakulásához szükséges kritikus sebességnél, akkor polikristályos szerkezetű 
ötvözet keletkezik. A hűlési sebesség növelése kedvez a szemcseszerkezet 
finomodásának és a szekunder dendritág távolság csökkenésének. A termodinamikai 
egyensúlytól távolodva, további, gyakorlati szempontból fontos további hatások 
lépnek fel: kialakulhatnak nem-egyensúlyi fázisok és az egyensúlyinál több oldott 
anyagot tartalmazó szilárd oldatok (oldékonysági határ kiterjesztése). Tekintettel 
arra, hogy mindezen hatások kedvezőek lehetnek a mechanikai tulajdonságok 
javítása szempontjából, a mikrokristályos ötvözeteket főleg a szerkezeti anyagok 
előállításánál használják. 

• A szemcsenagyság és a szekunder dendritág távolság csökkenése.- Mindkettő a 
növekedéshez rendelkezésre álló idő csökkenésének tulajdonítható. Több 
ötvözetrendszerben megfigyelték, hogy a szekunder dendritág távolság a 
megszilárdulási sebesség gyökével fordítottan arányos. 

 
 
 
 
 
A szekunder dendritág távolság 
függése a megszilárdulás sebes-
ségétől acél, Cu és Al alapú öt-
vözetek esetén  

 

 

 

 

• Az oldékonysági határ kiterjesztése. – Egyensúlyi körülmények között az oldott 
anyag megoszlását a szilárd és az olvadék fázis között az egyensúlyi megoszlási 
hányadossal jellemezzük.  

Amennyiben a olvadék - szilárd határfelület nagy sebességgel mozog, nincs idő az 
egyensúly beálltára. Következésképpen k értéke függ a megszilárdulás sebes-
ségétől és k → 1 (azaz a szilárd 
és olvadék fázis összetétele 
megegyezik). 

Az oldékonysági határ kiter-
jesztésének az alumínium alapú 
ötvözeteknél van nagy 
gyakorlati jelentősége. 
Nagyon sok fém ugyanis csak 
kis mértékben oldódik az Al-
ban: mindössze kb. 7 ötvöző-
elem oldékonysága nagyobb 1 
at %-nál. Az oldékonyság sok 
esetben növelhető gyors-
megszilárdítással, ahogy ezt az 
ábra mutatja. � 

Showing extensions (filled bars) beyond equilibrium solid solubility 

limits obtained by rapidly quenching the melt for solutes in 

aluminium 
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7.2.3 Mikrokristályos ötvözetek előállítása 

A mikrokristályos ötvözetek leginkább olvadékok gyorsmegszilárdításával 
készíthetők. Gyakran porkohászati módszereket használnak: a gyors-
megszilárdítással készített port megfelelő módon tömörítik, zsugorítják, vigyázva 
arra, hogy eközben ne következzék be a szemcseméret túlzott mértékű durvulása. 
 
7.2.4 A mikrokristályos ötvözetek tulajdonságai és alkalmazásai 

A mikroszerkezet finomítása elsősorban a mechanikai tulajdonságokat befolyásolja 
kedvezően, ezért elsősorban a szerkezeti anyagok körében, alumínium és vasalapú 
ötvözetek esetében használják. 

Vasalapú ötvözetekben főleg a 
szemcseméret csökkenéséből eredő 
előnyöket használják ki. Az ábrán 
AISI 1020 tipusú, kb. 0.2 % C tar-
talmú acél esetében mutatjuk be a 
Hall-Petch összefüggés érvényesü-
lését.  
 
A folyáshatár függése a szemcsenagyságtól 
porkohászati úton előállított, Al-mal mikroöt-
vözött acélnál. �  
 

 
 

Az Al alapú ötvözeteknél nagy szerepe van az oldékonyság kiterjesztésének. A 
hagyományos kohászati eljárással készített Al-Li ötvözeteknél például a Li tartalom 
nem haladja meg a 2 %-ot. A gyorsmegszilárdítással 4 % Li tartalom érhető el. Ez a 
sűrűség 14 %-os csökkenését, ugyanakkor a rugalmassági modulus és a szilárdság 
jelentős növelését eredményezi. 

