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FÉMEK ÉS ÖTVÖZETEK 

BEVEZETİ 

A fémek egy vagy több fémes elembıl állnak, de tartalmazhatnak nem-fémes 
elemeket (pl. C, N, O, H, P, stb.) is. A fémek általában kristályos szerkezetőek, amorf 
fémek csak különleges körülmények között állíthatók elı. Legjellegzetesebb 
tulajdonságaik: jó elektromos és hıvezetés, aránylag nagy szilárdság és szívósság. 
Képlékenyen alakíthatók. Ötvözéssel tulajdonságaik nagymértékben módosíthatók. 
Leggyakrabban szerkezeti anyagként használatosak, de jelentıs a mágneses és a 
vezetési anyagként történı felhasználásuk is. 

 
1. SZERKEZET 

1.1 Kristályszerkezet 

A fémek leginkább köbös vagy hexagonális térrácsban kristályosodnak. A 
leggyakoribb elemi cellák: 

• felületen középpontos köbös (f.k.k.) (face centered cubic, fcc)   
• térben középpontos köbös (t.k.k.), (body centered cubic, bcc)  és 
• hexagonális szoros térkitöltéső (hex) (hexagonal close packed, hcp).  

 
Az atomok elrendezıdése (a) f.k.k., (b) hex és (c) t.k.k. szerkezetben 

Az atomok között intersticiális helyek (hézagok) vannak, melyek az ıket körülvevı 
atomok elrendezıdésétıl függıen tetraéderes vagy oktaéderes szimmetriájúak. A 
nem-fémes ötvözıelemek gyakran e helyeken találhatók. 

Az atomok elrendezıdése sohasem tökéletes: a reális kristályokban különbözı 
rácshibák fordulnak elı. Közülük legfontosabbak: 

• a ponthibák (pl. vakanciák) 
• a vonalhibák (pl. él diszlokációk) 
• a  síkhibák (pl. szemcsehatárok, rétegzıdési hibák), stb. 

A rácshibák a mechanikai tulajdonságokat jelentısen befolyásolhatják, ilyeneket 
sokszor tudatosan hoznak létre (pl. képlékeny alakítással). 
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Rácshibák: a) vakancia, b) él diszlokáció és c) szemcsehatár 

Több fémnek vannak allotróp módosulatai, közülük legnagyobb gyakorlati 
jelentısége a Fe módosulatainak van: alacsony hımérsékleteken (914 °C)  t.k.k. (α-
Fe), majd (914-1391 oC) f.k.k. (γ-Fe), és az o.p. alatt ismét t.t.k. (δ-Fe) szerkezet 
alakul ki.. 

 
1.2 Mikroszerkezet 
 
A fémolvadékok megszilárdulásakor nagyszámú kristálygóc keletkezik, ezek 
növekedése (összenövése) jellegzetes polikristályos mikroszerkezetet eredményez. 
A szemcsék átmérıje általában ≥ 100 µm-nél. Az ennél kisebb szemcsemérető 
mikrokristályos (1 – 100 µm) illetve nanokristályos (5-50 nm) anyagokban a 
szemcseátmérı egyes tulajdonságokra jellemzı  kritikus méret tartományába esik 
(összemérhetı pl. az elektronok szabad úthosszával, a domének méretével, a 
diszlokációk távolságával) és ez különleges tulajdonságokat eredményezhet. Ezeket 
az anyagokat/szerkezeteket kiterjedten kutatják napjainkban. A szemcsehatárokon 
levı atomok távolsága és koordinációs száma eltér a szemcse belsejében levıkétıl. 
Ezért ezeken a helyeken számos folyamat másként játszódik le, mint a szemcsék 
belsejében, pl. a diffúzió, a diszlokációk mozgása, az új fázis gócainak keletkezése, 
stb. 

A mikrokristályos szerkezet fogalomkörébe tartoznak még a különféle kiválások 
(szennyezıdések vagy tudatosan kialakított második fázisok), gázbuborékok, és 
egyéb hibák. 

A polikristályos anyagokban a szemcsék kristálytani orientációja lehet teljesen 
véletlenszerő, de irányítottság (textúra) is létrehozható. Mindez izotróp illetve 
anizotróp tulajdonságok kialakulásához vezet. 

 
 
A szemcsék különbözhetnek: 

• méretben (a ill. b) 
• alakban (a ill. c) és 
• orientációban (b ill. d). 
 
 
Példák különféle szemcseméretekre és orientációkra 
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A mikroszerkezet és a makroszkópos tulajdonságok (pl. keménység, szilárdság, stb.) 
az esetek zömében bonyolult módon függnek össze.  Az anyagtudomány egyik 
alapvetı feladata ezeknek az összefüggéseknek a megismerése és tudatos 
felhasználása kívánt tulajdonságú anyagok elıállítása érdekében. A fémek 
mikroszerkezetét a megszilárdulás körülményeinek megválasztásával, ötvözéssel és 
szilárd fázisban végzett mőveletekkel (pl. képlékeny alakítás, hıkezelés, stb.) 
változtathatjuk meg. 

 
1.3 Az összetétel szerepe 

Az egyes fémeket csak ritkán használják “tiszta” állapotban (pl. réz vezeték, 
alumínium fólia, stb.), az esetek zömében más fémekkel vagy nem-fémes elemekkel, 
pl. szénnel ötvözik. Ily módon a mechanikai tulajdonságok és a korrózióval szembeni 
ellenállás nagymértékben javítható. Az ötvözés általában olvadék állapotban történik. 
Megszilárduláskor különbözı fázisok alakulhatnak ki, ezek számát a fázistörvény 
határozza meg. Az egyensúlyi fázisdiagramokból leolvasható, hogy adott 
hımérsékleten (nyomáson) és összetételnél milyen fázis(ok) alakul(nak) ki. A 
fázisdiagramokat korábban kizárólag kísérleti úton, a lehőlési görbék alapján 
határozták meg. Napjainkban elırehaladott állapotban van a fázisdiagramok elméleti 
meggondolások alapján történı kiszámítása (CALPHAD: CALculation of PHAse 
Diagrams). 

