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Ajánlás 

 

Budai István hat évet dolgozott ezen a disszertáción, és ez meglátszik rajta. Sikerült 

olyan eredményeket elérnie, hogy a „Metall Mater Trans A” folyóirat szerkesztője a cikk 

elektronikus leadását követő harmadik napon azzal fogadta el a cikket közlésre, hogy „A 

cikket közlésre a jelenlegi formájában elfogadom. Ugyan általában minden cikket 

háromszintű bírálói rendszeren keresztül minőségbiztosítunk, ettől az elvtől azonban ebben az 

esetben eltekintünk”. Bővebb magyarázatot nem kaptunk e pozitív szerkesztői döntéshez, de 

az ok nyilvánvaló: hiába is küldenék ki bírálóknak, olyan bírálót úgysem találnának, aki 

értene a témához, hiszen szemcsékkel stabilizált monotektikus ötvözeteket előttünk még 

senkinek nem sikerült előállítania. Ezért a kérdés igazából az volt, hogy a szerkesztő 

felvállalja-e az újdonságban rejlő kockázatot. Szerencsénkre felvállalta, ami talán pozitívan 

minősíti jelen munka eredményét. Még akkor is igaz ez, ha ugyanilyen gyorsan, néhány nap 

alatt utasította el ugyanezt a cikket előzőleg először a „Nature Materials”, majd a „Scripta 

Materiala” szerkesztője is – Ők nem vállalták fel az újjal járó kockázatot.  

Azonban Budai István volt annyira bátor, hogy másfél évnyi hiábavaló 

viszkozitásmérés – próbálkozás után belevágott egy olyan PhD-témamódosításba, amiről a 

tudományos vezetője a következő „lelkesítő” szöveget adta elő: „nem csinált még ilyet soha 

senki, én se, de fizikai-kémiai szempontból (azaz papíron) elvileg lehet ilyet csinálni és ha 

sokat dolgozol rajta, Neked talán sikerülhet”. Belevágott és sikerült neki. Amikor először 

hozott tökéletes kísérleti eredményeket, úgy tettem, mintha nem lennék nagyon meglepve. De 

most bevallom, meg voltam lepve és kicsit még most is furcsának tartom, hogy a 

vezetésemmel egy fiatal mérnök addig próbálkozott különböző kölcsön berendezésekből 

össze-eszkábált miskolci laborjában, amíg nem kapott olyan, minőségileg új eredményt, 

amilyet még senki más előtte a világon. Gratulálok.  

Ezután még évekig pontosítottuk, reprodukáltuk, tudományosan is értelmeztük az 

eredményeket. A végeredmény egy beadott szabadalom, a fent hivatkozott cikk és ez a 

disszertáció. Fogadják szeretettel és olvassák azzal a megértéssel, ahogy az új dolgokat illik.  

 

Jó szerencsét! 

 

Miskolc, 2009. március 31.       

Kaptay György, tudományos vezető 
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Jelmagyarázat  

 
 
 

jel        megnevezés      mértékegység 
 

 
d  átmérő        m 

di  Pauling ionsugár kétszerese     m 

h  Planck állandó       Js 

hA,B  szemcse A és B fázisba merülési mélysége   m 

k  biztonsági tényező      - 

M  az ötvözet átlagos atomtömege     g/mol 

mi  az egyes komponensek atomtömege    g/mol 

mA,B  A és B anyag tömege      kg 

n  fordulatszám       1/min 

NA,B,H   szemcse mennyisége az A, B, H fázisban   db 

NAv   Avogadro szám       1/mol 

r   a szemcse sugara      m 

R  univerzális gázállandó     J/molK 

SA,B,H  A, B, H fázisok felületek nagysága    - 

T  abszolút hőmérséklet       K 

Tm  az ötvözet likvidusz hőmérséklete     K 

xA,B,H   szemcse pozíció relatív aránya az A, B, H fázisban  - 

xi  az egyes komponensek moltörtje     - 

V  térfogat       m3 

z  csepp és stabilizáló szemcse sugarának hányadosa  - 

H  oldódási entalpia       J/mol 

G*  a folyáshoz szükséges aktiválási Gibbs energia   J/mol 
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VE  moláris többlet térfogat      m3/mol 

 

α  a folyás során felszakadó kötések részaránya  - 

SV   szilárd szemcse-víz határfelületi feszültsége   J/m2 

VO   víz-olaj határfelületi feszültsége    J/m2 

SO    olaj-szilárd szemcse határfelületi feszültsége  J/m2 

A/v  folyékony A anyag felületi feszültsége    J/m2 

B/v  folyékony B anyag felületi feszültsége    J/m2 

C/v  szilárd C anyag felületi energiája    J/m2 

A/B  A és B olvadékok közötti határfelületi energia  J/m2 

C/A  szilárd C anyag / A olvadék határfelületi energiája  J/m2 

C/B  szilárd C anyag / B olvadék határfelületi energiája  J/m2 

   termodinamikai korrekció      - 

   az ötvözet dinamikai viszkozitása     Pas 

i   a komponensek dinamikai viszkozitása   Pas 

   a fémolvadék sűrűsége      kg/m3 

Θ  peremszög       ° 

ΘC/A/v  az A olvadék peremszöge C szilárd anyagon vákuumban ° 

ΘC/B/v  a B olvadék peremszöge C szilárd anyagon vákuumban ° 

  kölcsönhatási koefficiens      J/mol 
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Bevezetés, célkitűzések 

 

Monotektikus ötvözeteknek nevezzük azokat a fémötvözeteket, amelyek magasabb 

hőmérsékleten két, egymásban nem elegyedő fémolvadékot alkotnak. Amennyiben ezeket az 

ötvözeteket a monotektikus hőmérséklet alá hűtjük, először az egyik fázis, majd az eutektikus 

hőmérséklet alá való hűtés következtében a másik fázis is megszilárdul, és megkapjuk a 

szilárd fázisú monotektikus ötvözetet. Alapesetben két, egymás felett elhelyezkedő 

makroszkópikus fázist kapunk, aminek oka a két folyadék fázis sűrűségkülönbsége [1-12]. 

Al-Pb, Cu-Pb, Al-Bi, Al-In és más monotektikus ötvözeteket az ipar különböző 

területein használnak, pl. csapágyfémként vagy potenciálisan nagyhőmérsékletű 

szupravezetőként. A monotektikus ötvözetek jellemzően akkor (lennének) a leghasznosabbak 

a különféle felhasználási területeken, ha az egyik fázis kisméretű, homogén eloszlású 

diszperziót alkotna a másik fázisban (mátrixban). Minél kisebb a cseppméret és minél 

homogénebb a cseppek eloszlása, várhatóan annál hasznosabb a monotektikus ötvözet. Ennek 

a követelménynek azonban a gyártás során ellentmond a két folyadék fázis közötti 

határfelületi energia léte (ami a cseppeket összeolvadásra készteti), illetve a folyadékok 

sűrűségkülönbsége, ami a diszpergált fázis függőleges irányban való makroszkópikus 

elválásához (kiülepedéséhez) vezet, ráadásul annál nagyobb sebességgel, minél nagyobb az 

összeolvadó cseppek mérete. Ezekhez a hatásokhoz hozzáadódik még a határfelületi gradiens 

erő (Marangoni erő) hatása, ami általában a nagyobb hőmérsékletű rész felé vonzza a 

cseppeket, amennyiben a rendszerben hőmérséklet gradiens lép fel. Hőmérséklet gradiens 

nélkül fémolvadékot befagyasztani nem lehet, tehát ez a hatás szintén a homogén 

cseppeloszlás ellen hat  

A fentiek miatt a homogén eloszlású monotektikus ötvözetek gyártásának kulcsa az, 

hogy a diszpergált cseppeket stabilizálni kell; azaz meg kell gátolni, hogy azok 

összeolvadjanak és emiatt kiülepedjenek. A disszertációmban azt mutatom meg, hogy ezt a 

célt el lehet érni megfelelően megválasztott szilárd szemcsékkel, hasonlóan ahhoz, ahogy a 

kolloidkémiában szemcsékkel stabilizálják a víz/olaj emulziókat  

Emulziók előállítása során különböző folyadékokat kevernek össze oly módon, hogy a 

keverés befejezése után a két folyadék makroszkópikusan ne váljon szét, hanem egymással 

nagyfinomságú heterogén rendszert alkosson. Ahhoz, hogy ilyen stabil emulziót állítsunk elő, 

nem elegendő a keverés, hiszen az egymásban diszpergálódó fázisok a megnövelt határfelület 
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csökkentése céljából gyorsan rekombinálódnak, azaz két nagyméretű fázissá állnak össze. 

Emiatt van szükség valamilyen határfelület-aktív anyagra, amivel stabilizálni lehet az 

emulziót. Ez a „határfelület-aktív anyag” nem feltétlenül oldott atom, vagy molekula, lehet 

külön fázisban lévő mikrométer vagy akár nanométer méretű szilárd szemcse is. 

 

Munkám célja a szilárd szemcsékkel stabilizált homogén eloszlású fémolvadék- 

emulziók és monotektikus ötvözetek laboratóriumi előállítási technológiájának kifejlesztése; 

valamint annak feltárása, hogy a peremszög és a folyadékfázis-arány milyen hatással van a 

kialakuló emulziók típusára, illetve arra, hogy az emulzió kialakul-e egyáltalán. Ebből 

levezethető célom annak vizsgálata, hogy milyen peremszöggel nedvesít egy fémolvadék egy 

szilárd szemcsét egy másik (vele nem elegyedő) fémolvadék közegében. Lévén, hogy az 

emulziógyártás energiaigénye viszkozitás-függő, vizsgálom az emulziókat alkotó 

fémolvadékok dinamikai viszkozitását is.  
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1. A szakirodalom összefoglalása 

 

1.1. Monotektikus ötvözetek létrehozásának technikái 

 

 Elvileg ahhoz, hogy monotektikus ötvözetet hozzunk létre, nem kell más, mint a 

fázisdiagram szerinti összetétel-intervallumban lévő ötvözetet a fázisdiagram szerinti 

hőmérséklet-intervallumban kell tartani, majd le kell hűteni. Ha a dolog ilyen egyszerű lenne, 

ez a disszertáció nem született volna meg. A cél azonban nem akármilyen monotektikus 

ötvözet létrehozása, hanem olyané, amelyben a kisebb térfogathányadú fázis alkotta cseppek 

minél kisebb méretűek és azok minél homogénebben oszlanak el a másik fázis mátrixában.  

 Legalább két olyan erő van a természetben, ami fenti cél ellen hat. Az egyik a 

gravitációs erőtérben ható gravitációs és felhajtó erők különbsége, ami a cseppek és a mátrix 

sűrűségkülönbségével arányos és függőleges irányban választja szét a fázisokat. A másik az 

úgynevezett határfelületi gradiens erő (más néven Marangoni erő), ami hőmérséklet- és/vagy 

koncentráció-gradiens hatására keletkezik, és ami a cseppeket a gradiensek által indukált 

határfelületi energia gradiens negatív iránya felé húzza. E két erő hatására a cseppek 

kiválásától számított nagyon rövid időn belül két különálló makroszkópikus térrészbe kerül a 

két fázis, azaz nem homogén eloszlású monotektikus ötvözetet kapunk [1-6]. Most tekintsük 

át, hogy milyen módszerekkel próbálják az irodalomban elérni a homogén cseppeloszlást.  

 

 

1.1.1. Gyors keverés és befagyasztás 

 

Amennyiben a két fémolvadékot tartalmazó monotektikus rendszert nagy 

fordulatszámmal és megfelelően kialakított keverővel keverjük, kialakul a diszpergált 

cseppeket tartalmazó rendszer. Amennyiben ezt gyorsan befagyasztjuk, a diszpergált cseppek 

befagynak és közel homogén cseppeloszlású monotektikus ötvözetet kapunk. Ebben az 

esetben teljesen homogén cseppeloszlást soha nem lehet elérni, bár a keverés és a 

befagyasztás sebességének növelésével ehhez az ideális állapothoz lehet közelíteni. A 

következő eredményeket érdemes megemlíteni az irodalomból:  

- [7-10] befagyasztásos technikát alkalmazott jellemzően Al-Pb rendszerre.  
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- [11] a hűtési sebesség növelése érdekében vékony film formában öntötte le nagy 

sebességgel a monotektikus ötvözetet.  

- [12] a szilárd/folyadék zónában is folytatta az Al/Pb ötvözet keverését.  

- [13] szabadalmában az olvadékot egy nagy hőelvonó képességű mozgó szalagra, 

vagy huzalra öntötték rá. 

- [14] szabadalmában a keverést egy nagynyomású olvasztófejjel hozták létre.  

- [15] szabadalomban és az azt követő cikkekben és disszertációban [16-18] az 

olvasztáshoz nagy energiasűrűségű lézersugarat használtak, miközben a munkadarabot 

intenzíven hűtötték.  

 

1.1.2. Gravitációmentes térben való olvasztás és befagyasztás 

 

Amennyiben az olvasztást és befagyasztást gravitációmentes térben végezzük, a 

kiülepedéssel nem kell számolni, bár a Marangoni erő ekkor is fellép. Ez a technológia 

nyilván nagyon drága, ráadásul a Marangoni áramlás miatt nem is ad tökéletes eredményt.  

Ilyen kísérleteket végzett pl. [19] Cu-Pb-Al rendszerben NASA parabolarepüléssel és 

[20] Fe-Sn ötvözetre ejtőtoronyban.  

 

1.1.3. A Lorentz erő használata a kiülepedés megakadályozására 

 

Ha elektromosan vezető fázison (mint pl. a fémolvadékok) elektromos áramot 

vezetünk át és emellett mágneses erőtérbe helyezzük, megfelelő beállítás mellett a cseppekre 

a gravitációt kompenzáló, ún. Lorentz erő hat, ami ideális esetben kvázi gravitációmentes 

környezetet hoz létre és megakadályozza a cseppek kiülepedését.  