Az oldékonyság kiterjesztése lényeges javulást okoz a hagyományos, ált. 2 – 3 % Si 
tartalmú Fe-Si transzformátorlemezek gyártásában is. Mágneses szempontból 
kedvező a Si tartalom növelése (nagyobb elektromos ellenállás, kisebb 
magnetostrikció). A Si tartalom növelésének viszont határt szab a nagyobb Si 
tartalmú ötvözetekben fellépő (egyensúlyi) rideg fázis megjelenése, ami a hengerlést 
meghiusítja. Gyorsmegszilárdítással sikerült 6 % Si tartalmú, kiváló tulajdonságú 
lágymágneses anyagot előállítani. 

7.3 NANOKRISTÁLYOS ANYAGOK / SZERKEZETEK 

7.3.1 Általános jellemzés 

• A szemcse vagy részecske mérete legalább egy dimenzióban 1 – 100 nm 
tartományba esik.  
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• Osztályozás: 
 

Ultra kisméretű részecskék (pöttyök) hordozón vagy 
mátrixba ágyazva (0) 

Vékonyrétegek kombinációi (multilayer) (1) 

Vékonyréteg (2) 

Nanoméretű szemcsékből álló tömbi anyag (3). 

 
 
 
 
 
 
• A szemcse átmérőjének csökkenésével az atomok egyre nagyobb hányada vesz 

 részt a szemcsehatárok kialakításában. A szemcsehatárok alapvetően 
befolyásolják az anyag tulajdonságait. 
 
A szemcsehatáron levő atomok százaléka a 
szemcseátmérő függvényében, ha a 
szemcsehatár vastagsága 1.0 ill. 0.5 nm (2 – 
4 atomsor) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7.3.2 Előállítás 

Az előállítás módszereit két nagy csoportba oszthatjuk: 

a) „bottom-up” (felépítő) eljárások: a nanoszerkezetű anyagot felépítő kisebb 
egységek (atom- vagy molekulacsoportok, klaszterek) létrehozása, majd ezek 
„összerakása”. Jellegzetes példa: aeroszolok előállítása, majd tömbösítése 

b) „top-down” (lebontó) eljárások: nanoméretű részecskék létrehozása tömbi 
anyagokból, pl. nanoméretű részecskék készítése mechanikai ötvözéssel. 
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a) „Felépítő” eljárások 

• Gleiter-féle módszer elve: túltelített gőzök lecsapatása hideg felületre, 
kisnyomású inert gázban. A keletkezett nagyon finom port a munkakamrában 
tömörítik, préselik. A részecskék átlagos átmérője függ a gáz fajtájától. 

Az eljárás tipikusan laboratóriumi módszer, naponta csupán néhány grammnyi 
anyagminták előállítására alkalmas. Fémek és kerámiák esetében egyaránt 
használható. 

 
 

A Gleiter módszer elvi vázlata (1980) 
A módszer eredeti változata „statikus”: az 
inert gáz a hőmérséklet különbség hatására 
áramlik a hűtött rész felé (termoforézis).  
A későbbiekben gyakran használtak olyan 
elrendezést, melyben tudatosan áramló gáz 
rendszert valósítottak (gas flow reactor). Így 
a kitermelést lényegesen sikerült 
megnövelni. A képződött részecskék 
(gócok) hamarabb távoznak a gócképződés 
és növekedés helyszínétől, ezért az átlagos 
részecskeméret csökkent. 
A gőzölés helyett porlasztás vagy gőzfázisú 
reakció (chemical vapour reaction, CVR) is 
használatos. 
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A részecskék átlagos átmérőjének 
függése a gáz fajtájától és 
nyomásától  

Az inert gáz mólsúlyának és 
nyomásának növekedése a ré-
szecske átmérőjének növeke-
dését eredményezi. 