Kétkomponenső (binér) ötvözetek megszilárdulása leggyakrabban 

a) szilárd oldatok, 
b) eutektikumok vagy   
c) fémközi (intermetallikus) vegyületek 

kialakulásához vezet. 

Szilárd oldatok képzıdése tág koncentráció tartományban hasonló fémek esetében 
várható (Hume-Ruthery szabályok): 

• az ötvözet alkotóelemeinek kristályszerkezete azonos legyen, 
• az atomok mérete 15 %-nál jobban ne térjen el egymástól, 
• az ötvözetet alkotó elemek vegyértéke azonos legyen és 
• elektronegativitásuk is csak kis mértékben különbözzön. 

Ezek a kritériumok csak ritkán teljesülnek teljes mértékben. A korlátlan elegyedés 
inkább csak kivételnek számít (pl. Fe-Ni, Cu-Ni, Cu-Au). Az esetek zömében a szilárd 
oldatok csak bizonyos koncentráció tartományban fordulnak elı 

Binér Fe ötvözetekben az ötvözı elemek egy része az α fázist (ferrites ötvözetek), 
másik része a γ fázist (ausztenites ötvözetek) stabilizálja, terjeszti ki. A Fe-C ötvözet 
rendszerben többféle fázis alakul ki, ezek a szénacélok változatos tulajdonságait 
eredményezik. 
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Példák: a) Ni, Mn, Co; b) C; c) Cr, Mo, W, V, Si, Al 

Eutektikumok korlátolt elegyedés esetén képzıdnek. Az Al csak néhány elemmel 
képez szilárd oldatot 5 - 10 % körüli koncentrációtartományban, az Al alapú 
ötvözetekre  eutektikumok kialakulása jellemzı. A korlátolt elegyedést gyakran 
használják kiválások (precipitátumok) tudatos létrehozására (kiválásos keményítés). 

Fémközi vegyületek különbözı kémiai jellegő elemek ötvözésekor képzıdnek, 
sztöchiometrikus összetételeknél. Sokszor ridegek, ezért inkább csak erısítıként 
használatosak kompozitokban. Jellegzetes példák: Ni3Al, Ni3Si, TiAl, stb. 

Az egyensúlyi fázisdiagramokat arra adnak felvilágosítást, hogy egyensúlyi 
körülmények között milyen fázisok alakulnak ki. A gyakorlatban nagyon sokszor 
tudatosan térnek el az egyensúlyi viszonyoktól, mivel ez lehetıséget ad különleges 
összetételek vagy fázisok kialakítására (régóta ismert, pl. az acél “edzése”: szénacél 
gyors hőtése az ausztenites állapotból  martenzit - tetragonális szerkezető Fe-C 
ötvözet - kialakítása céljából). Az elmúlt évtizedekben felgyorsult az egyensúlytól 
nagyon távoli rendszerek (non-equilibrium alloys) kutatása és alkalmazása. (pl. 
olvadékok gyorsmegszilárdítása vagy mechanikai ötvözés, stb.). Ezek az anyagok 
termodinamikai értelemben nem stabilak, de átalakulásuk különbözı kinetikai gátak 
miatt gyakorlati szempontból végtelenül lassan következik be szobahımérsékleten. 
Gondoljunk arra, hogy a gyémánt is nem stabil módosulata a szénnek. 

 
2 ELİÁLLÍTÁS, ALAKÍTÁS 

A fémek életciklusa több szakaszból áll: 

• az ércek bányászata, dúsítása 
• alapanyagok elıállítása 
• féltermékek készítése (rudak, lemezek, huzalok, stb.) 
• kész termékek (gépek, szerszámok, eszközök) gyártása és 
• a hulladékok kezelése, újrahasznosítása. 

Mindegyik szakaszban figyelembe kell venni a környezetvédelem és a 
gazdaságosság szempontjait. 
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Az anyagok életciklusa 

A továbbiakban csak az alapanyag gyártás egyes kémiai vonatkozásaival és a 
képlékeny alakítás áttekintésével foglalkozunk. 

 
2.1 Alapanyaggyártás, ötvözés 

A gyakorlatban felhasznált fémek a természetben általában nem fordulnak elı elemi 
alakban, azokat ércekbıl különféle mőveletekkel, gyakran oxidok vagy szulfidok 
redukciójával lehet kinyerni. Az ötvözetek gyártása általában olvasztásos 
módszerekkel történik. Ez lehetıvé teszi nemcsak az ötvözést, hanem mód nyílik 
további tisztításra is. 

Az alábbiakban néhány kémiai szempontból is érdekes folyamattal foglalkozunk: 

A) Az oxidok képzıdése 

Az oxidok képzıdésének ismerete alapján olyan fontos kérdések becsülhetık 
meg, mint az oxidok redukálhatósága, fémolvadékok és kerámia tégelyek között 
lejátszódó reakciók, stb. Az oxidok stabilitása a hımérséklet növekedésével 
csökken, az egyedüli kivétel a CO. Kvantitatív összehasonlítás a reakció 
standard szabad entalpiájának ismeretében tehetı (1. melléklet). A megfelelı 
∆Go = RTlnpO2 egyenesekbıl például leolvasható, hogy a CuO vagy az FeO 
hidrogénnel redukálható, az alumíniumoxid viszont nem. Az Al2O3 stabilabb, mint 
az Fe2O3, ezért nem lép fel reakció a tégellyel, ha vasat olvasztunk Al2O3 
tégelyben. 

B) A  [C] – [O]  egyensúly vasolvadékban 

Az acélgyártás folyamán a nyersvas aránylag nagy széntartalmát jelentısen 
csökkenteni kell. A konverteres eljárásnál az olvadékban oldott szén 
koncentrációját oxigén befúvással csökkentik a  

[C] Fe + [O]Fe  = {CO} 

reakció szerint (ahol: [ ]Fe  vas olvadékban oldott komponenst, {  } gáz alakú 
komponenst jelöl). Az oxigénhez inert gázt keverve a CO eltávozását segítik, az 
egyensúlyt a CO képzıdés irányába tolják el. 
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C)  Dezoxidáció 

Vasolvadékok oxigéntartalmát stabil oxidot képezı fém pl. Al hozzáadásával 
lehet csökkenteni. A képzıdött oxid mint salak az olvadék felszínére úszik fel. 