A [21] cikkben az Al-Pb rendszerben próbálták ki ezt a technikát, de nem értek el 

sikereket. Ennek fő oka a határfelületi gradiens erő (Marangoni erő) fellépte, ami a 

hőmérsékleti gradiens felé húzza a cseppeket, és végül inhomogén cseppeloszláshoz és a 

cseppek összeolvadásához vezet.  

 

1.1.4. Fémolvadék emulzió stabilizálása és homogén fáziseloszlású monotektikus ötvözet 

előállítása szilárd szemcsék segítségével 

 

Sem cikkben, sem szabadalomban ennek a módszernek nincs nyoma, tehát 

feltehetőleg a disszertációmban leírt eljárás teljesen új. Az eljárás ugyanakkor ismert habok, 
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illetve víz/olaj emulziók stabilizálására, ezért a következő alfejezetben áttekintem e témák 

irodalmát.  

Az 1.1.4.1. ábra szerint a kérdés a következőképpen is feltehető: ha ismert az, hogy 

lehet, illetve az, hogy hogyan lehet szemcsékkel stabilizált víz és/vagy olaj alapú habokat és 

emulziókat, illetve szemcsékkel stabilizált fémhabokat előállítani, akkor vajon 

megvalósítható-e ugyanez szemcsékkel stabilizált fémemulziókra is? Mint ahogyan a 

disszertációmban bemutatom, a válasz: igen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.4.1. ábra: Szemcsékkel stabilizált habok és emulziók anyagtípusok szerinti osztályozása 

(jelmagyarázat: „+”  = a technológia ismert, „?” = a technológia egyelőre nem ismert) 

 

 

1.2. Szemcsékkel stabilizált habok és víz/olaj emulziók 

 

 A téma úttörője valószínűleg Ramsden, aki már 1903-ban beszámolt arról, hogy 

hogyan lehet buborékokat és cseppeket (azaz habokat és emulziókat) szilárd szemcsékkel 

stabilizálni [22]. A témának azóta sokfelé ágazó irodalma van. Kezdjük a víz (vagy szerves 

folyadék) alapú, szilárd szemcsék stabilizálta habokkal. Ilyen típusú habokat olyan 

szemcsékkel lehet létrehozni, amelyek jól tapadnak a folyadék/gáz határfelülethez, sőt 

előnyös, ha kétdimenziós struktúrát alkotnak a felületen. A stabilizáló szemcsék optimális 

peremszögére 70o körüli érték adódik mind elméletileg, mind kísérletileg [23-42].  

 A szemcsékkel stabilizált vizes és fémhabok irodalma gyakorlatilag teljesen 

különválik. Azt mindenesetre nem állíthatjuk, hogy a vizes habok elméleti analógiájára lettek 

volna kifejlesztve a fémhabok. A valóságban a különféle fémhab gyártási eljárásokig hosszú, 

víz, és/vagy 
olaj alapú

fémolvadék
alapú

+

+ ?

+

szemcsékkel 
stabilizált 
emulziók

szemcsékkel 
stabilizált 

habok
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göröngyös és ezért drága út vezetett [43-78]. A vizes és fémhabok közötti legnagyobb 

különbség az, hogy vizes habokat lehet a vízben oldott felületaktív és megfelelően hosszú, 

merev molekulák segítségével is stabilizálni, míg fémhabok esetében ilyen molekulák nem 

ismertek (avagy disszociálódnak, illetve nem oldódnak a fémolvadékokban). Ezeknél a 

haboknál azonban egy nagyságrenddel stabilabbak a szilárd szemcsékkel stabilizált habok. 

Ami a stabilizálás elméletét illeti, mára kiderült, hogy a szemcsékkel stabilizált vizes és 

fémalapú habok stabilitása ugyanazokra a határfelületi erőkre vezethető vissza [30]. Nagy 

különbség azonban, hogy míg a vizes habokkal foglalkozók számára ez a kijelentés 

nyilvánvaló, addig a fémhabokkal foglalkozók többsége még mindig tévutakon bolyong. 

Számomra ez csak azért fontos, mert arra figyelmeztet, hogy érdemes elkerülni ezeket, és a 

víz/olaj alapú, szemcsékkel stabilizált emulziók irodalmában felgyűlt tudás felhasználható 

disszertációmban.  

Miután Ramsden [22] munkája valamiért elfelejtődött, az irodalomban Pickeringnek 

tulajdonítják az első szemcsékkel stabilizált víz/olaj emulziók létrehozását [79] – ezért ma az 

irodalomban a szilárd szemcsékkel stabilizált emulziókat Pickering emulziónak nevezik. A 

szemcsékkel stabilizált víz/olaj emulziók irodalma bőséges [80-112] A továbbiakban ezek 

közül emelek ki néhány szignifikáns eredményt.  

 Reinders [81] a folyadék-szilárd határfelületet vizsgálta olaj/víz rendszerben (lásd 

1.2.1. ábra). A szilárd szemcsék megoszlása a szilárd szemcse-víz: SV , víz-olaj: VO , olaj-

szilárd szemcse SO  határfelületi feszültség viszonyaitól függ: 

1. SVVOSO    esetében a szemcsék a vizes fázisban szuszpendálva maradnak 

2. SOVOSV    esetében a szemcsék az olaj fázisban szuszpendálva maradnak 

3. SOSVVO    esetében a szemcsék a határrétegben foglalnak helyet. 

 
A szilárd anyagok peremszögére érvényes a Young-egyenlet: 
 

VO

SVSO


 

cos           (1.2.1) 

 

Ha SOSV   , akkor cosΘ pozitív, Θ < 90°. Ez akkor következik be, ha a szilárd anyag 

jobban nedvesedik vízzel, mint olajjal, így a szemcse nagyobb felülete a vízben lesz, olaj a 

vízben emulzió keletkezik. Ha SOSV   , akkor cosΘ negatív, Θ > 90°. A szemcse jobban 

nedvesedik az olajjal, nagyobb felülete az olajban lesz, ilyenkor víz az olajban típusú emulzió 
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keletkezik. Az a nem gyakori helyzet is lehetséges, amikor a szilárd részecskét a víz és az olaj 

egyformán nedvesíti. Ilyen esetben egészen stabil emulziók hozhatók létre [86]. Az a 

megfigyelés is nyilvánvaló, hogy a szilárd szemcsék nagyobb felülete a diszperziós közegben 

van [85].  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.2.1. ábra: Szilárd részecskék nedvesedése olaj/víz határfelületen 
 
 

 
1.2.1. ábra. Szilárd, gömb alakú szemcse helyzete víz/olaj határfelületen [81] 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1.2.2. ábra: Szilárd szemcsékkel stabilizált emulzió [81] 

 
 

A szilárd szemcsével stabilizált emulzió előállítását több paraméterrel is lehet 

befolyásolni. Befolyásolni tudjuk a kialakuló emulzió típusát, stabilitását. A szemcsék 

felületét bevonva befolyásolható a peremszög. Normál emulziók esetén a pH változtatásával 

[86] a fázisok közötti peremszög viszonyokat lehet befolyásolni. Az emulzió stabilitásának 
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növelése érdekében felületaktív anyagokat adnak a rendszerhez. A szilárd szemcsék 

méreteloszlása, mennyisége és fajlagos felülete is befolyásolja az emulzió kialakulását.  

Szilárd szemcsével stabilizált emulziót tehát különböző tulajdonságú szemcsével 

lehetséges előállítani. Olaj a vízben típusú emulziót állítottak elő 12 nm átmérőjű SiO2 

(Ludox HS 40) szemcsékkel. A kialakult emulziócseppek átmérője 5 - 20 µm közötti, a 

keverési fordulatszám 16000 1/min volt [93]. Ugyancsak olaj a vízben típusú emulziót 

állítottak elő 12 nm átmérőjű SiO2 (Aerosil 200) szemcsékkel. Az átlagos cseppátmérő 40 

µm, keverési fordulatszám 8000 1/min volt [98]. Olaj a vízben emulziókat állítottak elő 12 

nm átmérőjű Laponite RD típusú agyagszemcsékkel. Az átlagos cseppátmérő 10-28 µm, a 

keverési fordulatszám 11000 1/min volt [99]. Olaj a vízben emulziót állítottak elő 1,11 µm 

átlagos szemcseméretű vas szemcsékkel stabilizálva mágneses tér segítségével. A kialakult 

emulziócseppek átmérője 0,4 – 1,3 mm közötti volt [98]. Más szerzők polimer szemcséket 

használtak az emulziók stabilizálására, illetve a polimerizációra [100-103, 112]. 

Összegzésként megállapították, hogy különböző szilárd szemcsékkel stabilizált olaj/víz/olaj 

emulziók előállítása esetén, ha ΘOV > 87° esetében mindig víz az olajban típusú emulzió 

keletkezett [101]. 

 Kaptay vizsgálta a C szilárd szemcsékkel stabilizált, A és B, egymásban  nem 

elegyedő folyadékok által alkotott emulziók stabilitásátnak elméletét [105]. Eredményeit az 

1.2.3. ábrán mutatom be [105]. Az elméletből az következik, hogy a peremszög és a B fázis 

térfogathányada együttesen határozzák meg azt, hogy keletkezik-e emulzió, és ha igen, 

milyen típusú. Az elmélet összhangban van a 2005 előtti mérési adatokkal [105], és mint 

később látni fogjuk, a disszertáció adataival is.  
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1.2.3. ábra: Emulzió stabilitási diagram (középen) magyarázó ábrákkal [105] 

 

 

1.3. Az emulziókészítés technikája 

 

1.3.1. A hozzáadás módja [113] 

 

Az emulzió létrehozásánál több paramétert kell figyelembe venni. Az adagolás módja 

az egyik ilyen paraméter, mivel befolyásolja a kialakuló emulzió tulajdonságait, pl. a 

cseppméreteloszlást. 
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1.3.1.1. Az emulgeátor a víz fázisban 

 

Ebben az esetben az emulgeátort vagy a vízhez adagolják -szilárd részecskék esetén- 

vagy a vízben oldják föl. Az olaj fázist ezután adagolják a rendszerhez.  

 

1.3.1.2. Az emulgeátor az olaj fázisban 

 

Ebben az esetben az emulgeátort vagy az olajhoz adagolják -szilárd részecskék esetén- 

vagy az olajban oldják föl. A hozzáadás módja kétféle lehet: a rendszert a vízbe adagoljuk 

vagy vizet adunk a rendszerhez. 

 

1.3.1.3. In situ emulgeátorképződés 

 

Ebben az esetben az emulziót szappanokkal stabilizálják. A szappan zsírsavrészét az 

olajban, a szappan fémionjait a vízben oldják föl. A fázisok összekeverésekor a külön-külön 

feloldott alkotók a határfelületen találkoznak, szappanmolekulák képződnek, amik stabil 

emulziót hoznak létre. 

 

1.3.1.4. Váltakozó adagolási módszer 

 

Ebben az esetben a víz és olaj fázist váltakozva adagolják -kis mennyiségekben- az 

emulgeátorhoz. Az emulzió összetevőinek adagolásánál figyelembe kell venni az adagolás 

sebességét, illetve a keverési energiát. 

 

1.3.2. Emulgeáló készülékek [113-115] 

 

Az emulziók előállítására használatos berendezések működésük alapján két osztályba 

sorolhatók. A dinamikus keverők mozgó tartállyal vagy keverőeszközzel rendelkeznek. A 

statikus keverőkben nincsenek mozgó alkatrészek. A keverés több terelőszerkezettel 

valósítható meg. 

Dinamikus keverők   Statikus keverők 
egyszerű keverők   homogenizátorok 
kolloidmalmok 
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Az emulziókészítés egyik speciális módja az, amikor a folyadékot nem mechanikus úton 

keverik össze. A keveréshez szükséges energiát rezgések vagy hanghullámok által juttatják a 

rendszerbe. Ilyen például az ultrahangkészülék. 

 Emulziók előállíthatók más módszerekkel is, pl.: kondenzálással [116], de ezt a 

módszert csak laboratóriumi körülmények között használják. 

 

1.3.2.1. Egyszerű keverők 

 

Az egyszerű keverők közé tartoznak a keverőlapátos berendezések pl.: turbinakeverők 

és propellerkeverők. A keverőeszköz kialakítása sokféle lehet. Változtatható a keverőlapátok 

száma, alakja, a keverőeszköz mennyisége, elhelyezkedése és pozíciója a tartályon belül. A 

megfelelő áramlási viszonyok eléréséhez a tartályba áramlástörőket (általában 2-6 darabot) 

építenek be.  

A keverőeszközök három csoportba oszthatóak attól függően, hogy az eszköz 

közvetlen környezetében milyen áramláskép alakul ki: 

 
- axiális keverők 
- radiális keverők 
- tangenciális keverők. 

 

Fontos azonban figyelembe venni, hogy a keverőtartályban létrejövő áramlási kép 

mind a három típusnál közel azonos. 

 

1.3.2.2. Kolloidmalmok 

 

 Az emulgeálás azáltal jön létre, hogy az álló- és forgórész közötti kis nyíláson 

áthaladva a folyadékra nagy nyíróerő hat. A különböző emulgeálási feladatokhoz az állórész 

és a forgórész felületét fogazzák, illetve rovátkákat alakítanak ki rajtuk. 