 
 
 
 
 
 

 
Szemcseméret eloszlás statikus illetve 
dinamikus rendszer esetén 

 
Conventional CPC gas phase 
condensation (statikus elrendezés) 
 
 
 
 
 
 
 

• Kémiai módszerek. – A kolloidikusok számos eljárást dolgoztak ki a 
nanométeres tartományba eső részecskék (szólok, gélek, emulziók, habok, 
stb.) előállítására. Ezek egy részét jól lehet használni a nanoszerkezetű 
anyagok készítésére is. Az új fejlesztések közül kettőt emelünk ki. 

 
a) Szol – gél átalakulás felhasználása oxid részecskék előállítására. 

Az eljárásnál fémorganikus vegyületekből 
(fém alkoxidokból) indulnak ki. Ezekből 
először kolloid oldatot, szólt készítenek 
hidrolízissel, majd a kémhatás megváltoz-
tatásával géllé alakítják át. Utóbbiak de-
hídratálása, majd izzítása (kalcinálás) 
gömb alakú, közel egyforma átmérőjű 
(mono-diszperz) részecskéket eredmé-
nyez. 

Az eljárás technikailag egyszerű, az adag 
mérete növelhető. Nagy előnye, hogy 
„tiszta” eljárás, a szennyeződés elkerül-
hető. Hátránya viszont, hogy a kiindulási 
anyagok esetenként drágák. 

SiO2 por, melyet Si(OC2H5)4  hidrolízisével 
készítettek. 
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b) Mikrohullámú plazmában végzett gázfázisú reakciók, pl. Si3N4 por készítése 
(8. fej.) 

• Vékonyréteg technológiák bevonatok vagy rétegszerkezetek előállítására, pl. 
vákuumgőzölés, molekulasugaras epitaxia, porlasztás (5. fejezet), vagy 
elektrolitikus leválasztás impulzus üzemmódban. 

b) Lebontó eljárások 

• Mechanikai ötvözés (ball milling). – Kellően hosszú idejű őrlés nanoméretű 
szemcséket eredményezhet. Tiszta fémeknél 5 – 15 nm körüli részecskék 
készíthetők.  

Az eljárás aránylag egyszerű. Legfőbb előnye az, hogy a mennyiség akár tonnás 
méretig is növelhető. Hátránya viszont, hogy az edény falából, illetve a golyók 
anyagából, továbbá az atmoszférából eredő szennyeződés nem kerülhető el. 
Nehéz a részecskék összetapadását (aggregáció) megakadályozni. 

• Amorf ötvözetek részleges átkristályosítása. – Egyes 
amorf ötvözetek kontrollált kristályosításakor az amorf 
mátrixból nano méretű kristályos szemcsék válnak ki, 
melyeket néhány nm-es (amorf) mátrix választ el. Az 
első ilyen anyagot FINEMET®  márkanéven hozták 
forgalomba és kiváló lágymágneses tulajdonságokkal 
rendelkezik. Ennél az ötvözetnél kristályos FeSi ré-
szecskék válnak ki az amorf mátrixból (Fe-Cu-Nb-Si-B). 

A későbbiekben további ötvözeteknél is sikerült a fenti 
hatást elérni. Ezek az ú.n. mágneses nanokompozitok a 
lágymágneses anyagok új, korszerű csoportját alkotják. 

7.3.3 Tulajdonságok 

Az alábbiakban csupán néhány tulajdonság szemcseméret függésére mutatunk be 
példákat. 

Olvadáspont. – Több anyagnál figyelték meg az olvadáspont csökkenését a 
szemcsék finomodásával.  

Arany szemcsék olvadáspontja 

 

CdS részecskék olvadáspontja 
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Katalitikus hatás. – Általában növekszik a szemcseátmérő csökkenésével (a fajlagos 
felület növekszik). 