D) Az olvadékok gáztartalmának csökkentése 

Az olvadékok gáztartalmának csökkentése számos esetben nagyon fontos 
feladat. A gázok oldékonysága megszilárduláskor nagymértékben csökken, a 
“felesleges” gáz buborékok alakjában kiválik és rontja az öntecs minıségét. A 
gáztartalom csökkenthetı, ha az olvasztást csökkentett nyomáson végezzük. 
Számos kétatomos gáz, például a nitrogén vagy a hidrogén atomosan oldódik a 
fémolvadékokban, az alábbi általános egyenlet szerint: 

{N2}  =  2 [N] Me 

ahol: [N]Me  az Me fém olvadékában oldott nitrogént jelöl. A reakció egyensúlyára 
érvényes: 

 [N] Me = k 2Np  

A fenti egyenlet számos, a fémolvadékban fizikailag oldódó kétatomos gázra 
igaz. (Sieverts törvény, 1907).  

E) Az ötvözetek komponenseinek párolgása 

Az ötvözetek párolgására a folyadékelegyek párolgására vonatkozó 
törvényszerőségek érvényesek. A tiszta fémek egyensúlyi gıznyomása adott 
hımérsékleten igen nagymértékben (10-12 nagyságrenddel!) különbözhet. Ezért 
az olvasztás során az ötvözet összetétele jelentısen eltolódhat, ha a 
komponensek parciális gıznyomása nagyon különbözik egymástól. Ez a tény 
kedvezı lehet a nagy gıznyomású szennyezık eltávolítása szempontjából, de 
nehézségeket jelent egyes ötvözetek összetételének pontos beállításánál. 

 
2.2 Alakítás szilárd fázisban 

A) Képlékeny alakítás 

Külsı mechanikai hatásra az egyes anyagfajták nagyon különbözıen reagálnak. 
A fémek és ötvözetek jellemzı tulajdonsága, hogy képlékenyen alakíthatók: a 
folyáshatárnál nagyobb feszültségek hatására alakjuk maradandóan megváltozik 
(2. melléklet). Az alakítást szobahımérséklet környékén vagy magasabb 
hımérsékleteken végzik.  

Hidegalakításkor erısen megnı a kristályhibák (diszlokációk) mennyisége. Ez 
megnöveli az anyag szilárdságát és keménységét, csökkenti a nyújthatóságot 
(alakítási keményedés, work hardening). A deformáció hatására a 
szemcseszerkezet bonyolult módon megváltozik: hosszú, elnyúlt szemcsék 
alakulnak ki, melyek anizotrop tulajdonságot eredményeznek (alakítási textúra).  

A képlékeny alakításnak számtalan változatát dolgozták ki, melyek 
visszavezethetık a következı alaptípusokra: 
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A képlékeny alakítás alaptípusai 

A hidegalakítás jelentıs energia felhasználást igényel, ezért a korszerő 
gyártástechnológiák arra irányulnak, hogy az anyagot közel végsı alakra öntsék 
(“near-net-shape casting”). Ez valósul meg, pl. a szalag-öntés során (planar flow 
casting). 

B) Újrakristályosodás (rekrisztallizáció) 

A kristályhibák mennyiségének növeke-
dése következtében az anyag belsı 
energiája megnı. Ha a hidegen alakított 
anyagot magasabb hımérsékletre 
hevítjük, a szerkezet átalakul (kisebb 
belsı energiájú elrendezıdés jön létre). 
Ez a jelenség az újrakristályosodás. 

A szerkezetváltozás legfontosabb kö-
vetkezménye: az anyag kilágyulása. A 
hidegen alakított fémekben a disz-
lokáció sőrőség tipikusan 1015 m-2, mely 
megfelelı hıkezelés hatására 1012 m-2 -
re csökken. A rekrisztallizáció hatását a 
mikroszerkezetre és a mechanikai tulaj-
donságokra az ábrán foglaljuk össze 
egy rézalapú ötvözet esetében: 

A hideg alakítás és lágyító hıkezelés hatása 
egy rézalapú ötvözet tulajdonságaira 
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A rekrisztalizáció következményeként létrejö-
vı átlagos szemcseméret az alakítás mér-
tékétıl és a hımérséklettıl függ. A szemcse-
növekedés egy “kritikus deformáció” felett 
kezdıdik el. 

 

Tipikus adatok Al lemez rekrisztallizációjakor bekövet-
kezı szemcsenövekedésre 

 

 

 

Kis mértékő (ált. néhány %-os) alakítást követı hıkezelés hatására nagy 
szemcsék, akár egykristályok keletkezhetnek. Ennek azon fémeknél van 
gyakorlati jelentısége, melyek egykristályai nem készíthetık el olvadékból, 
allotróp átalakulások miatt (pl. Fe, Co). Ha a rekrisztallizációs hıkezelést nagy 
mértékő alakítás elızi meg, akkor finom szemcsés mikroszerkezet alakul ki. Ezt 
a jelenséget a kohászok gyakran felhasználják szemcse finomításra. 

Rekrisztallizáció hatására textúra alakulhat ki. Speciális textúrák kialakításának a 
mechanikai és a mágneses tulajdonságok szempontjából van nagy gyakorlati 
jelentısége. A lágymágneses ötvözetek (Fe-Si, Fe-Ni) gyártásakor gyakran olyan 
textúrát alakítanak ki, melyben a könnyő mágnesezhetıség iránya a szalag 
síkjába esik. Ily módon a transzformátorokban fellépı mágnesezési veszteség 
lényegesen csökkenthetı (2. melléklet). 