 

1.3.2.3. Homogenizátorok 

 

A homogenizáló készülékben az emulgeálás azáltal jön létre, hogy folyadékokat nagy 

nyomással egy kis nyíláson vagy szelepen nyomják keresztül. 
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1.3.2.4. Ultrahangkészülék 

 

Ebben az esetben az emulgeáláshoz szükséges keverési energiát nagyfrekvenciájú 

hullámok biztosítják, így az ultrahang által rezgésbe hozott folyadékmolekulák 

összekeverednek. Az emulzió előállításához szükséges ultrahang létrehozásához négyféle 

módszert használnak: 

 

- piezoelektromos elv 
- magnetosztrikciós elv 
- elektromágneses elv 
- mechanikus hatás elv 

 

 

1.3.3. Az emulziók tulajdonságainak vizsgálata 

 

Mind az emulzió előállításához szükséges anyagok, mind az elkészített emulziók 

tulajdonságainak vizsgálata szükséges a megfelelő minőségű termék gyártásához. A 

meghatározandó tulajdonságok a gyakorlatban jól definiáltak, illetve meghatározásukhoz, 

vizsgálatukhoz bevált mérési módszereket alkalmaznak. 

 

1.3.3.1. Felületi és határfelületi feszültség mérése 

 

 Az irodalomban a felületi és határfelületi feszültség méréséhez szükséges módszereket 

többféleképpen csoportosították [117-118]. Az emulziókészítés során alkalmazott módszerek: 

 

- kapilláremelkedés 
- cseppsúly 
- leszakítás 
- buboréknyomás. 

 

 A szemcsékkel stabilizált habok és emulziók optimalizálása szempontjából a mikron- 

(sőt, néha nano-) méretű szemcséken érvényes peremszög mérésére van szükség. Vizes 

oldatokra Hórvölgyi és munkatársai dolgoztak ki egy méréséri eljárást [119]. A módszer 

sajnos több olyan szobahőmérsékletű részletet tartalmaz, ami miatt alkalmazása 

nagyhőmérsékletű fémolvadékokban megvalósíthatatlan. Ezért le kell szögeznünk, hogy az 

irodalomban nem ismert olyan eljárás, amivel fémolvadékok peremszögét lehetne mérni 
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szilárd szemcsés anyagon egy másik, az előzővel nem elegyedő fémolvadék közegében. Az 

előzőkből következik, hogy nincs egyetlen ilyen mérési adat sem.  

 

1.3.3.2. Viszkozitásmérés [120] 

 

A viszkozitás ismerete nagyon fontos. Több tényezőt is befolyásol, pl.: a keverés 

energiaszükségét, vagy az emulzió felhasználhatóságát. A viszkozitásmérés használható az 

emulzió típusának meghatározásához, változása információt nyújt az emulzió stabilitásának 

változásáról. Az emulziógyártásban használt viszkozitásmérés módszerei: 

 
- kapilláris módszer 
- kifolyásos módszer 
- ejtőgolyós módszer 
- rotációs módszer 

 

1.3.3.3. Cseppméret eloszlás meghatározása [115] 

 

Az emulzióban kialakult cseppek méreteloszlásának meghatározása több aspektusból 

is fontos, pl.: a gyártási paraméterek ellenőrzéséhez. Az időbeli változás mérése az emulzió 

stabilitásáról ad információt. 

 

- mikroszkópos mérés 
- ülepítési módszer 
- fényszórási módszer 

 

1.3.3.4. Stabilitás meghatározása [113] 

 

A stabilitás vizsgálatára az említetteken kívül további módszereket is alkalmazhatnak. 

Ezeket a módszereket az emulzió különböző hatásokkal szembeni viselkedésének vizsgálatára 

használják.  

 
- gyorsított öregedési vizsgálatok 
- elválasztódási vizsgálatok  
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1.4. Fémolvadékok viszkozitásának - mint az emulziók egyik fontos 

tulajdonságának - mérése és modellezése 

 

Mint már az 1.3.3. fejezetben ismertettem, mind az emulzió előállításához szükséges 

anyagok, mind az elkészített emulziók tulajdonságainak vizsgálata szükséges a megfelelő 

minőségű termék gyártásához. 

Az olvadék állapotú tiszta fémek, fémötvözetek és a fémolvadék emulzió 

alapanyagául is szolgáló szilárd szemcséket tartalmazó fémolvadék szuszpenziók 

(kompozitok) viszkozitásának mérési elve [120-121] megegyezik a normál folyadékok, 

illetve víz/olaj típusú emulziók viszkozitásának mérési elvével [117-118], azzal az eltéréssel, 

hogy a mérés nagy hőmérsékleten, illetve inert atmoszférán történik. A viszkozitásmérés nem 

egyszerű módszer és a szilárd szemcsével stabilizált fémolvadék emulzió viszkozitásáról nem 

található az irodalomban mérési adat. Ez nem meglepő, mivel az általam előállított 

fémolvadék emulziót tudomásom szerint ezidáig senki nem készített, így a viszkozitását sem 

mérhette meg senki.  

A szilárd szemcsével stabilizált többkomponensű fémolvadék emulzió viszkozitásának 

meghatározásához első lépésként érdemes a szemcse nélküli fémolvadék viszkozitását 

meghatározni. A viszkozitás meghatározható méréssel [121-122] és meghatározható 

modellezéssel is. A modellezés azért fontos, mert viszonylag gyors eljárás, nincsenek mérési 

költségek, hátránya, hogy egy mérésben mindenki sokkal jobban hisz, mint 10 modell 

számításban, függetlenül azok pontosságától. 

 

A fémolvadékok viszkozitásának modellezését jellemzően a fémolvadék ismert (mért, 

esetleg modellezett) termodinamikai tulajdonságai alapján végzik [123-130], elsősorban az 

oldáshőt (esetleg töblet oldódási Gibbs energiát), illetve ritkábban a többlet térfogatot (is) 

használva a modellezéshez. A mai napig nincs egyetértés a modelleket használók körében 

annak tekintetében, hogy az eddig publikált modellek közül [123-130] melyik reprodukálja 

legpontosabban a kísérleti adatokat. 

Irodalmi modellek 

 

 Az irodalomban publikált modellek végeredményét levezetés nélkül, csak a számítás 

egyenletét megadva ismertetem, definiálva az egyenletekben használt fizikai mennyiségeket. 
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A Moelwyn-Hughes modell [123] a dinamikai viszkozitás változását az ötvözet 

kohéziós energiájának változásából származtatja: 

 

  











TR

xxxx 212211 21   (1.4.1) 

 
 – kölcsönhatási energia ( = H / x1*x2) 

Az Iida-Ueda-Morita modell [124-125] a viszkozitást a komponensek különböző 

atomtömeg és méret eltéréseiből, valamint az ötvözet létrejöttének hatására bekövetkező 

kohéziós energiaváltozásból származtatja, egy félempirikus paraméter felhasználásával: 

 

   
 

 






































2
22

2
11

2
2121

2/1

2

2211

2

2121
2211

5
112

dxdx

ddxx

mxmx

mmxx
xx     (1.4.2) 

 

 – termodinamikai korrekció, amelynek meghatározása két különböző módon történhet 

[124-125]: 
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 12.0                 (1.4.2.a-b) 

 

ahol GE = H-TSE, integrális többlet Gibbs energia, származtatva az oldódási 

entalpiaváltozásból (H) és a többlet oldódási entrópiából (SE). 

A Kozlov-Romanov-Petrov modell [126] a viszkozitás logaritmusát elméleti úton 

származtatja az egyes komponensek viszkozitás értékeinek logaritmusából: 
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A Hirai modell [127] az Andrade egyenlet egy félempirikus extrapolálása: 
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A Seetharaman-Du Sichen modell [128] az Eyring egyenlet alapján egy félempirikus 

egyenlettel határozza meg az olvadék aktiválási energiáját, az említett modellek többségének 

ellentmondva: 
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ahol ΔGi
* – az egyes komponensek folyásához szükséges aktiválási Gibbs energia [127]: 
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A Kaptay modell [129-130] az (1.4.5) egyenlet módosítása. Az ötvözet kohéziós 

energiájának és a folyás aktiválási energiájának elméleti kapcsolatából származtatva: 
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 – a folyás során felszakadó kötések részaránya ( = 0.155  0.015) 
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1.5. Az irodalomban ismert adatok és a tézisek rövid összevetése 

 

Összefoglalva a disszertációban közölt irodalmi áttekintést, az alábbi kijelentéseket teszem a 

téziseim és az irodalomban ismert adatok kapcsolatáról:  

 Az 1. tézis a szemcsékkel stabilizált fém/fémemulziók és monotektikus ötvözetek 

előállításáról szól. Az irodalomban egyáltalán nem találtam ilyen jellegű információt. A 

módszer tehát legjobb tudomásom szerint teljesen új, jelenleg szabadalmaztatás alatt áll. 

 A 2. tézis arról szól, hogy hogyan lehet egy fémolvadék peremszögét meghatározni 

szilárd szemcséken egy másik, az előzővel nem elegyedő fémolvadék közegében. Ebben a 

témában sincs tudomásom irodalmi adatokról, tehát ez a módszer is teljesen új. 

 A 3. tézis az 1. és 2. tézisek összekapcsolásáról szól. Lévén, hogy az 1. és  2. tézisek 

abszolút újak, ezért a 3. tézispont is az. Az ott hivatkozott elméleti „emulzió stabilitási 

diagram” azonban irodalmi adat, ami a víz/olaj rendszerekre lett validálva. Az én új 

eredményem az, hogy megmutattam: fém/fém rendszerekre elvégzett kísérleteim eredményei 

teljesen összhangban vannak ezzel az elméleti diagrammal.  

 A 4. tézispont a binér fémolvadékok viszkozitásának koncentráció-függéséről szól 6 

modell [123-130] és 59 kísérletileg vizsgált rendszer ütköztetésével. Sem a modellek, sem a 

mérések nem az én eredményeim. Az én eredményem az, hogy ezeket az adatokat az 

irodalomban először ilyen teljességben ütköztettem, kiválasztottam a legjobban működő 

egyenletet, és arra megadtam azt, hogy átlagban hány százalékban képes a mért adatokat 

reprodukálni, annak függvényében, hogy az adott rendszer fázisdiagramja milyen típusú.  
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2. A kísérletek tervezése és megvalósítása 

 

2.1. Alapanyagok 

 

Diszperziós közegek (A anyag) 

MMC1: A356 Al ötvözet + 20 v/v % SiC, dSiC = 10μm,  

A356 Al ötvözet összetétele: (Al + Si(7) + Mg(0,3) + max. Fe(0,2) + max. Zn(0,1)) 

MMC1-a: A356 Al ötvözet + 30 v/v % SiC, dSiC = 10μm 

MMC1-b: A356 Al ötvözet + 45 v/v % SiC, dSiC = 10μm 

MMC2: Fémmátrixú kompozit Al + 5,2 v/v % Al2O3 dAl2O3 = 10 μm,  

MMC3: Al szemcsefinomító (KBM AFFILIPS) Al + Sr(10) + Ti(1) + B(0,2)  

 Azért választottam ezeket az anyagokat alapmátrixnak, mert a szemcsék már a 

diszperziós közegben vannak (az MMC3 esetében legalább potenciálisan), így egy lépésben 

elő lehet állítani a fémolvadék emulziókat. 

 

Diszperz részek (B anyag) 

Bi: Bizmut (Sigma-Aldrich, 99%)  

Cd: Kadmium (Magyar Pénzverde 99%) 

Pb: Ólom (99 %).   

 

 

2.2. A kísérleti berendezés tervezése és megvalósítása 

 

A megfelelő kevertségi állapot eléréséhez keverőberendezést kellett méreteznem és 

terveznem. A tervezési folyamat során figyelembe kellett venni a nagy sűrűségkülönbséget, 

illetve a szilárd szemcsék ülepedését is. Azt kellett elérni, hogy az alkotórészek eloszlása a 

meghatározott legkisebb térfogatelemben a kívánt keverési aránynak feleljen meg, azaz 

kialakuljanak a mátrixban a Bi, Cd, Pb cseppek úgy, hogy a szemcsék a mátrix és a cseppek 

határfelületén helyezkedjenek el. 

A szilárd szemcsékkel stabilizált emulzió előállításához síklapátos keverőpropellert 

választottam. A keverőlapátok párhuzamosak a tengellyel, a jellegzetes áramlási irány 

tangenciális. A keverés és a nyíróerők fokozása érdekében 4 darab áramlástörőt terveztem a 
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keverőtégelybe. Az áramlástörők a tégely teljes magasságában vannak beépítve. A tégely két 

részből áll, így a kísérlet után a megszilárdult fémolvadék könnyen kivehető belőle. A 

berendezést a következő méretarányok alapján terveztem:  

d/D = 0,4 – 0,5, w/d = 0,9 – 1, h/d = 0,1 – 0,2, H/d = 1,5 – 2, b = 0,1×D (a jelölések 

definícióit lásd a 2.2.1. ábrán).  

A keveredés ellenőrzésének és szimulálásának érdekében, azaz hogy keverő-

berendezéssel valóban létre lehet-e hozni cseppeket a folyékony mátrixban, modellkísérletet 

végeztem. A kísérletekben vizet és 23 térfogat % higanyt próbáltam összekeverni különböző 

fordulatszámon, hozzáadott emulgeálószer és szilárd szemcsék nélkül. Azért használtam 

ezeket a folyadékokat, mert nagy volt a sűrűségkülönbségük és jól szemléltették a keveredési 

állapotot. Az kísérlethez az eredeti keverőtégellyel azonos geometriájú tégelyt készítettem 

üvegből, ezáltal jól követhető volt a keveredés folyamata. A keverőpropeller grafitból készült.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.1. ábra: A tégely és a keverőpropeller geometriája 

(d – a keverőpropeller külső átmérője, D – a tégely belső átmérője, w – a keverőpropeller 

magassága, H – az olvadék magassága, b – az áramlástörő szélessége, h – a keverőpropeller 

és a tégelyfenék távolsága) 

 

A kísérletek során a következőket tapasztaltam: 1000 1/min-os fordulatszámig a 

fázisok nem keveredtek. A higany a tégely alján marad, csak a víz keveredését lehetett 

megfigyelni. 1000 1/min-os fordulatszám felett hirtelen megindult a fázisok összekeveredése, 

a higany teljesen felemelkedett a tégely aljáról. A keverés hatására higanycseppek teljesen 

körüláramolták a vízcseppeket, illetve fordítva. Ezt a jelenséget az emulzió teljes térfogatában 

megfigyeltem. A rendszer sem emulgeált, sem az emulzió kialakulása előtti állapotában nem 
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forgott körbe a tégely fala mentén, hanem az áramlástörőknek köszönhetően megfelelően 

keveredett. A fordulatszám fokozatos 1500 1/min-os növeléséig nem tapasztaltam változást 

az emulziós állapotban. A fordulatszám további növelése esetén azt tapasztaltam, hogy a 

keveredés során levegő keveredik a rendszerbe. Az emulzió felszínén apró buborékok 

jelentek meg, és cuppogó hangot hallottunk. A fordulatszám további növelése esetén a 

buborékképződés fokozódott, illetve az emulzióból apró higanycseppek repültek ki. A 

fordulatszám 1000 1/min alá történő csökkentésekor az emulzió azonnal szétesett és a higany 

ismét a tégely aljára süllyedt. 