Koercitív erő (Hc). – A hagyományos 
polikristályos lágymágneses anyagok-
nál Hc növekszik az átlagos szemcse-
átmérő (dk) csökkenésekor (Hc ~ 1/d ). 
A nanoméretek tartományában a do-
mén átmérő összemérhetővé válik a 
szemcseátmérővel, ebben az esetben 
Hc meredeken csökken a szemcseát-
mérővel (Hc ~ dk

6). 

 
 
 
 
Mechanikai tulajdonságok. – A kísérleti nehézségek miatt aránylag kevés 
megbízható adat található a mechanikai tulajdonságok szemcseméret függésére 
vonatkozóan. Bizonyítottnak látszik, hogy a rugalmassági modulusz, E értéke nem 
nagyon változik a szemcse finomodásával. 

Több szerző viszont igazolta, hogy a keménység maximum görbe szerint változik a 
szemcsemérettel. Ez azt jelenti, hogy a Hall–Petch összefüggés érvényét veszíti a 
nanométeres tartományban, amelyben a szemcseátmérő összemérhetővé válik a 
diszlokációk átlagos távolságával. 
 

A Vickers keménység (VPH) függése d
-1/2
-től 

 
durva szemcsés Cu esetén 

 

nanokristályos Cu és Pd esetén 

 

   
 

7.3.4 Alkalmazások 

Napjainkban a nanoszerkezetű anyagok kutatása az anyagtudomány leggyorsabban 
fejlődő területe. Világszerte intenzív kutatások folynak a különleges tulajdonságok 
gyakorlati hasznosítása területén, beleértve a biológiai rendszerek kutatását is. Az 
alkalmazások főbb irányait jól mutatja a következő ábra.  
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A továbbiakban csak néhány példa bemutatására szorítkozunk. 

• Diszperziók és bevonatok. – A diszperziókat már napjainkban is széleskörűen 
alkalmazzák önmagukban (nanoméretű porok) vagy kompozitokban., pl. 
festékként, kozmetikumokban, gyógyszerekben, stb. Alapvető probléma a 
nagytömegű gyártás megvalósítása. 

• Nagy fajlagos felületű anyagok. – Ugyancsak az első gyakorlati felhasználások 
közé tartoznak a nanoméretű katalizátorok, melyeknél a felület/térfogat arány 
kedvező. Ide sorolhatók a porózus anyagok is, melyekben nanoméretű csatornák 
fordulnak elő, ilyenek például a zeolitok.  Felhasználásuk sokrétű: Mikroporózus 
anyagok és a szén nanocsövek hidrogén tároló képességét intenziven kutatják. A 
nagy fajlagos felületű anyagok előnyösen használhatók kondenzátorokban vagy 
akkumulátorokban, továbbá szűrőkként. 

• Funkcionális nanoszerkezetű eszközök. –  
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Valószínű, hogy a legnagyobb újdonságok ezen a területen jelennek majd meg. 
Már jelenleg is hasznosítják a mágneses multirétegekben fellépő óriás mágneses 
ellenállás változást (GMR), kiolvasó fejekben. Legnagyobb jelentősége mégis a 
nanoelektronika megjelenésének van: a jelenleg használt integrált áramkörök 
fejlesztése (a mintázatok geometriai méretének csökkentése) ugyanis belátható 
időn belül eléri fizikai határait. A felületegységre eső aktív elemek számának 
növelése csak egészen újfajta elvek megvalósításával érhető el.  

• Tömbi nanoszerkezetű anyagok. – A gyakorlati alkalmazások előfeltétele a 
nagymennyiségű gyártás módszereinek fejlesztése. A szerkezeti anyagok 
gyártása szempontjából jelentős eredményt jelent az erős képlékeny alakítás 
technológiájának kidolgozása. A nanoszerkezetű keményfém (WC-Co), a 
hagyományos keményfém lapkákhoz képest kedvezőbb kopásállósággal és 
szívósággal rendelkezik. A mágneses nanokompozitokat korábban említettük. 