 
3 TULAJDONSÁGOK 

A fémek számos tulajdonsága nagymértékben függ az összetételtıl és a 
szerkezettıl. Közülük e helyen csak a mechanikai és a mágneses tulajdonságok 
körébıl mutatunk be példákat. Néhány alapfogalmat a 2. mellékletben foglaltunk 
össze. 

 
3.1 A mikroszerkezet és a mechanikai tulajdonságok kapcsolata 

A különbözı ötvözetek esetén óriási tapasztalati ismeretanyag győlt össze a 
szerkezet – összetétel - tulajdonság kapcsolatra és jó néhány általánosan érvényes 
összefüggést is sikerült tisztázni az elmúlt évtizedek során. Mégsem mondható el, 
hogy elértük az ötvözetek teljesítıképességének végsı határát. A szerkezeti 
anyagok tulajdonságaink javítása napjainkban is tart. Fıbb eszközök: 

A) Alakítási keményedés (strain hardening) 

A képlékeny alakítással különbözı hibákat keltünk az anyagban. Ezek hatására a 
folyáshatár nı, de a szívósság csökken. 
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Az alakítási keményedés kialakulása 

B) A szilárdság növelése szemcsefinomítás révén (grain boundary strengthening) 

Számos ötvözetnél azt találták, hogy a folyáshatár fordítottan arányos a 
szemcseméret négyzetgyökével (Hall-Petch összefüggés). Eredeti formában 
(Hall, 1951): 

σ = σ0  + 1/d 
½ 

ahol σ: folyáshatár, σ0: az egykristály folyáshatára, d: átlagos szemcseátmérı 

Hall eredeti cikkében egy gyengén ötvözött acél esetére 
mutat be kísérleti adatokat. Az ábra jól mutatja a 
szemcsefinomítás hatását a vizsgált ötvözet alsó 
folyáshatárára (σLYP). Hasonló összefüggést találtak a 
keménységre is számos fém esetében. A jelenség azzal 
magyarázható, hogy a szemcsehatárok gátolják a 
diszlokációk mozgását, így a képlékeny alakváltozást. 

 
 
 
 
 
 
 
 

A legújabb kutatások mutattak rá arra, hogy ez a hatás nagyon kis 
szemcseméretek esetében (d = 10 nm körül) nem érvényesül. Ha a 
szemcseátmérı összemérhetıvé válik a diszlokációk átlagos távolságával, akkor 
a szemcseméret további csökkenése a szilárdság csökkenéséhez vezet, ahogy 
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ez az alábbi ábrákból kitőnik polikristályos réz esetében (VHP: Vickers 
keménység). 

A legújabb kutatások mutattak rá arra, hogy ez a hatás nagyon kis 
szemcseméretek esetében (d = 10 nm körül) nem érvényesül. Ha a 
szemcseátmérı összemérhetıvé válik a diszlokációk átlagos távolságával, akkor 
a szemcseméret további csökkenése a szilárdság csökkenéséhez vezet. 

 
A Vickers keménység (VPH) függése d-1/2 –tıl durva szemcsés Cu esetén 

 
A Vickers keménység (VPH) függése d-1/2 –tıl  nanokristályos Cu és Pd esetén 

A szemcseméret csökkentésére a megszilárduláskor illetve a szilárdfázisban 
végzett alakítások során van lehetıség. A szilárdság növelésének egyik 
legelterjedtebb módszere. 

C) A diszlokációk számának csökkentése az átmérı csökkentése révén 
(tőkristályok).  

A fémek szilárdsága messze elmarad az ideális kristályrács feltételezésével 
számított értékektıl. Az eltérés értelmezése vezetett a diszlokáció fogalmának 
elıbb feltételezéséhez, késıbb kimutatásához. Mintegy ötven éve kísérletileg is 
igazolták, hogy elıállíthatók  tőkristályok (whiskerek), melyekben nagyon kevés 
diszlokáció található  és mechanikai szilárdságuk megközelíti az ideális 
kristályrács esetén várható értéket. A tőkristályok átmérıje tipikusa kisebb 15 - 
20 µm-nél. Szakítószilárdságukat elsı ízben Gyulai Zoltán, a BME professzora 
határozta meg a múlt század ötvenes éveiben, NaCl. esetében.  
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Tőkristályok szakítószilárdságának függése vastagságuktól 
 
A tőkristályok kíváló mechanikai tulajdonságait 
nagyon nehéz a gyakorlatban kihasználni, kis 
méreteik miatt. Az utóbbi idıben egyes kompozit 
anyagok mechanikai tulajdonságait sikerült kerámia 
tőkristályok, mint szálerısítık beépítésével 
lényegesen megjavítani. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D) Ötvözés (solution hardening) 

A szilárdoldat szilárdsága általában nagyobb a tiszta 
féménél. A szilárdságnövelı hatás függ az alapfém 
és az ötvözı elem méretarányától (atomátmérı). 
Figyeljük meg a kismérető, intersticiális ötvözık (N, 
C, B) erıs hatását. 

 
 
 
 
 
 

E) Második fázis kialakítása 

Az acélgyártásban van nagy jelentısége a különbözı fázisok kontrollált 
kialakításának. 

F) Kiválásos keményítés (precipitation hardening) 

Al ötvözeteknél gyakran használt eljárás az anyag hıkezelése a szilárdoldat 
tartományban, majd gyors lehőtéssel precipitátumok létrehozása, esetleg 
utólagos hıkezeléssel azok morfológiájának módosítása. 

G) Nem-egyensúlyi szerkezetek kialakítása (non-equilibrium processing) 

Olvadékok gyors megszilárdításával lehetıség nyílik amorf vagy mikrokristályos 
szerkezet kialakítására, az oldékonyság növelésére, nem-egyensúlyi  fázisok 
létrehozására, stb. 