A modellkísérlet igazolta, hogy a megtervezett keverőberendezés alkalmas emulzió 

előállítására. A tervek (2.2.2. ábra) alapján elkészítettem a keverőpropellert és a tégelyt (lásd 

2.2.3. ábra). A tégely H9-es hőálló acélból készült, a tégely hasznos térfogata: V = 50 cm3, a 

keverőpropeller grafitból készült.  
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2.2.2. ábra: A tégely és a keverőpropeller műszaki rajza 
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c)  
d) 

2.2.3. ábra: A tégely és a keverőpropeller 

 

A kísérletekhez MLW MR 25 laborkeverőt (n = 30-2500 1/min) és számítógép 

vezérelt kemencét használtam, amelynek paraméterei: maximális hőmérséklet: 1200°C, 

fűtési sebesség: 1- 1000°C/h-ig, hőmérsékleti pontosság: +5,0 °C. A kísérleti összeállítást 

a 2.2.3. ábrán mutatom be. 

 

 

2.2.3. ábra: A kísérleti berendezés összeállítása 
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2.3. A kiindulási alapanyagok tömegeinek számítási algoritmusa 

 

Az emulzió elkészítéséhez meg kell tervezni, hogy adott térfogatú emulzióhoz milyen 

tömegű diszpergáló (A) és diszpergált (B) fázist használok, tudva, hogy az eredeti diszpergáló 

fázis is kétfázisú: mátrix (M) anyagból és szilárd szemcsékből (P = particles) áll, ismert 

szemcsemérettel (RP) és térfogathányaddal (φP). A keresett mennyiségek tehát mA és mB, 

amelyek segítségével V térfogatú emulzió hozható létre.  

A mátrix, a szemcsék és a diszpergált B fázis a kísérleti hőmérsékleten adott, ismert 

sűrűséggel rendelkeznek (M, P és B). A sikeres emulzió készítés egyik alapfeltétele az, 

hogy M és B két stabil folyadék fázist alkosson, és egyik folyékony fázis se oldja 

számottevően sem egymást, sem a szilárd P szemcséket. Így az egyensúlyi rendszerben 

három fázis lesz: olvadt M, olvadt B és szilárd P. Az emulziók egyik alapvető jellemzője a 

két folyadékra vonatkoztatott térfogathányad, amelynek definíciója:  
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B
B VV

V


                                                   (2.3.1.a) 

 

A szilárd szemcsék eredeti A anyagban érvényes térfogathányadának definíciója:  
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                                                   (2.3.1.b) 

 

 A rendszer teljes térfogata a tégely hasznos térfogatának ismeretében határozható 

meg. Elméletileg a rendszer teljes térfogata:  
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11
1                                               (2.3.2) 

 

 Ha a tartály hasznos térfogata (V) ismert, VM értéke kiszámítható, ha a két 

térfogathányad ismert. Az egyiket (φP) ismerjük, hiszen az A kompozit anyag összetételében 

adott mennyiség. A másik értéket (φB) az alábbiakban fogjuk meghatározni. Feltéve, hogy ez 

is ismert és VM a (2.3.2.) egyenletből meghatározható, a keresett tömegek a következő 

egyenletekből számíthatók ki: 
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                                             (2.3.2.a) 
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                                                   (2.3.2.b) 

 

 Ahhoz tehát, hogy a keresett kiindulási A és B anyag tömegeket meghatározzam, meg 

kell becsülni φB értékét. Ehhez egy egyszerűsített modellre van szükség. A modell lényege, 

hogy a B anyag az M mátrixban gömb alakú, RB sugarú cseppeket alkot, amelyek felületét a P 

szilárd szemcsék stabilizálják. Feltételezem, hogy a szemcsék az M mátrix és B cseppek 

határfelületén kb. 90o-os peremszöget alkotnak, azaz a szemcsék félig az M, félig pedig a B 

folyadékban helyezkednek el. A modellezés megkönnyítése érdekében feltételezem, hogy a 

cseppek teljes felületét szilárd szemcsék fedik. Ez ugyan nem feltétlenül kell, hogy teljesüljön 

az emulzió stabilizációhoz, de ezzel a lehető legegyszerűbben vehetjük figyelembe azokat a 

szilárd szemcséket, amelyek nem a két folyadék határfelületén, hanem valamely folyadék 

térfogatában lesznek jelen.  

 A B cseppek teljes térfogata részben a (2.3.2) egyenlettel, részben az egyszerűsített 

gömb-modellel írható le, ha a B cseppek mennyisége NB: 
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                             (2.3.3.a) 

 

Innen a cseppek mennyisége:  
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                                   (2.3.3.b) 

 

A cseppek teljes felülete: 

24 BBB RNA                                              (2.3.3.c) 

 

A (2.3.3.b) egyenletet a (2.3.3.c) egyenletbe helyettesítve:  
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                                   (2.3.3.d) 

 

A szilárd szemcsék teljes térfogata:  
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Innen a szilárd szemcsék mennyisége:  
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                                   (2.4.4.b) 

A szilárd szemcsék teljes vetülete: 

 

2
PPP RNA                                              (2.3.4.c) 

 

A (2.3.4.b) egyenletet a (2.3.4.c) egyenletbe helyettesítve:  
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 Feltételezve, hogy a szilárd szemcsék teljesen befedik a B cseppek és az M mátrix 

határfelületét, a (2.3.3.d) és (2.3.4.d) egyenletek egyenlővé tehetőek. A biztonság kedvéért 

azonban valamivel (k>1 biztonsági faktorral) több szemcsét érdemes tervezni, azaz a 

BP AkA   egyenletet oldom meg. Behelyettesítve ide a (2.3.3.d, 2.3.4.d) egyenleteket, 

átrendezéssel a következő egyenletet kapjuk:  
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                                        (2.3.5) 
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 Vezessük be a z paramétert, ami definíció szerint a stabilizálódó cseppek és a 

stabilizáló szilárd szemcsék sugarainak hányadosa (a nemfémes emulziók irodalmából 

levonható az a következtetés, hogy z értéke jellemzően 10 és 100 között változik):  

 

P

B

R

R
z                                                          (2.3.6) 

 

 Helyettesítsük be a (2.3.6) definíciót a (2.3.5) egyenletbe, amivel ez az egyenlet 

egyszerűsíthető:  
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                                           (2.3.5.a) 

 

Innen a keresett mennyiség kifejezhető:  
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                                            (2.3.5.b) 

 

 Látható, hogy az emulzióban stabilan létrehozható cseppek térfogathányada az A 

kompozitban lévő szemcsék kiindulási térfogathányadától, illetve a z és k paraméterektől 

függ. Gyakorlati szempontból minél kisebb méretű cseppeket kell stabilizálnunk, azaz z 

értékét minél kisebbre érdemes választani. Ugyanakkor ezt a választást limitálja a valóság: 

nyilván minimum akkora cseppek stabilizálhatóak, amekkorákat a diszpergálás során sikerül 

létrehoznunk. A diszpergált cseppek mérete feltehetőleg csökken a diszpergáláskor 

alkalmazott nyíróerő növelésével. Fenti egyenletek a következő algoritmussal használhatóak 

kísérletek megtervezésére:  

1. a kiindulási értékek tisztázása (V, M, P, B, φP, k, z), amelyek közül φP a kiválasztott 

A kompozit anyag adottsága, V a használt tégely hasznos térfogata, M, P és B a 

felhasznált anyagok sűrűségei (kézikönyvekből), míg k és z tervezési paraméterek,  

2. φB meghatározása a (2.3.5.b) egyenlet segítségével, 

3. VM meghatározása a (2.3.2) egyenletből, 

4. a keresett mA és mB tömegek meghatározása a (2.3.2.a-b) egyenletekből.  
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Számítási példa: A anyag: Al + Si(10) + 20 v/v % SiC (φP = 0,2), a szemcse sugara: RP = 5 

m (MMC1), B anyag: Bi (99 %). Ha a z = 10 paramétert választjuk, a tervezett Bi-cseppek 

sugara RB = 50 m. A biztonsági tényező: k = 1,5. Ekkor a (2.3.5.b) egyenletből: φB = 0,294. 

Ha V = 50 cm3, a (2.3.2) egyenletből: VM = 30,0 cm3. Ha a sűrűségek rendre: M = 2,3 g/cm3, 

P = 3,2 g/cm3 és B = 10 g/cm3, akkor a (2.3.2.a-b) egyenletekből: mA = 93,0 g, mB = 124,9 

g.  

 

2.4. A kísérletek menete 

 

A keverési intenzitás szempontjából a kísérleteket három típusba osztottam: erős keveréssel, 

gyenge keveréssel és keverés nélkül végzett kísérletekre. A kísérletek menete a következő 

volt:  

i. Az alapanyagokat a keverőtégelybe tettem, a tégely aljára a diszperziós közeg (A anyag), 

erre a diszperz rész (B anyag) került (1. táblázat). A tégelyt egy acéltartályba helyeztem, 

ami elszeparálja a tégelyt a kemencetértől. Az acéltartályra illesztettem a becsapágyazott 

keverőeszközt, illetve a csapágy-hűtést. 

ii. A fűtést elindítottam, a fűtési sebesség vf = 350 °C/h; a keverési hőmérséklet Tk =650-710 

°C volt. A fűtés indítása után elindítottam az argon gáz adagolását, tíz percen keresztül Q  

= 1 l/min, majd Q  = 0,4 l/min sebességgel. A gázt folyamatosan adagoltam a kísérlet 

végéig.  

iii. A Tk keverési hőmérséklet elérése után hőntartás, th = 60 min, célja a rendszer teljes 

megolvadása és az egyensúly-közeli állapot elérése volt. Ezután a keverőpropellert 

belehelyeztem az olvadékba. A propeller és a tégely alja között (kis kb.: 2-3mm 

távolságot) hagytam. 

iv.  Erős keverés esetén: a fordulatszám n = 50 1/min keverési idő tk = 20 min, ezután n = 

1000 1/min-re növeltem a fordulatszámot (tk = 5 min). A keverés leállítása. Gyenge 

keverés esetén: a fordulatszám n = 50 1/min és a keverési idő tk = 40 min. Keverés 

nélkül: nem volt keverés, a további hőntartási idő th = 60 min. 

v. A tégelyt kivettem a kemencéből és levegőn, szobahőmérsékleten hagytam spontán 

kihűlni. 

vi. A megszilárdult emulzióból egy kereszt- és egy hosszmetszeti csiszolatot készítettem. 

Ezeket kétkomponensű hidegen keményedő műgyantába ágyaztam be. A műgyanta 
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megszilárdulása után a csiszolat felszínét csiszoltam és políroztam. A csiszolatokról SEM 

felvételek készültek különböző helyekről, reprezentálva a teljes mintát. 

 

 

2.4.1. ábra: Hossz- és keresztirányú csiszolatokról készül felvételek helyei és a mintáról, 

illetve a beágyazott csiszolatokról készült tipikus felvételek 

 

 

2.5. Az elvégzett kísérletek paraméterei 

 

Az erős keveréssel végzett kísérleteket a 2.5.1. táblázatban foglaltam össze. Emellett a 

következő kísérletsorozatokat végeztük el:  

i. A BNCB-1 és BCNB-6 sorszámok között a keverő-berendezés tesztelése történt. 

ii. A BNCB-14, BNCB-17, BNCB-19, BNCB-22, BNCB-23, BNCB-25 sorszámú 

kísérletekben a keverési fordulatszám 50 1/min volt, a kiindulási összetételek a BNCB-7 

és BNCB-13 sorszámok közötti kísérletekkel egyeztek meg. A SEM felvételek szerint 

emulzió nem alakult ki, hiszen a fordulatszám túlságosan alacsony volt, így a fázisok nem 

diszpergálódtak egymásban.  

iii. A BNCB-15, BNCB-16, BNCB-18, BNCB-20, BNCB-21 és BNCB-24 sorszámú 

kísérletet keverés nélkül hajtottam végre. A kiindulási összetételek megegyeztek a 
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BNCB-7 és BNCB-13 kísérletek kiindulási összetételeivel. A SEM felvételek szerint 

emulzió nem alakult ki, hiszen diszperzió sem keletkezett. 

iv. A BNCB-56, BNCB-61 sorszámú kísérletben a BNCB-7 kísérletet ismételtem meg (ahol 

n = 1000 1/min) azzal a különbséggel, hogy a Bi térfogatarányát megnöveltem. Mind a 

három kísérletben a SiC szemcsék aránya az olvadt fázisokhoz képest 14,6 térfogat % 

volt. 

v. A BNCB-63 számú kísérlet célja az volt (a BNCB-7 számú kísérletet véve alalpul), hogy 

megvizsgáljam kialakul-e emulzió, stabilizáló szemcsék nélkül. A kísérletben A356 

ötvözetet és 25,2 térfogat % Bi-t kevertem össze. 