• Intenzív kutatások folynak a szén nanocsövek különleges tulajdonságainak 
gyakorlati hasznosítása érdekében (9. fejezet). 
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MÁGNESES ANYAGOK – emlékeztető 
 

1. ALAPFOGALMAK 

1.1 Mágnesezettség, permeábilitás, mágneses tér 

 

 
A current passing through a coil sets up 
a magnetic field H with a flux density B. 
The flux density is higher when a 
magnetic core is placed within the coil. 

 
mágneses térerősség, H (Am-1),  korábbi egység: Oe (oersted) 
 
mágneses fluxus sűrűség, indukció, B (Tesla, T, vagy weber.m-2, Wbm-2) 
      korábbi egység: G, gauss 
 

B = µ0 . H 
 

permeábilitás, vákuumé µ0 ═ 4π.10
-7, m.A-1  

 
permeábilitás, anyagé µ 
 
relatív permeábilitás, µr    µ/µ0  
 
mágnesezettség, M : a mágneses indukció növekedése az anyag hatására =  

az egységnyi térfogatban indukált mágneses 
momentumok összege. Ferro- és ferrimágneses 
 anyagoknál M >> H, ezért: 
 
B = µ0.H  + µ0.M  ≈  µ0.M 
 
 

szuszceptibilitás, χ = M / H 
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A mágneses dipólusok és a mágneses tér kölcsönhatása 

 

 
The effect of the core material on the flux 
density. No magnetic moment is produced in 
diamagnetic materials. Progressively stronger 
moments are present in paramagnetic, 
ferrimagnetic and ferromagnetic materials for 
the same applied field. 

 
Paramágnesesség: az atomban páratlan számú elektron van, mágneses 
térben a dipólusok beállnak a tér irányába. Az egyes atomi dipólusok 
között nincs kölcsönhatás. A tér megszűnésekor az irányítottság 
megszűnik. 

µ>µ0 

Ferromágnesség: betöltetlen energiaszintek a 3d  (Fe, Ni, Co), vagy a 4f 
héjban. Az elemi dipólusok hatnak egymásra (kicserélődési kölcsönhatás), 
kisebb tartományokban (domének) azonos irányba állnak be és erősítik 
egymás hatását. 

µ>>µ0, 
µr ~ 10

6 

Antiferromágnesség: a szomszédos dipólusok irányítottsága ellentétes M = O 
Ferrimágnesség: az anyagban különböző ionok különböző erősségű 
dipólussal rendelkeznek. Lehetséges, hogy a mágneses térben az A ionok 
dipólusai a tér irányába állnak be, a B ion dipólusai pedig ezzel ellentétes 
irányban.  Mivel a dipólusok erőssége nem azonos, a mágnesezettség 
eredője nem zéró. 

µ>>µ0 

  
 

1.2 Ferromágnesség, domének, hiszterézis görbe 

Domén: olyan tartomány az anyagban, melyben valamennyi elemi mágneses 
dipólus azonos irányban áll. A dipólusok ezen rendezett beállása külső 
mágneses tér nélkül is létrejön.  

Bloch fal: az ellentétes irányú doméneket elválasztó vékony zóna. A domének 
mérete sok esetben 50 µm, vagy kisebb, a Bloch fal tipikusan 0.1 µm (100 
nm).  
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Nem mágnesezett ferromágneses anyag 
mikroszkópikus struktúrája. Minden egyes 
kristályszemcséhez tartozik egy irány, 
amelyben könnyen mágnesezhető, és 
minden kristály több doménre oszlik, 
amelyek (rendszerint) ezzel az iránnyal 
párhuzamosan spontán mágnesezettek. 

 

 
A domének és doménfalak több energiajárulék eredőjeként jönnek létre.  