A szilárdság növelésének említett módszereit sokszor kombinálják egymással (pl. az 
ötvözést és a szemcsefinomítást). Gyakran nem az egész tömbi anyagot, hanem 
csak annak felületét módosítják, kopásálló vagy a korróziónak ellenálló felületi réteg 
kialakításával.  
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3.2 Mágneses tulajdonságok 

Az anyagok viselkedése mágneses térben nagyon eltérı lehet (dia-, para-, ferro-, 
ferri-, antiferromágneses anyagok). A gyakorlati felhasználás szempontjából 
legnagyobb jelentısége a ferromágneses viselkedésnek van. Számos fém (Fe, Ni, 
Co) és ötvözet tartozik ebbe a csoportba.  

A ferromágneses anyagokat 
a B – H görbék (a mágne-
sezhetıség) szempontjából 
3 csoportba sorolhatjuk: 

• lágymágneses anyagok, 
• keménymágneses 
anyagok és 

• a mágneses adatrögzítés 
anyagai. 

 
 
A ferromágneses anyagok csopor-
tosítása a B –H görbe alapján 
 
 
 
A) A lágymágneses anyagok aránylag kis mágneses terekben is “telítésbe” vihetık. 

Ezeket az anyagokat a kis koercitiv erı (Hc), a nagy permeabilitás (µ) és az 
aránylag nagy telítési indukció (Bs) jellemez. A hiszterézis görbe által bezárt 
terület nagysága adja meg az átmágnesezési vagy hiszterézis veszteséget. A 
gerjesztı tér lekapcsolása után a domének rendezettsége elıbb – utóbb 
megszőnik. Jellegzetes felhasználási területeik: motorok, transzformátorok, 
leggyakrabban használt anyagok: tiszta vas, Fe-Si, Fe-Ni ötvözetek, újabban: 
fémüvegek. 

A lágymágneses anyagok között külön csoportot alkotnak a transzformátor 
anyagok, melyeknél alapvetı gazdaságossági feladat a mőködés közben fellépı 
veszteségek csökkentése. A transzformátorokban az anyagot a hiszterézis görbe 
mentén fel- és lemágnesezzük, a váltakozó áram frekvenciájának megfelelıen. A 
mágneses veszteség két forrása: a hiszterézis vagy mag veszteség (core loss), 
mely a hiszterézis görbe által bezárt területtel arányos, továbbá az ú.n. 
örvényáramú veszteség. Utóbbi annak tulajdonítható, hogy a transzformátor 
magban örvényáramok keletkeznek, ami hı fejlıdését eredményezi. 

A transzformátorok vasmagjaként leggyak-
rabban Fe - 3% Si lemezeket használnak, 
ezekbıl a világon évente néhány millió 
tonnát gyártanak. Régóta ismert volt, hogy a 
vas és ötvözeteinek mágnesezhetısége 
erısen függ a kristálytani iránytól (mágneses 
kristály anizotrópia).  

1934-ben Goss-nak sikerült ezt az ismeretet 
gyakorlati célokra is hasznosítania: olyan 
eljárást dolgozott ki, melyek révén a 
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szemcsék nem véletlenszerő elrendezıdésben (orientációban) találhatók a 
lemezben, hanem oly módon, hogy a könnyő mágnesezhetıség iránya a lemez 
síkjába esik (Goss-textúra). Ily módon a hiszterézis veszteséget egyharmadára 
lehetett csökkenteni. Az örvényáramú veszteség csökkenését célozza a 
szilíciummal történı ötvözés (az elektromos ellenállás növelése folytán), valamint 
a transzformátor lemez vastagságának csökkentése (3. melléklet). 

A fémüvegekben nincs mágneses kristály anizotrópia, ezért (és nagy elektromos 
ellenállásuk miatt) számos nagyon jó lágymágneses anyag található közöttük, pl. 
Fe-Si-B, Fe-Ni-B, stb. 

B) Keménymágneses anyagok: csak nagy terekben vihetık telítésbe (a koercitív erı 
nagy) és csak nagy tér alkalmazásával fordítható meg a mágnesezettség iránya. 
A tér lekapcsolása után is megmarad a mágnesezettség (permanens mágnesek). 
Mikroszerkezetükre kiválások jellemzık, ezek akadályozzák a domének 
mozgását. Fı alkalmazás: motorok, kapcsolók. Jellegzetes anyagok: ALNICO, 
Sm-Co, Fe-Nd-B, stb.  

C) A mágneses adatrögzítésre használt anyagok között oxidokat és fémeket 
egyaránt megtalálunk. Az elıbbieket leggyakrabban az audio-, videoszalagokban 
és floppy lemezeken, utóbbiakat a merevtárcsás memória egységekben 
használják, vékonyréteg formájában. 
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Az oxidok képzıdését jellemzı Ellingham diagramok 
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A fémek mechanikai tulajdonságai - rövid összefoglaló 
 

A fémeket gyakran használják szerkezeti anyagként. A mechanikai igénybevétel 
különbözı lehet, ezért több anyagjellemzı vizsgálatára van szükség. A 
leggyakrabban vizsgált tulajdonságok és az azokat jellemzı mennyiségek az 
alábbiak: 

Tulajdonság/ 
Vizsgálati módszer 

Anyagjellemzı 

szilárdság/ 
szakítóvizsgálat 

 
Folyáshatár,  Re (MPa) 
Szakítószilárdság, Rm (MPa) 
Rugalmassági vagy Young modulusz, E 
(GPa) 

alakíthatóság/ 
szakítóvizsgálat 

 
nyúlás, A5 (%) 
fogyás, Z (%)  

szívósság/ 
Charpy ütımunka vizsgála) 

 
fajlagos törési munka, Wc (J/cm

3) 
keménység/ 
karcolás 
Brinell-, Vickers-, mikrokeménység 
mérése 

 
Mohs skála 
(Brinell-, Vickers-keménység) 

 
A fentieken kívül fontos még: az anyag viselkedése dinamikus igénybevétel során, a 
mechanikai tulajdonságok függése a hımérséklettıl (kúszás, illetve ridegedés), 
valamint a környezeti hatásoktól (korrózió). 