 

2.5.1. táblázat: Az erős keveréssel elvégzett kísérletek paraméterei 

Sorszám 
BNCB* 

Kiindulási anyagok 
T 

(°C) 
1. keverés

(1/min) 
1. keverés 

(min) 
2. keverés 

(1/min) 
2. keverés 

(min) 

7 (14, 18) MMC1+ 24,7 v/v % Bi 650 50 20 1000 5 

8 (22, 20) MMC2+ 6,8 v/v % Bi 665 50 20 1000 5 

9+10 (19, 16) MMC3+7,2 v/v % Cd 680 100 20 1000 5 

11 (23, 21) MMC2+7,4 v/v % Cd 670 50 20 1000 5 

12 (25, 24) MMC1+24 v/v % Cd 665 50 20 1000 5 

13 (17, 15) MMC3+6,5 v/v % Bi 670 50 20 850 5 

26 MMC1+74,8 v/v % Cd 665 50 20 1000 5 

27 MMC1+70 v/v % Cd 670 50 10 1000 5 

28 MMC1+60 v/v% Cd 670 50 15 1000 5 

29-30 MMC1+25 v/v % Pb 700 50 10 1000 5 

31-32-34 MMC3+14,6 v/v % Pb 700 50 5 700 5 

35 MMC3+14,5 v/v % Pb 750 50 20 1100 5 

36 MMC3+14,6 v/v % Pb 710 50 20 1100 5 

37 MMC3+13,3 v/v % Bi 710 50 20 1000 5 

41 MMC3+7,6 v/v % Pb 680 50 5 1100 5 

42 MMC1+67,7 v/v % Pb 710 50 10 1100 5 

43 MMC3+7,6 v/v % Pb 710 50 20 1000 5 

56 MMC1a+47,7 v/v % Bi 700 50 20 1000 5 

61 MMC1b+65 v/v % Bi 700 50 20 1000 5 

63 A356+25,2 v/v % Bi 700 50 20 1000 5 

* zárójelben először a gyenge keveréssel, majd a keverés nélkül előállított minták sorszámai 

MMC1 = A356 ötvözet + 20 v/v % SiC, dSiC = 10μm (MMC1a: 30 v/v % SiC, MMC1b: 45 v/v % SiC) 

MMC2 = Al + 5,2 v/v % Al2O3 dAl2O3 = 10 μm 

MMC3 = Al szemcsefinomító (KBM AFFILIPS) Al +  Sr(10) + Ti(1) +  B(0,2) 
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Az alacsony keverési fordulatszám és a keverés nélkül előállított minták abból a 

szempontból tanulságosak, hogy a szilárd szemcsék melyik fázisban (esetleg a határfelületen) 

helyezkednek el, illetve, hogy erre milyen hatással van a keverés.  

 

 

2.6. Fémolvadék peremszögének meghatározása szilárd szemcse felületén 

egy másik, nem elegyedő fémolvadék közegében 

 

2.6.1. A peremszög és a keletkező emulzió típusa közötti kapcsolat 

 

Vizsgáljunk meg egy C-vel jelölt anyagú kerámia lapkát, rajta egy B-vel jelölt 

fémolvadék cseppet egy A fémolvadék közegében, ahol A és B egymással nem elegyedő 

fémolvadékok. B olvadék lehetséges állapotait és az ezekhez tartozó peremszögeket a C 

lapkán A közegében az 2.6.1. ábrán mutatom be. A Young-egyenletet alkalmazva erre az 

esetre a következő egyenlet írható fel:  

 

BA

BCAC

/

//cos


 
                                                 (2.6.1) 

 

 

A 2.6.1. ábrán azt is bemutatom, hogy a C anyagból készült szemcsék statisztikailag 

melyik közegben helyezkednek el preferáltan, a peremszög függvényében. A kisméretű 

szemcsék esetén a gravitáció hatása elhanyagolható és a szemcsék elhelyezkedését főleg a 

peremszög fogja meghatározni. Ha egy egyedi szemcsét vizsgálunk egyensúlyban a 

határfelületen, akkor a szemcse nagyobbik része abban a fázisban helyezkedik el, amelyik 

jobban nedvesíti azt. A határfelületen elhelyezkedő gömb alakú szemcsére levezethető a 

szemcse B fázisba merülési egyensúlyi mélysége, hB (ahol r a szemcse sugara) [131-132]: 

 
 

 cos1
r

hB                                                     (2.6.2) 

 
 Az (2.6.1-2.6.2) egyenletek szerint tehát a szemcsék azt a fázist fogják preferálni, 

amelyikben felületi energiájuk a lehető legkisebb lesz. A következő határesetek lehetségesek:  

1. ha BCAC //   , akkor  < 90o, és a szemcse a B fázist preferálja, 
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2. ha BCAC //   , akkor  > 90o, és a szemcse az A fázist preferálja, 

3. ha BCAC //   , akkor  = 90o, és a szemcsék azonos valószínűséggel lesznek az A és 

B fázisban, illetve a határfelületen.  

4. ezen eseteken belül a szemcséknek annál nagyobb hányada lesz a határfelületen, 

minél nagyobb a fémolvadék/fémolvadék határfelületi energiája, azaz A/B értéke. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.6.1. ábra: A B fémolvadék peremszöge a C kerámialapon az A nem elegyedő fémolvadék 

közegében. Felső sor balról jobbra: tökéletesen nedvesítő (0o), jól nedvesítő (45o), közepesen 

nedvesítő (90o), gyengén nedvesítő (120o) és egyáltalán nem nedvesítő (180o) esetek 

szemléltetése, zárójelben a jellemző peremszög értékekkel. Alsó sor: a C anyagból készült 

szemcsék jellemző elhelyezkedése az A fázisban, a B fázisban vagy azok határfelületén, a 

peremszög függvényében 

 

 

 Végül érdemes megjegyezni, hogy a fentihez hasonló analízis az irodalomban is 

létezik (lásd 1.2. fejezet). Alapállításként elfogadjuk, hogy az 1.2.3. ábrán bemutatott emulzió 

stabilitási diagram szerint határozza meg a peremszög és a folyadékfázis-arány azt, hogy 

keletkezik-e egyáltalán stabil emulzió, és ha igen, milyen típusú (A cseppek a B mátrixban 

vagy fordítva). A disszertációm egyik célja az is, hogy kísérleti úton teszteljem azt, hogy 

vajon az eredetileg víz/olaj rendszerekre kidolgozott 1.2.3. ábra helyesen írja-e le a fém/fém 

emulziók viselkedését. 

 

 
2.6.2. A peremszög meghatározásának elvi lehetőségei 

 
 Képzeljük el az A-cseppet vákuumban C szilárd anyagon, illetve a B-cseppet 

vákuumban ugyanazon a C szilárd anyagon. Ezekre a szituációkra is felírható a Young-

egyenlet:  

C

A B

A

B

C
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C
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vA

ACvC
vAC

/

//
//cos


 

                                                 (2.6.3) 

 

vB

BCvC
vBC

/

//
//cos


 

                                                 (2.6.4) 

 

 Kifejezve a C/A és C/B határfelületi energiákat a (2.6.3-2.6.4) egyenletekből, majd 

behelyettesítve azokat a (2.6.1) egyenletbe, a következő, a keresett peremszög becslésére 

alkalmas egyenletet kapjuk:  

 

BA

vACvAvBCvB

/

////// coscos
cos


 

                               (2.6.5) 

 

 A keresett peremszög becsléséhez tehát ismernünk kell az A és a B fémek felületi 

feszültségét, az A és a B fémnek a C anyagon, vákuumban mért peremszögét és az A/B 

határfelületi energiát. Mind az öt mennyiség mérhető, bár értékük nyilván hibával terhelt. 

Ezzel 5 mért érték hibája rakódik egymásra, ami eléggé kétségessé teszi a (2.6.5) egyenlettel 

számolt peremszög megbízhatóságát. Különösen azért van ez így, mert a nevezőben lévő 

mennyiség 100 mJ/m2-nél jellemzően alacsonyabb [133-149], míg a számláló mindkét tagja 

ennek az értéknek a többszöröse, ezért a különbségük abszolút értékének hibája jellemzően 

nagyobb, mint a nevező értéke. Ez azt jelenti, hogy a peremszög értéke elméletileg csak igen 

nagy hibával határozható meg.  

 Az elméleti analízist tovább bonyolítja az a tény, hogy az A és B fémek valamelyest 

oldódnak egymásban és adott hőmérsékleten valamely egyensúlyi értékkel jellemezhető a 

koncentrációjuk. Egyensúlyban a két fázisban az A komponens aktivitása egyenlő. Ugyanez 

mondható el a B komponens aktivitásáról is. Mivel a Gibbs egyenlet szerint a határfelületi 

energiák aktivitás-függőek, a két folyékony fázisnak egyensúlyban azonos határfelületi 

energiával kell rendelkeznie ugyanazon C szilárd test felületén. Következésképpen a (2.6.1) 

egyenlet szerint a számláló értéke egyensúlyban elvileg zérus, azaz az egyensúlyi peremszög 

értéke egyensúlyban mindig 90o kellene, hogy legyen. A fentiek alapján a peremszög 

meghatározásának csak az elvi lehetősége van meg, ami a gyakorlatban úgy tűnik, hogy nem 

működik, vagy legalábbis a kísérletileg megfigyelt értéket nem tudjuk elméletileg 

reprodukálni. Ezért vizsgáljuk meg, hogy hogyan lehet a keresett peremszög értékét 

kísérletileg meghatározni.  
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2.6.3. A peremszög meghatározásának kísérleti lehetőségei 

 

 A peremszöget általában nyugvó csepp módszerrel határozzák meg. Ebben a 

módszerben oldalról figyelnek meg egy sík, szilárd lapon nyugvó cseppet, és a megfigyelt 

(lefényképezett) kép alapján határozzák meg a peremszöget. Az én esetemben ez a módszer 

két okból sem használható:  

a. a fémolvadékok nem átlátszóak, ezért a B olvadék cseppje az A olvadékon belül kívülről 

nem figyelhető meg,  

b. a szilárd anyag mikroszemcsés formában áll rendelkezésre, aminek sík lappá történő 

alakítása egyrészt nehézkes, másrészt megváltoztathatja a szemcse határfelületi 

energiáját.  

 

Fenti problémák megkerülése, illetve más oldalról történő megoldása céljából a 

következőképpen jártam el: az A és B fémeket összeolvasztottam a C szemcsékkel 

(jellemzően vagy az A vagy a B fém eredetileg is tartalmazta a C szilárd szemcséket), a 

rendszert hőn tartottam, kevertem, majd befagyasztottam. A befagyasztás után csiszolatokat 

készítettem és megfigyeltem a szemcsék elhelyezkedését. A peremszöget a szemcsék 

elhelyezkedéséből becsültem meg. Ezen módszer során feltételeztem, hogy a hőntartást 

követően, a fémek hűlése és kristályosodása során a szemcsék statisztikailag jellemző 

helyzete nem változik meg. Ez a feltétel természetesen nem teljesül teljes mértékben, ezért 

a módszer csak közelítő eredményeket adhat. Ismereteim szerint azonban az irodalomban 

egyáltalán nem ismert olyan mért érték, amikor fémolvadék peremszögét egy szilárd 

anyagon egy másik, nem elegyedő fémolvadék alatt határozták volna meg. Ehhez a zérus 

információhoz képest a becslő módszerem mindenképpen új megoldást jelent.  

A fent leírt módszer kísérleti szempontból megegyezik az emulzió (monotektikus 

ötvözet) előállítás módszerével (lásd 2.4. fejezet); így a monotektikus ötvözet előállítás 

mellett ezek a kísérletek alapanyagot szolgáltatnak arra is, hogy fémolvadék peremszögét 

meghatározzam szilárd szemcsék felületén egy másik, nem elegyedő fémolvadék közegében. 

 A peremszög értékének meghatározására két különféle módszert dolgoztam ki. Az 1. 

számú „megoszlás-mérési” módszert akkor használtam, amikor a szemcsék helyzete a két 

fémolvadék határfelületén nem volt pontosan meghatározható, míg a 2. számú „pozíció-

mérési” módszert akkor, amikor ez a helyzet nagy pontossággal meghatározható volt.  

 

 



Szemcsékkel stabilizált fémemulziók és monotektikus ötvözetek fejlesztése  

 

 41

2.6.3.1. A megoszlás-mérésen alapuló módszer ismertetése 

 

 Ezt a módszert akkor kell használni, ha az egyedi szemcsék elhelyezkedése a 

határfelületen részleteiben nem mérhető jól, illetve, ha a szemcsék alakja erősen eltér a gömb 

alaktól. Ekkor nagyszámú szemcse megoszlását határozzuk meg a két folyadék fázis között és 

ebből statisztikailag állapítjuk meg a peremszög becsült értékét.  

 Vegyünk egy keresztmetszeti képet, amelyen az A fázis mátrixában figyelhetünk meg 

befagyott B cseppeket vagy fordítva. A képen nagyszámú C szilárd szemcse is 

megfigyelhető. Fontos, hogy a szilárd szemcsék átlagos mérete sokkal kisebb legyen, mint a 

diszpergált A vagy B fázis átlagos mérete. Fontos az is, hogy a C szemcsék méretében ne 

legyen nagy szórás, azaz a C szemcsék hasonló méretűek legyenek. A szilárd szemcséket 

három különböző helyzetben figyelhetjük meg:  

a. a szemcse teljes terjedelmében az A fázison belül van (A helyzet), 

b. a szemcse teljes terjedelmében a B fázison belül van (B helyzet), 

c. a szemcse az A és B fázisok közötti határfelületen van (H helyzet).  

 

 Először számoljuk meg, hogy az adott képen hány szemcse van A, B és H pozícióban. 