Ha előzetesen lemágnesezett anyagot kezdünk mágnesezni, M nem 
lineárisan változik H-val (szűzgörbe). A domének kis terekben előbb 
növekszenek, majd nagyobb tereknél befordulnak a tér irányába, végül telítés 
következik be.  

 
Magnetic domain growth and 
rotation as a demagnetized ferro-
magnetic material is magnetized 
to saturation by an applied 
magnetic field. 

 
 

A hiszterézis görbe paraméterei: 
 

• koercitiv erő, Hc (A.m
-1) 

• telítési mágnesezettség vagy telítési 
indukció, Bs  (T) 

• kezdő permeabilitás, µi  
• maximális permeabilitás, µmax 
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A hiszterézisgörbe alakját meghatározzák, egyebek mellett: 
• a kicserélődési energia, mely függ a hőmérséklettől (Curie pont, Tc) 

• a mágneses kristály anizotrópia (K), mely M irányfüggését jellemzi anizotrópiától 
(könnyű, ill. nehéz mágnesezési irány) 

 
Vas, nikkel és kobalt egykristályok mágnesezési görbéi 

(Kittel: Bevezetés a szilárdtestek fizikájába, 2. kiadás, Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 1981) 

 
• a doménfal energia, 

• a magnetostrikciós energia, mely szintén függ az orientációtól, jellemzése: 
magnetostrikciós állandó: ∆l/l.10-6 (telítéskor), lehet pozitív, negatív vagy zéró, 

• a mágneses rugalmas energia (magnetoelastic energy), mely a mágneses 
jellemzők megváltozását jellemzi külső vagy belső feszültség hatására. 

 
2. A ferromágneses anyagok osztályozása a B-H görbe alapján 

• Lágymágneses anyagok: Hc kicsi, Bs nagy, az átmágnesezési veszteség kicsi. 
Felhasználás: transzformátorok, induktív elemek, elektromágnesek,  stb. 

• Keménymágneses anyagok: Hc nagy, Bs nagy. Az anyag átmágnesezéséhez 
nagy energiát kell befektetni (permanens mágnesek). Felhasználás: motorok, stb. 

• Mágneses adatrögzítésben használt anyagok: négyszög hiszterézis görbe, kis Hc. 
Fontos jellemző a tárolási sűrűség. 
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3. Lágymágneses anyagok 

A lágymágneses alkalmazásoknál az anyag átmágnesezése következik be, 
folytonosan. Az egyik legfontosabb probléma: a veszteségek csökkentése. Az 
átmágneszési (hiszterézis) veszteség mellett gondolni kell az örvényáramú 
veszteségre is. Az egy periódusra eső veszteség egyenesen arányos a 
lemezvastagság négyzetével és a frekvenciával, és fordítottan arányos az anyag 
elektromos ellenállásával.  
 
3.1 Anyagtudományi vonatkozások: 

• A mágneses jellemzők közül M, Tc és λ kevéssé, Hc és µ erősen függ az anyag 
mikroszerkezetétől és megmunkálásától. 

• A hiszterézis veszteség csökkenthető, ha a mágneses kristályanizotrópia kicsi 
(köbös rács, pl. Fe és Ni), ha megfelelő textúrát alakítunk ki (pl. Fe-Si), vagy ha 
az anyag amorf szerkezetű (fémüvegek). 

• Az anyag elektromos ellenállását általában ötvözéssel növelik (pl. Fe-Si).  
Nagyfrekcenciákon általában köbös ferriteket használnak. 

• A szemcseméret megválasztása. A hagyományos lágymágneses anyagoknál Hc 
közel fordítottan arányos a szemcseátmérővel. 100 nm körüli szemcsék esetén ez 
a tendencia megfordul és a Hc a szemcseátmérő hatodik hatványával csökken. 
Ez a tény nagy lehetőségeket jelent a lágymágneses tulajdonságok javításában. 