Szilárdság 

A fémek szilárdságát leggyakrabban a szakítóvizsgálattal határozzák meg. A 
szakítógörbe arra ad felvilágosítást, hogy adott nyúlás (strain, ε) eléréséhez mekkora 
feszültség (stress, σ) szükséges. 

 
Egy nagyszilárdságú alumíniumötvözet szakítógörbéje 
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Megjegyzés: a folyáshatár felett a vizsgált minta keresztmetszete változik a vizsgálat 
során. A mőszaki gyakorlatban a nyomás kiszámításakor az erıt az eredeti 
keresztmetszettel osztják (a keresztmetszet változást nem veszik figyelembe). A 
nyúlást ill. feszültséget az alábbiak szerint definiálják: 

nyúlás: ε =(l-lo)/lo   ahol: lo a mintán levı jelek eredeti távolsága, 
 l a jelek távolsága F erı alkalmazása után 
feszültség: σ = F/Ao F: erı 
 Ao: a minta eredeti keresztmetszete. 

A szakítógörbének általában 3 jellegzetes tartománya van: 

A) a rugalmas alakváltozás tartománya: kis nyúlásoknál a feszültség egyenesen 
arányos a nyúlással (Hook törvény), az iránytényezı a rugalmassági vagy Young 
modulusz (E). A rugalmas alakváltozás reverzibilis:a feszültség megszőnése 
után a minta eredeti hosszúsága áll vissza. A rugalmas alakváltozás az atomi 
távolságok (nagyon kis mértékő) megváltozásával függ össze. 

A rugalmassági modulusz mennyiségileg jellemzi az anyag merevségét 
(stiffness) és értéke általában növekszik az olvadásponttal. 

B) a képlékeny alakváltozás tartománya: egy adott feszültségnél nagyobb 
nyújtáskor maradó alakváltozás lép fel. Ez a nagyon fontos küszöbérték a 
folyáshatár (yield stress vagy yield strength). A lineáris függés megszőnésének 
meghatározása nem egyszerő feladat, ezért a mőszaki életben a tulajdonképpeni 
folyáshatár helyett általában azt a feszültséget adják meg, mely a mintán 0.2 %-
os maradandó alakváltozást okoz (0.2 %-os határ, az angol nyelvő irodalomban: 
0.2 proof strength, vagy offset yield strength). Egyes szénacéloknál  alsó és felsı 
folyáshatár különböztethetı meg.. 

A képlékenyen alakítható fémek szakítógörbéje általában maximumot mutat: a 
maximumhoz tartozó feszültség a szakítószilárdság (tensile strength). Sok 
anyagnál e feszültség körül erıs lokális deformáció, nyak képzıdés (necking) 
következik be. A keresztmetszet csökkenése miatt a további alakítás kisebb 
technikai feszültséggel végezhetı el. 

A képlékeny alakváltozás a rács-síkok elcsúszásával függ össze, ebben a 
bonyolult folyamatban a diszlokációk fontos szerepet játszanak. 

C) A törés vagy  szakadás tartománya. A minta adott nyúlás elérésekor elszakad 
vagy eltörik.Az anyagok egy részénél - ide tartozik a fémek jelentıs hányada – a 
minta szakadását nagy mértékő képlékeny alakítás elızi meg, a minta 
tulajdonképpen “elszakad” (duktil törés).  

Az anyagok másik részénél, pl. a kerámiáknál 
vagy egyes szénacéloknál alacsony hımér-
sékleteken, a törés elızetes képlékeny alakítás 
nélkül következik be (rideg törés, brittle fracture). A 
különbségek jól megfigyelhetık az ábrán. 

 

Különbözı törésfajták összehasonlítása (duktil, átmeneti, 
rideg) 
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Adott mechanikai igénybevételhez eltérı szakítógörbéket mutató ötvözeteket 
fejlesztettek ki, melyek fıleg a folyáshatárban illetve a szívósság mértékében 
különböznek egymástól: 

 
Különféle ötvözetek szakítódiagramjai 

A görbe alatti terület jellemzı arra, hogy a törés elıtt mekkora munkát kell képlékeny 
alakításra fordítani (mekkora a szívósság). Számos fémes anyag kitőnik 
szívósságával. A kerámiák szerkezeti anyagként történı felhasználását viszont rideg 
viselkedésük korlátozza.  

 
Különbözı anyagféleségek szakítódiagramja 

A hımérséklet hatása a fémek mechanikai tulajdonságaira 

A hımérséklet lényegesen befolyásol(hat)ja a fémek mechanikai tulajdonságait. E 
helyütt két példát említünk. 
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A) Képlékeny – rideg átalakulás (ductile-to-brittle transition) 

Az ötvözetek egy részénél a törés jellege megváltozik a hımérséklet 
csökkenésekor: a képlékeny törés rideg törésbe megy át. A ridegedés nagyon 
kellemetlen jelenség azon alkalmazásoknál, melyeknél a fémes szerkezetet 
mőködés közben ütésszerő vagy más dinamikus behatás éri. Klasszikus példa 
erre a Titanic katasztrófája. 

A fémek dinamikus viselkedésének jellemzésére gyakran adják meg az ú.n. 
Charpy féle ütımunkát (impact energy). Mérése úgy történik, hogy elıírt módon 
bevágott, szabványosított próbatest töréséhez szükséges munkát mérik, 
ingaszerő elrendezésben: 

 
A Charpy-féle ütımunka meghatározás vázlata 

A Charpy-féle ütımunka (J-ban adják meg) meglehetısen önkényesen választott 
mérıszám, szabványosított formájában mégis régóta, kiterjedten használják a 
fémek dinamikus mechanikai tulajdonságainak jellemzésére, többek között a 
képlékeny – rideg törés átmeneti hımérsékletének meghatározására. 
A ridegedés fıleg a t.k.k. elemi cellával jellemezhetı ötvözeteknél lép fel, a lapon 
középpontos köbös fémeknél (pl. Cu, Ni, Al) és ötvözeteknél nem.  