Ezeket az értékeket jelöljük NA, NB és NH értékekkel. Az adott képen azonban a szemcséknek 

nem azonos esélyük van e három pozíció elfoglalására, hiszen jellemzően az A, B és H 

pozíciókra teret adó felületek nagysága különböző. Ezért meg kell határoznunk e felületek 

nagyságát, melyeket jelöljünk SA, SB és SH –val. Tételezzük fel, hogy a képen B fázis 

cseppjeit látjuk az A fázis mátrixában. Ekkor a következőképpen járunk el:  

a. A B fázis cseppjeinek kontúrja mentén kijelölünk egy olyan sávot, ami kívül és belül a 

szemcsék átlagos sugarával egyező távolságra van a csepp kontúrjától. Ezen sávok 

alapterületét jelöljük SH-val.  

b. A belső kontúrvonalon belüli cseppek összes alapterületét jelöljük SB-vel. 

c. A külső kontúrvonalakon kívüli mátrix teljes alapterületét jelöljük SA-val.  

 

Most határozzuk meg a háromfajta szemcsepozíció relatív arányát, amit xA, xB és xH 

jelekkel jelölünk:  
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                                              (2.6.6.a) 
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                                              (2.6.6.b) 

 

BAH xxx 1                                                 (2.6.6.c) 

 

A 2.6.1. ábra alapján meghatározhatjuk a következő három alapesetet (peremfeltételt):  

1. ha xA = 1, akkor az összes szemcse az A fázisban van, ami azért van, mert  = 180o, 

azaz cos = -1,  

2. ha xB = 1, akkor az összes szemcse a B fázisban van, ami azért van, mert  = 0o, azaz 

cos = +1,  

3. ha xH = 1, akkor az összes szemcse a határfelületen van, ami azért van, mert  = 90o, 

azaz cos = 0. 

 

Végül felállíthatunk egy negyedik peremfeltételt is:  

4. ha xA = xB, azaz a szemcsék azonos valószínűséggel vannak az A és a B fázisban, ez 

azért van, mert a szemcsék nem tudják eldönteni, hogy melyik fázist preferálják, 

hiszen BCAC //   , ezért  = 90o, azaz cos = 0.  

 

 Most tételezzük fel, hogy a legegyszerűbb esetben a valós peremszög érték koszinusza 

az 1-2-3 három alapeset lineáris kombinációjával állítható elő. Ekkor a peremszögre a 

következő egyszerű képlet adódik:  

 

AB xx cos                                                  (2.6.6.d) 

 

 Ez a képlet nemcsak az első három, hanem a fenti 4. peremfeltételnek is megfelel, ami 

erősíti a (2.6.7) egyenlet hitelességét. Ha behelyettesítjük a (2.6.6.a-b) egyenleteket a 

(2.6.6.d) egyenletbe, a következő összevont egyenletet kapjuk:  
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cos                                              (2.6.6.e) 
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 A számítást minél nagyobb számú képre, és azon belül minél nagyobb számú 

szemcsére kell elvégezni, lehetőleg ügyelve arra, hogy teljesüljön a következő feltétel: 

CBA SSS  . A végeredmény az egyes képekre a (2.6.6.e) egyenlettel számolt peremszög 

értékek átlaga, természetesen a számolt értékek szórásának figyelembe vételével.  

 

2.6.3.2. A pozíció-mérésen alapuló módszer ismertetése 

 

 Ezt a módszert akkor használjuk, ha az A és B fázisok határfelületén a C szemcsék 

elhelyezkedése egyértelműen látszik és ha a szemcsék közel gömb alakúak. 

 Ekkor a (2.6.2) egyenletet vesszük a számítás alapjául. A számítás menete a következő:  

1. Válasszunk ki egy olyan C szemcsét, ami az A/B határfelületen helyezkedik el és 

amelynek helyzete, illetve körülötte az A/B határfelület jól látszik, ez utóbbi pedig 

közel lineáris.  

2. Rajzoljuk meg az A/B határfelület vonalát a szemcsén keresztül is -nevezzük ezt 

alapvonalnak.  

3. Húzzunk az alapvonallal párhuzamos vonalat a B fázison belül úgy, hogy az érintse a 

kiválasztott C szemcsét, de ne metsszen bele – nevezzük ezt a vonalat „b” vonalnak. 

Jelöljük hB-vel a „b” vonal és az alapvonal távolságát.  

4. Húzzunk egy hasonló vonalat az A fázison belül – nevezzük ezt a vonalat „a” 

vonalnak. Jelöljük hA-val az „a” vonal és az alapvonal távolságát.  

5. Helyettesítsünk be a (2.6.2) egyenletbe és fejezzük ki onnan a keresett mennyiséget. 

Ehhez a szemcse sugarát fejezzük ki úgy, mint a hA és hB távolságok átlagát.  

 

1
2

cos 




BA

B

hh

h
                                                    (2.6.7) 

 

 Ha a fenti műveletet nagyszámú szemcsére elvégezzük, akkor meghatározhatjuk az 

átlagos peremszög értéket és annak szórását.  

 Elvileg a két módszer azonos eredményre vezet, ha a szemcsék közel gömb alakúak; 

azonban különböző típusú szemcse-elhelyezkedés és képfelbontás esetén előnyösebb lehet 

(azaz pontosabb értéket eredményezhet) vagy az egyik, vagy a másik módszer használata. 
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3. A kísérleti és számítási eredmények  

 

3.1. Az emulzió előállítási és peremszög mérési eredmények 

 

3.1.1. Az A356 ötvözet + 25,2 v/v % Bi összetételű rendszer 

BNCB-63 (erős keveréssel) 

 

Ebben kísérletben az volt a célom (a BNCB-7 számú kísérletet véve alalpul), hogy 

megvizsgáljam kialakul-e emulzió stabilizáló szemcsék nélkül. A kísérletben A356 ötvözetet 

és 25,2 térfogat % Bi-t kevertem össze 1000 1/min fordulatszámmmal. 

 

 

3.1.1.1. ábra: A BNCB-63 számú kísérleti termékről készült fénykép és a SEM felvételek 

helyei 

 

b

a
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a.) b.) 

3.1.1.2. a.-b.) ábra: A BNCB-63 számú kísérleti termékről készült SEM felvételek 

 

A 3.1.1.1. és a 3.1.1.2. ábrákból megállapítható, hogy szemcsék nélkül nem keletkezett 

emulzió az 1000 1/min fordulatszámú keverés ellenére sem. 

 

 

3.1.2. Az MMC1 (Al + Si(7) + 20 v/v % SiC) + 24,7 v/v % Bi összetételű rendszer 

BNCB-18 (keverés nélkül), BNCB-14 (gyenge keveréssel) és BNCB-7 (erős keveréssel) 

 

 Váratlan módon már a keverés nélküli vagy a gyengén kevert mintákban is 

gyakorlatilag azonos valószínűséggel oszlanak meg a SiC szemcsék az Al-Si és Bi fázisok 

között, illetve a határfelületen (3.1.2.1. és 3.1.2.2. ábrák). Ez ideális feltételeket biztosít az 

emulzió létrehozásához, hiszen azt jelenti, hogy a peremszög 90o körüli.  

 Az erősen kevert BNCB-7 mintában sikerült emulziót létrehoznom. A SiC-

szemcsékkel kialakult Bi-cseppek a minta közepén és alján keletkeztek. A 2.4.1. ábrán 

bemutatott séma szerint tehát a K1 és K2 helyek kivételével mindenhol találtam nagyszámú 

Bi-cseppet. A cseppek jellemző mérete 50 és 200 μm közötti (lásd 3.1.2.4. ábra), az elemzés 

[150-151] alapján történt. A 10 μm-es SiC szemcsékkel összevetve z = 5 – 20. Egy jellemző 

terület (H6 – lásd 2.4.1. ábra) SEM felvételeit egyre növekvő nagyítással a 3.1.2.3. a-c.) és a 

3.1.2.5. ábrákon mutatom be. Látható, hogy összefüggő Bi-réteg a tégely alján a nagy 

sűrűségkülönbség dacára sem keletkezett. Különösen a 3.1.2.5. ábrán látszik nagyon jól, hogy 

a SiC szemcsék elválasztják egymástól az egyébként összeolvadni készülő Bi-cseppeket és 

biztosítják az emulzió stabilitását. A 3.1.2.6. ábra a fázisok azonosítását segíti.  

A peremszög meghatározására mind a két módszert kipróbáltam azért, hogy 

összehasonlítást kapjak ezen módszerek használhatóságáról. A megoszlás-mérési módszert a 
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3.1.2.5. ábra a.) és b.) képein alkalmaztam. A primér mért értékeket és a számolt adatokat az 

3.1.2.1. táblázatban foglalom össze. A megoszlás-mérési módszerrel mért átlagos peremszög: 

Θ = 80,8  4o. 

 

3.1.2.1. táblázat: A megoszlás-mérési módszer használata a 3.1.2.5. a-b.) ábrákra 
kép NA NB NH ΣN SA (%) SB (%) SH (%) xA xB cosΘ Θ (°)
a.) 23 24 65 112 67,08 15,09 18,2 0,061 0,289 0,228 76,8 
b.) 32 82 189 303 41,83 40,89 17,27 0,055 0,145 0,09 84,8 

 
 A pozíció-mérési módszert négy SEM felvételen alkalmaztam ebből, kettő a 3.1.2.5. 

ábra a.) és b.) részábrája. Összesen 100 egyedi SiC szemcse helyzetét vizsgáltam, ahonnan az 

átlagos peremszög érték: Θ = 81  18°. Láthatjuk, hogy a két módszer közel azonos átlagos 

peremszög értéket ad (kb. 81o), bár a megoszlás-mérési módszer kisebb hibával működik.  

 

 
 

3.1.2.1. ábra: A BNCB-18 kísérlet K3 helyének SEM felvétele (Al-Si + SiC + Bi, keverés 

nélkül, fehér: Bi, sötétszürke: Al, világosszürke: Si, fekete: SiC) 
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3.1.2.2. ábra: A BNCB-14 kísérlet K1 helyének SEM felvétele (Al-Si + SiC + Bi, gyenge 

keveréssel, fehér: Bi, sötétszürke: Al, világosszürke: Si, fekete: SiC) 

 
 

 
a.) 
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b.) 

 

 
c.) 

3.1.2.3. a-c.) ábra: A BNCB-7 kísérlet H6 helyének SEM felvételei növekvő nagyításban (Al-

Si + SiC + Bi, erős keveréssel, fehér: Bi, sötétszürke: Al, világosszürke: Si, fekete: SiC) 
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3.1.2.4. ábra: A 3.1.2.3. b.) ábrájának képelemző programmal készített cseppméret eloszlása 

(a méréseket dr. Barkóczy Péter végezte a [150-151] hivatkozásban található módszerrel) 

 

 

 
a.) 

 
b.) 

 
3.1.2.5. a.-b.) ábra: A BNCB-7 kísérlet H6 helyének SEM felvételei (Al-Si + SiC + Bi, erős 

keveréssel, fehér: Bi, sötétszürke: Al, világosszürke: Si, fekete: SiC) 
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3.1.2.6. ábra: A BNCB-7 kísérlet K3 helyének SEM felvétele és a 3 kijelölt pont spektruma 

(Al-Si + SiC + Bi, erős keveréssel, fehér: Bi, sötétszürke: Al, világosszürke: Si, fekete: SiC) 

 

 
3.1.3. Az MMC1 (Al + Si(7) + 20 v/v % SiC) + 24 v/v % Cd összetételű rendszer 

BNCB-24 (keverés nélkül), BNCB-25 (gyenge keveréssel) és BNCB-12 (erős keveréssel) 

(+ BNCB-28 (60 v/v % Cd), BNCB-27 (70 v/v % Cd), BNCB-26 (74,8 v/v % Cd)) 

 
 A nem kevert (3.1.3.1. ábra) és gyengén kevert (3.1.3.2. ábra) esetekben a SiC 

szemcsék az Al fázisban vannak, a Cd fázisban gyakorlatilag nincsenek. A nem kevert 

kísérletben a két fémolvadék fázis makroszkópikusan szétvált. 
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Az erősen kevert rendszerben sikerült Cd-cseppeket kialakítanunk (3.1.3.3. ábra), 

amelyeket a SiC szemcsék többé-kevésbé stabilizáltak. A stabilizáció nem az Al/Cd 

fázishatáron történt, hanem a SiC szemcsék elválasztották egymástól a fázisokat úgy, hogy a 

szemcsék az Al fázisban maradtak, illetve dúsultak föl. A stabilizált „kvázi” cseppek mérete 

(1-2 mm) lényegesen nagyobb, mint a Bi-cseppeké (lásd fent), z = 100 – 200. Ez feltehetőleg 

azért van, mert a kevésbé előnyös peremszög miatt a SiC a Cd/Al/Cd határfelületet kevésbé 

tudja stabilizálni. Az is megfigyelhető, hogy azon szemcsék felületét, amelyek átkerültek a 

Cd-ba, a mátrix anyagából származó bevonat veszi körbe (lásd 3.1.3.3. b.) ábra). A fent 

leírtak alapján tehát a peremszög megállapításához nincs szükség a rendszerek alkalmazására, 

a peremszög értéke: Θ = 180°. 

 A BNCB-28 (60 v/v % Cd), a BNCB-27 (70 v/v % Cd) és a BNCB-26 (74,8 v/v % 

Cd) mintákban a Cd és az Al fázisok szétváltak, stabilizált emulzió részeket nem találtunk. A 

szemcsék az Al mátrixban maradtak Ez azt jelenti, hogy az Al-ban gyengén stabilizált Cd-

cseppek csak alacsony Cd-térfogathányad mellett tudnak keletkezni. A Cd-térfogathányad 

növelésével egyrészt csökken annak a valószínűsége, hogy a Cd-cseppek diszpergálódjanak a 

kis térfogathányadú Al-ban, másrészt az Al-cseppek energetikai szempontból nem tudnak 

stabil cseppeket alkotni a Cd-mátrixban.  