 

 
 

 
• A hibahelyek csökkentése: a domének a zárványokon vagy más más 
hibahelyeken (pl. a deformációval keltett diszlokációkon) „letapadnak” (pinning 
centrumok), ezért tiszta (zárványmentes) anyagokat használnak. A belső 
feszültségeket hőkezeléssel szüntetik meg. 

 
3.2  Néhány fontos anyagcsalád 

3.2.1 Lágyvas: ritkán használják, mivel aránylag széles a hiszterézis hurok és a jó 
elektromos vezetés miatt nagy az örvényáramú veszteség. 

3.2.2 Vas-szilícium ötvözetek: a 3 – 5 % körüli Si tartalmú vasötvözetek kedvező 
lágymágneses tulajdonságokkal rendelkeznek és széles körben 
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használatosak. A Si tartalom növelése kedvező (elektromos ellenállás 
növekedése, λ csökkentése), de ennek határt szab az, hogy 4% felett rideg 
fázisok jelennek meg és az anyag megmunkálásában (hengerlés) nehézségek 
lépnek fel. 

A gyakorlatban általában 2.0 – 3.0   súly% Si használata terjedt el, a 
trafólemezek vastagsága tipikusan  0.2 – 0.3  mm között van. A hiszterézis 
veszteséget megfelelő textúra (Goss vagy kocka) kialakításával lehet 
csökkenteni. A nagy Si tartalmaknál fellépő megmunkálási nehézségeket 
gyorsmegszilárdítási eljárásokkal meg lehet kerülni, igy olvadékból közvetlenül 
6 – 7 % körüli Si tartalmú ötvözetek készíthetők, vékony szalag (< 0.1 mm) 
formájában (SENDUST®). 

 
 

3.2.3 Vas – nikkel ötvözetek: telítési mágnesezettségük kisebb a Fe-Si 
ötvözetekénél, permeabilitásuk viszont lényegesen nagyobb lehet (permalloy, 
mumetal). Megvalósítható zéró magnetostrikciós állandó. Deformációra 
érzékenyek, a hőkezelést 1000 °C felett, hidrogén atmoszférában végzik. 

3.2.4 Fémüvegek: izotrópok, nincs mágneses kristály anizotrópia. Ez kedvező a 
domén mozgás szempontjából. Összetételük tág határok között változtatható, 
így különféle B – H görbe alak állítható be a felhasználás jellegének 
megfelelően (nagy Bs a trafóanyagoknál, zéró λ vagy nagy permeabilitás 
egyéb felhasználásoknál pl. mágneses árnyékolásnál, stb).  

3.2.5 Mágneses nanokompozitok: a lágymágneses anyagok új, ígéretes 
csoportja. Egyes fémüvegekből állíthatók elő, részleges átkristályosítással. 
Egyes adalékok, pl. a réz a gócképződést segítik elő, mások, pl. a niób, a 
gócnövekedést szabályozzák. A kristályosító hőkezelés után nanokristályos (1 
– 50 nm átmérőjű) Fe illetve Fe-Si szemcsék válnak ki az amorf mátrixból. 
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 Eddig főleg az alábbi rendszereket vizsgálták: 

ötvözet neve összetétel nanokr. fázis Bs (T) Tc (
oC) 

     

FINEMET® Fe-Si-B-Nb-Cu α-Fe-Si, FeSi 1.0 – 1.2 < 770 
NANOPERM® Fe-Zr-B-Cu α-Fe 1.5 – 1.8 770 
HIPERM® Fe-Co-Zr-B-Cu α-FeCo, -FeCo 1.6 – 2.1 > 965 
 
3.2.6 Köbös ferritek: Mn-Zn ferritek, köbös rácsúak, ferrimágnesek. A nagy 

elektromos ellenállás kedvező a nagyfrekvenciákon jelentős örvényáramú 
veszteség csökkentése szempontjából.  Bs kisebb, a fémes lágymágneses 
anyagokénál. 

Különféle lágymágneses anyagok összehasonlítása 
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