 
A ridegedési hajlam függ az ötvözı elemek jellegétıl és mennyiségétıl, valamint 
az átlagos szemcsemérettıl. A következı ábrák a széntartalom hatását mutatják 
az ütımunkára: 
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különféle szénacélokban 

 

a Titanic hajótest anyagára (1996) 

 

 
B) Kúszás (creep) 

A fémes szerkezetek egy részét magas hımérsékleteken használják (pl. 
turbinák, motorok, kémiai reaktorok, stb.). Amennyiben egy fémes szerkezetet 
(próbatestet) a rugalmas alakváltozás tartományában magas hımérsékleten 
tartósan terheljük, az anyag lassan, de folyamatosan megváltoztatja alakját, azaz 
a megnyúlás nemcsak a terheléstıl, hanem az idıtıl és a hımérséklettıl is függ. 
Ez a jelenség a kúszás (creep): 

ε = f(σ, t, T)   

ahol:t idı, T hımérséklet. 

Az a hımérséklet (T), melyen a kúszás jelentıssé válik, a fém olvadáspontjától 
függ. Durva ökölszabály, hogy fémeknél   

T > 0.3 – 0.4 TM 

ahol TM az o.p. (K-ben).  

A kúszás vizsgálat elvét és egy jellegzetes kúszási görbét az alábbi ábra mutatja: 
Jól megfigyelhetı a kúszás 3 szakasza. 

 
 

Gyakorlati szempontból nagyon fontos az állandósult kúszás (steady state creep) 
sebessége, mely az alábbi egyenlet szerint függ a feszültségtıl és a 
hımérséklettıl:  

εss = A σ
n e-(Q/RT) 

Az A, n  és Q anyagi állandók. A kúszási görbék alakja hasonlóan függ a 
feszültségtıl és a hımérséklettıl: 
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A kúszás jelensége az atomi mozgékonyság 
növekedésére vezethetı vissza. A technikában a 
kúszás nagyon fontos szerepet játszik. A korszerő 
gépeknél (turbinák, motorok, stb.) minél magasabb 
üzemi hımérséklet elérése lenne célszerő a hatásfok 
növelése céljából (lásd Carnot ciklus). Ennek a 
szerkezeti anyagok magas hımérsékleten tanúsított 
viselkedése szab határt. Napjainkban intenzív munka 
folyik világszerte a szerkezeti anyagok üzemi 
hámmérsékletének kiterjesztése céljából. Az ötvözetek 

között a nikkel alapú szuperötvözetek tartoznak ebbe a csoportba, ezek mőködési 
hımérséklete 1200 oC körül van jelenleg. Ezek az ötvözetek sok ötvözı elemet 
tartalmaznak, az atomi mozgékonyságot (a diszlokációk mozgását) oxid 
zárványokkal korlátozzák. 

A kúszás jelensége más anyagcsaládoknál, így a kerámiáknál is fellép. Utóbbiaknál a 
kúszás 

T  > 0.4 – 0.5 Tm 

hımérsékleten válik jelentıssé. Tekintettel arra, hogy a kerámiák olvadáspontja 
eleve magasabb a fémekénél, kúszás szempontjából a kerámiák ideális szerkezeti 
anyagok a magas hımérséklető alkalmazásoknál. Hátrányos tulajdonságaik közé 
tartozik rideg törési hajlamuk. A kutatások több irányban folynak: egy részt a 
kerámiák szívósságának növelése, más részt új anyag kombinációk (kompozit 
anyagok) fejlesztése felé.  
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A fémek mágneses tulajdonságai – néhány alapfogalom 

Ferromágnesség 

Míg az anyagok nagy részére a mágneses tér csak kis hatással van (dia- és 
paramágneses anyagok), addig a ferromágneses anyagok és a mágneses tér között 
jelentıs kölcsönhatás lép fel: az anyag mágneses állapota megváltozik és a minta 
környezetében a mágneses térerısség megnı. A mágneses tér hatására a mintában 
mágneses dipólusok keletkeznek, melyek erısségét a mágneses indukcióval, vagy 
fluxus sőrőséggel, röviden indukcióval (B) jellemezzük. Az egységnyi térfogatban 
indukált mágneses momentumok összegét mágnesezettségnek (M) nevezzük. 

A mágnesezı tér (H) és a létrehozott indukció (B) kapcsolatát a B–H görbék írják le. 
Paramágneses anyagoknál (ilyen pl. az Al, Cr, Mo, Ti, stb.) B egyenesen arányos H-val, 
az arányossági tényezı a permeabilitás (µ). A mágnesezı tér kikapcsolásakor B értéke 
zéróra csökken, azaz megszőnik a mágneses tér hatása. Ferromágneses anyagoknál B 
és H kapcsolata sokkal bonyolultabb. Ha a mágnesezı teret zéró értékrıl növeljük, B 
nem lineárisan növekszik és telítési értéket ér el (telítési indukció, Bs). Ha a teret ezt 
követıen csökkentjük, akkor még H =  0 esetében is megmarad a létrehozott indukció 
egy része (remanencia, Br) és az indukció csak egy ellenkezı irányú Hc térerısségnél 
(koercitív erı) válik zéróvá. A B – H görbe tehát jellegzetes hiszterézist mutat. A 
permeabilitás értéke (B/H) függ a mágneses tér erısségétıl. 

A hiszterézis görbe paraméterei: 

• koercitiv erı, Hc (A
.m-1) 

• telítési mágnesezettség vagy telítési indukció, Bs 
(T) 

• kezdı permeabilitás, µ 
• maximális permeabilitás, µmax 

 

 

 

 

A ferromágneses viselkedés függ a hımérséklettıl: adott hımérsékleten (Curie 
hımérséklet vagy Curie pont) a mágnesezettség zéróra csökken és az anyag 
paramágneses viselkedést mutat. 