 

 

 
3.1.3.1. ábra: A BNCB-24 kísérlet H3 helyének SEM felvétele (Al-Si + SiC + Cd, keverés 

nélkül, fehér: Cd, sötétszürke: Al, világosszürke: Si, fekete: SiC) 
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3.1.3.2. ábra: A BNCB-25 kísérlet H5 helyének SEM felvétele (Al-Si + SiC + Cd, gyenge 

keveréssel, fehér: Cd, sötétszürke: Al, világosszürke: Si, fekete: SiC) 

 

 
a.) 
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b.) 

 
3.1.3.3. a-b.) ábra: A BNCB-12 kísérlet K2 helyének SEM felvételei (Al-Si + SiC + Cd, erős 

keveréssel, fehér: Cd, sötétszürke: Al, világosszürke: Si, fekete: SiC) 

 

 

3.1.4. Az MMC1 (Al + Si(7) + 20 v/v % SiC) + Pb összetételű rendszer 

BNCB-29-30 (25 v/v % Pb) és BNCB-42 (67,7 v/v % Pb) (erős keveréssel) 

 

A BNCB-30 számú kísérleti minta (25 v% Pb, lásd 3.1.4.1. ábra) alapján a SiC 

szemcsék elsősorban az Al-mátrixban vannak, és csak nagyon kis részük van a Pb/Al fázisok 

határfelületén, illetve a fázishatáron lévő szemcsék is az Al- mátrixban vannak. A BNCB-42 

számú kísérletben ugyanazt tapaszattam, mint a BNCB-30 számú kísérletben, azaz itt sem 

alakult ki emulzió. A peremszög megállapításához nincs szükség a rendszerek alkalmazására, 

a peremszög értéke: Θ = 180°. 

Ezzel összhangban, egyik kísérletben sem találtam stabil emulzió kialakulására utaló 

jeleket.  
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3.1.4.1. ábra: A BNCB-30 kísérlet H1 helyének SEM felvétele (Al-Si + SiC + Pb, erős 

keveréssel, fehér: Pb, sötétszürke: Al, világosszürke: Si, fekete: SiC) 

 

 

3.1.5. Az MMC2 (Al + 5,2 v/v % Al2O3) + 6,8 v/v % Bi összetételű rendszer 

BNCB-20 (keverés nélkül), BNCB-22 (gyenge keveréssel) és BNCB-8 (erős keveréssel)  

 

 A BNCB-20 minta (lásd 3.1.5.1. ábra) SEM felvétele alapján kijelenthetjük, hogy a 

rendszerben eredetileg az Al-mátrixban helyet foglaló összes Al2O3 szemcse gyakorlatilag 

átment a Bi olvadékba még keverés nélkül is. Mivel az Al2O3 és a Bi fázisok térfogata 

összemérhető, a Bi-fázison belülre került Al2O3 szemcsék egy része szükségszerűen az Al/Bi 

határfelületen foglal helyet. A peremszög meghatározásához nincs értelme a mérési 

módszerek használatának, a peremszög értéke: Θ = 0o.  

A keverés nélküli állapot gyenge keverés, illetve erős keverés állapotra cserélése sem 

változtatott a lényegen (lásd 3.1.5.2. és 3.1.5.3. ábra), így a BNCB-8-as mintában sem alakult 

ki emulzió.  
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3.1.5.1. ábra: A BNCB-20 kísérlet K1 helyének SEM felvétele (Al + Al2O3 + Bi, keverés 

nélkül, fehér: Bi, sötétszürke: Al, fekete: Al2O3) 

 

 

 
 

3.1.5.2. ábra: A BNCB-22 kísérlet K1 helyének SEM felvétele (Al + Al2O3 + Bi, gyenge 

keveréssel, fehér: Bi, sötétszürke: Al, fekete: Al2O3) 
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3.1.5.3. ábra: A BNCB-8 kísérlet H3 helyének SEM felvétele (Al + Al2O3 + Bi, erős 

keveréssel, fehér: Bi, sötétszürke: Al, fekete: Al2O3) 

 

 

3.1.6. Az MMC2 (Al + 5,2 v/v % Al2O3) + 7,4 v/v % Cd összetételű rendszer 

BNCB-21 (keverés nélkül), BNCB-23 (gyenge keveréssel) és BNCB-11 (erős keveréssel)  

 

 A BNCB-21 minta (lásd 3.1.6.1. ábra) SEM-képe alapján kijelenthetjük, hogy a 

rendszerben eredetileg az Al-mátrixban helyet foglaló összes Al2O3 szemcse gyakorlatilag 

átment a Cd olvadékba még keverés nélkül is (hasonlóan a Bi-hoz – lásd fent). Lévén, hogy 

az Al2O3 és Cd fázisok térfogata összemérhető, a Cd-fázison belülre került Al2O3 szemcsék 

egy része szükségszerűen az Al/Cd határfelületen foglal helyet. A peremszög 

meghatározásához nincs értelme a mérési módszerek használatának, a peremszög értéke: Θ = 

0o. A keverés nélküli állapot gyenge vagy erős keverés állapotra cserélése nem változtatott a 

lényegen (lásd 3.1.6.2. ábra), tehát a BNCB-11-es mintában sem alakult ki emulzió. 
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3.1.6.1. ábra: A BNCB-21 kísérlet K2 helyének SEM felvétele (Al + Al2O3 + Cd, keverés 

nélkül, fehér: Cd, sötétszürke: Al, fekete: Al2O3) 

 

 
 

3.1.6.2. ábra: A BNCB-23 kísérlet K3 helyének SEM felvétele (Al + Al2O3 + Cd, gyenge 

keveréssel, fehér: Cd, sötétszürke: Al, fekete: Al2O3) 
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3.1.6.3. ábra: A BNCB-11 kísérlet H2 helyének SEM felvétele (Al + Al2O3 + Cd, gyenge 

keveréssel, fehér: Cd, sötétszürke: Al, fekete: Al2O3) 

 

 

3.1.7. Az MMC3 (Al + Sr(10) + Ti(1) + B(0,2)) + 6,5 v/v % Bi összetételű rendszer 

BNCB-15 (keverés nélkül), BNCB-17 (gyenge keveréssel) és BNCB-13 (erős keveréssel)  

BNCB-37 (13,3 v/v % Bi-tartalommal és erős keveréssel) 

  

 A BNCB-15 minta (lásd 3.1.7.1. ábra) SEM felvétele alapján kijelenthető, hogy a 

fehér színű, Bi-ban gazdag fázis egyedi, egymástól elkülönülő, sarkos kristályokban jelenik 

meg, amelyek az eddigiektől eltérően nem csepp alakúak. Ennek okát a BNCB-17 minta 

részletesebb felvételén látjuk (3.1.7.2. ábra). Erről az ábrából kiderül, hogy az Al-hoz adagolt 

különböző komponensek (Sr, Ti, B) különféleképpen viselkednek. A Sr a Bi-fázisban 

koncentrálódik, ahonnan a kísérlet hőmérsékletén valamilyen Sr-Bi intermetallid (pl. Bi2Sr3, 

945 oC olvadáspontú) formájában válik ki, ez okozza azt, hogy itt valójában nem emulzió, 

hanem a folyékony Al-mátrixon belül szilárd szemcséket tartalmazó szuszpenzió, illetve 

abból a hűtés során kompozit keletkezik. A 3.1.7.2. ábra jobb szélső spektruma szerint a 4-es 

pont Bi-on és Sr-on kívül Al-ot is tartalmaz, azaz elképzelhető, hogy a Bi2Sr3 fázis mellett 

Al4Sr fázis is keletkezik, vagy esetleg ternér Bi-Sr-Al fázis. Ugyan a 3.1.7.2. ábrán még 

marad valamennyi szabad Bi (ami a világos színű fázis lekerekített éleiből látszik), 
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jellemzően azonban a kiindulási Bi-tartalom többsége intermetallid formájában 

precipitálódik. Ezt bizonyítja a 3.1.7.1. és a 3.1.7.3. ábra is. Az utóbbi ábrán azt látjuk, hogy 

nagyon finom eloszlású, kb. 20 μm átlagos átmérőjű, feltehetőleg Bi2Sr3 sztöchiometriájú 

kristályokat kapunk az Al-mátrixban homogén eloszlással. A Bi2Sr3 kristályok feltehetőleg a 

precipitálódó Al3Ti és/vagy TiB2 kristályoknak köszönhetően nem nőnek össze. Hasonló 

konklúziók vonhatóak le a 3.1.7.4. ábra alapján is. Végeredményben megállapíthatjuk, hogy 

amikor Sr-Ti-B tartalmú Al-szemcsefinomító / módosító mesterötvözetet keverünk össze 

viszonylag alacsony térfogathányadú Bi-al az Al olvadáspontjának közelében, akkor az 

eredetileg folyékony Bi fázis Bi2Sr3 kristály formájában precipitálódik. Az így kialakult 

kristályok azonban nem nőnek össze, hanem finom eloszlású, kb. 20 μm átmérőjű egyedi 

kristályokat hoznak létre az Al-mátrixban, amelyeket egymástól részben Al3Ti, részben pedig 

TiB2 kristályok választanak el. Ezzel feltehetőleg egy új kompozitanyag gyártási módszerre 

bukkantunk. A kérdés az, hogy ezen kompozit anyagnak vannak-e említésre érdemes 

tulajdonságai. 

 Összefoglalva megállapítható, hogy emulziót nem sikerült előállítani. A peremszög 

vizsgálata nem lehetséges, mivel nincsenek folyékony/szemcse/folyékony határfelületek.  

 

 
 
3.1.7.1. ábra: A BNCB-15 kísérlet H3 helyének SEM felvétele (Al + 10Sr + 1Ti + 0,2B) + Bi, 

keverés nélkül, fehér: Bi, sötét: Al, világosszürke: precipitátum, Al4Sr) 
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1-es pont spektruma      2-es pont spektruma        3-as pont spektruma 4-es pont spektruma 

 
3.1.7.2. ábra: A BNCB-17 kísérlet H1 helyének SEM felvétele (Al + 10Sr + 1Ti + 0,2B) + Bi, 

gyenge keveréssel. 1-es pont (fekete): Al, 2-es pont (sötétszürke): Al+Ti (Al3Ti), 3-as pont 

(fehér): Bi, 4-es pont (világosszürke a fehéren belül): Al+Sr Bi-on belül (Al4Sr) 
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a.) 
 

 
b.) 

3.1.7.3. a.-b.) ábra: A BNCB-17 kísérlet H4 helyének SEM felvételei (Al + 10Sr + 1Ti + 

0,2B) + Bi, gyenge keveréssel. Fekete mátrix: Al, sötétszürke kristályok a fekete mátrixban: 

Al3Ti, fehér kristályok: Al4Sr  
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3.1.7.4. ábra: A BNCB-13 kísérlet H2 helyének SEM felvétele  

 
 

3.1.8. Az MMC3 (Al + Sr(10) + Ti(1) + B(0,2)) + 7,2 v/v % Cd összetételű rendszer 

BNCB-16 (keverés nélkül), BNCB-19 (gyenge keveréssel), BNCB-9-10 (erős keveréssel)  

 

 A 3.1.8.1. ábra szerint a Cd-mal nagyon hasonló történik, mint 3.1.7. alfejezetben a 

Bi-tal. Ennek oka, hogy a Cd is képes a kísérlet hőmérsékleténél nagyobb olvadáspontú (730 
oC) intermetallidot képezni a Sr-al (Cd2Sr). Emiatt a keverés nélküli mintában nem csepp 

alakú, hanem kristály alakú, Cd-ban gazdag fázis jelenik meg. Ezek a kristályok az előző 

esethez hasonlóan nem nőnek össze, hanem homogénen oszlanak el a mátrixban. Gyenge 

keverés hatására (lásd 3.1.8.2. ábra) azt tapasztaljuk, hogy a minta felső részén kis méretű, 

Cd-ban gazdag kristályok, míg a minta közepe táján nagyobb méretű, Cd-ban gazdag 

folyékony cseppek keletkeznek.  

 Az Al és a Cd feltehetőleg kinetikai szempontból egymással verseng azért, hogy 

melyikük milyen arányban kösse le a Sr-ot intermetallikus kristályok formájában. Úgy tűnik, 

hogy keverés hiányában ez a Cd-nak megy gyorsabban, míg a keverési sebesség növelésével 

az Al kerül előnybe. Erre utaló jelet láttunk fent is, de ezt bizonyítja az is, hogy erős keverés 

mellett (lásd 3.1.8.3. ábra) a Cd2Sr kiválás visszaszorul és helyette Al4Sr válik ki. Ebből az is 
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következik, hogy a Cd nagy része folyékony halmazállapotú csepp marad az Al olvadáspontja 

környékén, amely cseppek a kiváló Al4Sr kristályokat közel 90o-os peremszöggel nedvesítik 

az Al-mátrixban, ami ideális az emulzió stabilizációja szempontjából. Ezt bizonyítja a 3.1.8.3 

ábrán látható rész kisebb nagyítású felvétele (lásd 3.1.8.4. ábra), amin azt látjuk, hogy 

homogén eloszlású, Cd-ban gazdag cseppeket kapunk, amelyeket Al4Sr intermetallikus 

kristályok vesznek körbe és stabilizálnak.  

 Itt érdemes megjegyeznünk, hogy a kezelési idő csökkentésével feltehetőleg 

lényegesen kisebb méretű Al4Sr kristályok fognak kiválni és a rendszer jobban fog 

hasonlítani az elvárt emulzió-struktúrára. Ilyen kísérleteket azonban egyelőre nem végeztünk. 