A hiszterézis görbe sajátos alakját a mágneses domének viselkedése alapján 
értelmezhetjük. A ferromágneses anyagokban az atomi mágneses dipólusok között 
erıs kölcsönhatás lép fel, melynek eredményeképpen olyan térrészek jönnek létre, 
melyeken belül a mágnesezettség iránya azonos (mágneses domének).A dipólusok 
ezen rendezett beállása külsı mágneses tér nélkül is létrejön. A szomszédos 
doménekben a mágnesezettség iránya különbözı. Az egyes doméneket véges 
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kiterjedéső doménfalak választják el egymástól. A domének átmérıje tipikusan 50 µm, 
a doménfal pedig 0.1 µm. 

Jellegzetes doménszerkezet, vázlatosan 

 

 

A mágnesezés során a domének mérete és irányítottsága megváltozik. A tér 
növelésekor kezdetben a térhez kedvezı irányban álló domének térfogata növekszik a 
kedvezıtlen irányban állók kárára. Nagyobb terekben a még kedvezıtlen irányban álló 
domének is befordulnak a tér irányába. 

 Fe egykristály 

 

A hiszterézisgörbék alakját több tényezı együttesen határozza meg, közülük a 
legfontosabbak: a mágneses dipólusok kölcsönhatását jellemzı kicserélıdési energia, a 
mágnesezettség irányfüggését leíró kristály anizotrópia, a doménfal energia és a 
mechanikai kölcsönhatásokkal kapcsolatos magnetostrikciós energia (a minta 
hosszúságának megváltozása mágnesezettség hatására), stb. 
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A mágneses tulajdonságok egy része (pl. a telítési indukció) elsısorban az ötvözet 
összetételétıl függ, más tulajdonságok, például a permeabilitás és a koercitív erı 
nagyon érzékenyek az elıállítás körülményeire és lényegesen javíthatók utólagos 
hıkezelésekkel. 

Az alábbi táblázatokban néhány lágy- illetve keménymágneses anyag fıbb mágneses 
jellemzıit foglaltuk össze. Úgyszintén megadjuk a korábban használt cgs rendszerbeli 
mértékegységek átszámítási tényezıit az új, SI mértékegységekre. 

Mágneses egységek és átszámítási tényezık SI és cgs rendszerre 

  SI Units   
 
Quantity 

 
Symbol 

 
Derived 

 
Primary 

cgs-emu 
unit 

 
Conversion 

Magnetic induction 
(flux density) 

B tesla (Wb/m2)a kg/s-C gauss 1 Wb/m2 = 104 gauss 

Magnetic field 
strength 

H amp-turn/m C/m-s oersted 1 amp-turn/m = 4π×10-3 
oersted  

Magnetization M (SI) amp-turn/m C/m-s maxwell/c
m2 

1 amp-turn/m = 
4π×10-3maxwell/cm2 

Permeabilitv of a 
vacuum 

µ0 henry/mb kg-m/C2 Unitless 
(emu) 

4π×10-7~ henry/m = 1 
emu 

Relative 
permeabilitv 

µr(SI) Unitless Unitless Urtitless µr = µ’ 

Susceptibility χm (SI) 
χ’m (cgs-emu) 

Unitless Unitless Unitless χm = 4πχ’m 

a Units of the weber (Wb) are volt-seconds.  
b Units of the henrv are webers per ampere. 
 

Néhány lágymágneses anyag fıbb mágneses jellemzıi 
Material Composition 

(wt%) 
Initial Relative 
Permeability 

µµµµi 

Saturation Flux 
Density Bs 

[tesla (gauss)] 

Hysteresis 
Loss /Cycle 

[J/m3 (erg/cm3)] 

Resisitivity 
ρρρρ 

(ΩΩΩΩ-m) 
Commercial 
iron ingot 

99.95Fe 150 2.14 
(21.400) 

270 
(2700) 

1.0 X 10-7 

Silicon–iron 
(oriented) 

97Fe, 3Si 1400 2.01 
(20.100) 

40 
(400) 

4.7 X 10-7 

45 Permallov 55Fe, 45Ni, 
5Mo, 0.5Mn 

2500 1.60 
(16.000) 

120 
(11200) 

4.5 X 10-7 

Supermalloy 79Ni, 15Fe, 75.000 0.80 
(8000) 

— 6.0 X 10-7 

Ferroxcube A 48MnFe2O4, 
52ZnFe2O4 

1400 0.33 
(3300) 

~40 
(~400) 

2000 

Ferroxcube B 36NiFe2O4, 
64ZnFe2O4 

650 0.36 
(3600) 

~35 
(~350) 

107 
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Néhány keménymágneses anyag fıbb mágneses jellemzıi 
 
 
 

Material 

Composition 
(wt%) 

Remanence 
Br  

[tesla 
(gauss)] 

Coercivity 
Hc 

[amp-turn/m 
(Oe)] 

 
(BH)max 
[kJ/m2 
(MGOe)] 

Curie 
Temperature 
Tc [°C (°F)] 

Resistivity 
ρρρρ 

(ΩΩΩΩ-m) 

Tungsten steel 92.8 Fe, 6 W, 
0.5 Cr. 0.7 C 

0.95 (9500) 5900 
(74) 

2.6 
(0.33) 

760 
(1400) 

3.0×10−7 

Cunife 20 Fe, 20 Ni. 
60 Cu 

0.54 (5400) 44.000 (550) 12 
(1.5) 

410 
(770) 

1.8×10−7 

Sintered alnico 8 34 Fe. 7 Al, 15 
Ni, 35 Co, 4 
Cu, 5 Ti 

0.76 (7600) 125.000 
(1550) 

36 
(4.5) 

860 
(1580) 

— 

Sintered ferrite 3 BaO-6Fe2O3 0.32 (3200) 240.000 
(3000) 

20 
(2.5) 

450 
(840) 

~104 

Cobalt rare 
earth 1 

SmCo5 0.92 (9200) 720.000 
(9.000) 

70 
(21) 

725 
(1340) 

5.0×10−7 

Sintered 
neodvmium-iron-
boron 

Nd2Fe14B 1.16 (11.600) 848.000 
(10.600) 

255 
(32) 

310 
(590) 

1.6×10−7 

 