Végeredményben megállapíthatjuk, hogy az Al olvadékból kiváló precipitátumok is 

alkalmasak lehetnek emulziók stabilizálására, amire az itt tárgyalt eset szolgáltat példát.  

 

 A 3.1.8.4. ábrák alkalmasak peremszög mérésére. A megoszlás-mérési módszer 

eredményeit a 3.1.8.1. táblázatban foglalom össze. A táblázatból látható, hogy az átlagos 

peremszög érték: Θ = 91  5°. A pozíció-mérési módszert négy SEM felvételen alkalmaztam 

ebből kettő a 3.1.8.4. b.) és c.) kép. Összesen 100 szemcse helyzetét vizsgáltam, innen a 

végeredmény: Θ = 91  20°. A két módszer átlag eredménye tehát megegyezik, és újra azt 

kapjuk, hogy a megoszlás-mérési módszer eredményez kisebb szórást. Ennek persze az az 

oka, hogy ebben a módszerben minden mérési adat egy teljes képre vonatkozik. 

 

3.1.8.1. táblázat: A peremszög meghatározása a megoszlási módszer segítségével a 3.1.8.4. 
b.-c.) ábrákról 

kép NA NB NH ΣN SA (%) SB (%) SH (%) xA xB cosΘ Θ (°)
b.) 12 1 20 33 62,80 12,93 24,10 0,174 0,070 -0,103 96,0 
c.) 60 5 46 111 80,87 4,09 7,58 0,092 0,152 0,059 86,6 
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3.1.8.1. ábra: A BNCB-16 kísérlet H3 helyének SEM felvétele (Al + 10Sr + 1Ti + 0,2B) + 

Cd, keverés nélkül 

 

 

a.) 
 

b.) 
3.1.8.2. a.-b.) ábra: A BNCB-19 kísérlet H1 helyének (bal szélső ábra) és H2 helyének (jobb 

szélső ábra) SEM felvételei (Al + 10Sr + 1Ti + 0,2B) + Cd, gyenge keveréssel 
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3.1.8.3. ábra: A BNCB-9 kísérlet K1 helyének SEM felvétele (Al + 10Sr + 1Ti + 0,2B) + Cd, 

erős keveréssel 
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A 3.1.8.3. ábra 1. pontjáról készült elemzés 
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b.) c.) 
 

3.1.8.4. a.-c.) ábra: A BNCB-9 kísérlet K1 helyének SEM felvételei különböző nagyításokban 

(vesd össze a 3.7.3. ábrával is) (Al + 10Sr + 1Ti + 0,2B) + Cd rendszer, erős keveréssel  

 

 

3.1.9. Az MMC3 (Al + Sr(10) + Ti(1)+ B(0,2)) + Pb összetételű rendszer 

BNCB-31-32, 34-36 (14,6 v/v% Pb), BNCB-41, 43 (7,6 v/v% Pb) (erős keveréssel) 

 

A Pb és a Sr ebben az esetben is nagyszámú intermetallikus vegyületet képez, aminek 

köszönhetően az eredeti Al-ötvözet Sr-tartalma a Pb-cseppben koncentrálódik. Mint ahogy a 

3.1.9.1.-3.1.9.2. ábrákról következik, a keletkezett Pb3Sr intermetallidot a maradék Pb-csepp 

teljesen körbeveszi, 0 fokos peremszöggel Θ = 0° (lásd a szürke fázisokat a fehér cseppeken 

belül a 3.1.9.1 ábrán). Tehát ebben az esetben sincs szükség a peremszög meghatározó 

módszerekre. Az Al-ból kiváló Al3Ti intermetallid szemcsék, amelyek Sr-t is tartalmaznak 

(lásd a világosszürke szemcséket a fekete mátrixban a 3.1.9.1. ábrán) az Al-mátrix belsejében 

vannak.  
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3.1.9.1. ábra: A BNCB-34-36 kísérlet H4 helyének SEM felvétele 

(Al + 10Sr + 1Ti + 0,2B) + Pb rendszer, erős keveréssel. Fázisok: fehér: Pb, világosszürke a 

fehéren belül: Pb3Sr, sötétszürke: Al, világosabb szürke a sötétszürkén belül: Al3Ti  
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b.) 

3.1.9.2. a-b.) ábra: A BNCB-34-36 kísérlet H4 helyének vonal szerinti elemanalízise  

(Al + Sr(10)+ Ti(1) + B(0,2)) + Pb rendszer, erős keveréssel 

 

 

3.1.10. Nagy Bi-tartalmú Al/Bi emulziók előállítása SiC szemcsékkel stabilizálva 

 

 Az előző alfejezetekből azt láttuk, hogy a nem in-situ precipitálódó rendszerek közül 

az Al-Si/SiC/Bi kombináció peremszöge a legalkalmasabb monotektikus ötvözetek 

előállítására. Az 1.2.3. elméleti ábra arra késztetett, hogy ellenőrizzem: valóban igaz-e, hogy 

a Bi térfogathányadának növelésével a Bi/Al (Al-ban diszpergált Bi-cseppeket tartalmazó) 

emulzió valóban átfordul Al/B (Bi-ban diszpergált Al-cseppeket tartalmazó) emulzióvá. 

Ennek a kísérletsorozatnak a célja az volt, hogy erre a kérdésre választ kapjak. 

A BNCB-56 számú kísérlet célja az eredeti (BNCB-7) kísérlethez képest a Bi 

mennyiségének növelése úgy, hogy a SiC szemcse aránya (~ 14,6 térfogat %) és az emulzió 

térfogata (~ 40 cm3) ne változzon. A Bi mennyiségének növelésével (47,7 térfogat % Bi) az 

Al mennyisége csökken. A SiC szemcséket az MMC tartalmazza (ami az Al-t is). Ha az 

MMC-ből kevesebbet tartalmaz az emulzió, akkor a SiC szemcse mennyisége is csökken. 

Úgy tartottam a SiC mennyiségét az emulzióban 14,6 térfogat %-on, hogy 30 térfogat % SiC 

szemcsét tartalmazó MMC-t használtam. 
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a.) b.) 
3.1.10.1. ábra: A H4 pontról készült (teljesen a minta szélén) 110-szeres  a.) és 500-szoros b.) 

nagyítású SEM felvételek 

 

a.) b.) 
3.1.10.2. ábra: A H4 pontról készült (a mintán belül) 110-szeres a.) és 500-szoros b.) 

nagyítású SEM felvételek 

 

a.) b.) 
3.1.10.3. ábra: A H5 pontról készült 110-szeres a.) és 500-szoros b.) nagyítású SEM 

felvételek 
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a.) b.) 
3.1.10.4. ábra: A H5 pontról készült 110-szeres a.) és 180-szoros b.)  nagyítású SEM 

felvételek 
 
 

a.) 
 

b.) 
3.1.10.5. ábra: A H6. pontról készült 110-szeres a.) és 250-szoros b.) nagyítású SEM 

felvételek 
 
 

a.) 
 

b.) 
3.1.10.6. ábra: A H1 pontról készült 110-szeres a.) és 500-szoros b.) nagyítású SEM 

felvételek 
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a.) 
 

b.) 
3.1.10.7. ábra: A H2 pontról készült 110-szeres a.) és 500-szoros b.) nagyítású SEM 

felvételek 
 

3.1.10.8. ábra: A H3 pontról készült 110-szeres nagyítású SEM felvétel 
 

A SEM felvételek alapján az a megállapítás tehető, hogy 47,7 térfogat % Bi tartalom 

mellet egy mintán belül kétféle emulziós állapot keletkezett: az Al-mátrixban Bi-cseppek 

stabilizálódtak a SiC szemcsével (3.1.10.7. ábra), a Bi mátrixban pedig Al-cseppek 

stabilizálódtak a SiC szemcsékkel (3.1.10.4. és 3.1.10.8. ábra). A megoszlás-mérési módszert 

mind a két kialakult emulzió típusban használom. A primér mért értékeket és a számolt 

adatokat az 3.1.10.1. és a 3.1.10.2. táblázatban foglalom össze. A megoszlás-mérési 

módszerrel mért átlagos peremszög Bi / Al cseppek esetén: Θ = 88,7  2°, Al / Bi cseppek 

esetén: Θ = 95,7  2°. 

 

3.1.10.1. táblázat: A megoszlás-mérési módszer használata Bi / Al cseppek esetén a 

3.1.10.7. a.-b.) ábrákra 

kép NA NB NH ΣN SA (%) SB (%) SH (%) xA xB cosΘ Θ (°) 
a.) 25 121 153 299 54,84 41,94 3,23 0,009 0,057 0,047 87,26
b.) 7 2 14 23 71,19 27,12 1,69 0,012 0,009 -0,003 90,17
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3.1.10.2. táblázat: A megoszlás-mérési módszer használata Al / Bi cseppek esetén a 3.1.10.4. 

a.) és 3.1.10.8. ábrákra 

kép NA NB NH ΣN SA (%) SB (%) SH (%) xA xB cosΘ Θ (°) 
a.) 270 0 93 363 64,52 32,26 3,23 0,127 0,000 -0,128 97,28
b.) 250 0 55 305 82,19 16,44 1,37 0,070 0,000 -0,074 94,04

 

A pozíció-mérési módszernél ugyanazokat a SEM képeket használtam, mint a megoszlás-

mérési módszernél. Összesen 100 egyedi SiC szemcse helyzetét vizsgáltam, ahonnan az 

átlagos peremszög érték Bi / Al cseppek esetén: Θ = 87  15°, Al / Bi cseppek esetén: Θ = 96 

 17°. 

 

A BNCB-61 számú kísérlet célja az eredeti (BNCB-7) és a BNCB-56 kísérlethez 

képest a Bi mennyiségének további növelése 65 térfogat %-ra úgy, hogy a SiC szemcse 

aránya (~ 14,6  térfogat %) és fémolvadék térfogata (~ 40 cm3) ne változzon.  

A Bi további mennyiségének növelésével az Al mennyisége csökken. A SiC 

szemcséket az MMC tartalmazza, (ami az Al-t is). Ha az MMC-ből kevesebbet tartalmaz az 

emulzió, akkor a SiC szemcsék mennyisége is csökken. Úgy tartottam a SiC mennyiségét az 

emulzióban 14,6 térfogat %-on, hogy 45 térfogat % SiC szemcsét tartalmazó MMC-t 

használtam. 

 

a.) b.) 
3.1.10.9. ábra: A H4 pontról készült 100-szoros a.) és 200 szoros b.) nagyítású SEM 

felvételek 
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a.) b.) 

3.1.10.10. ábra: A H5 pontról készült 110-szeres a.) és 250-szeres b.) nagyítású SEM 
felvételek 

 
 

 
3.1.10.11. ábra: A H6 pontról készült 100-szoros nagyítású SEM felvétel 

 
 

 
3.1.10.12. ábra: A H1 pontról készült 100-szoros nagyítású SEM felvétel 
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a.) b.) 
3.1.10.13. ábra: A H2 pontról készült 100-szoros a.) 250-szeres b.) 500-szoros c.) nagyítású 

SEM felvételek 
 

 
3.1.10.14. ábra: A H3 pontról készült 100-szoros nagyítású SEM felvétel 

 
A SEM felvételek alapján az a megállapítás tehető, hogy 65 térfogat % Bi tartalom 

mellet a Bi mátrixban a SiC szemcsék stabilizáló hatására Al-cseppek keletkeztek. A 

megoszlás-mérési módszerrel mért átlagos peremszög: Θ = 86,7  2°. 

 

3.1.10.3. táblázat: A megoszlás-mérési módszer használata Al / Bi cseppek esetén a 

3.1.10.10. b) és a 3.1.10.13. b.) ábra alapján 

kép NA NB NH ΣN SA (%) SB (%) SH (%) xA xB cosΘ Θ (°) 
a.) 7 16 14 37 64,52 32,26 3,23 0,022 0,100 0,078 85,51 
b.) 8 8 16 32 70,97 25,81 3,23 0,021 0,058 0,036 87,90 

 

A pozíció-mérési módszernél ugyanazokat a SEM képeket használtam, mint a 

megoszlás-mérési módszernél. Összesen 25 egyedi SiC szemcse helyzetét vizsgáltam, 

ahonnan az átlagos peremszög érték: Θ = 88  12°. 
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3.2. A viszkozitási modellek alkalmazása és összehasonlítása a mérési 

eredményekkel 

 

A szilárd szemcsékkel stabilizált fémolvadék emulziók alapanyaga legegyszerűbb esetben 

két egymással nem elegyedő fém, amelyek monotektikus ötvözetet alkotnak (lásd 

előzőekben). A viszkozitás az emulziók egyik fontos tulajdonsága, amit ismerni kell az 

optimális előállítási paraméterek meghatározásához. Az általam használt komplex rendszerek 

hierarchikus felépítése a következő:  

1. egykomponensű fémolvadékok,  

2. két- (és több-) komponensű fémolvadékok, 

3. kétfázisú fémolvadék szuszpenziók, 

4. szilárd szemcsékkel stabilizált, háromfázisú fémolvadék emulziók. 

 

Az emulziókészítés energiaigényét nagyban befolyásolja az emulzió dinamikai 

viszkozitása. A fémolvadék szuszpenziók és emulziók dinamikai viszkozitását a 

rendelkezésre álló berendezéssel sajnos nem sikerült meghatározni, ezért disszertációmban az 

irodalomban közölt hat viszkozitási modell [123-130] tesztelését végeztem. 

Ebben a fejezetben a fent megadott 2. lépéssel foglalkozom, azaz azzal, hogy vajon 

hogyan függ a kétkomponensű fémolvadékok viszkozitása az összetételtől. A feladat 1. 

lépését azért hagyom ki, mert az egykomponensű fémolvadékok viszkozitásának elmélete 

tisztázva van [152].  

Az általam sikeresen előállított fémolvadék emulziók alapanyaga Al-Bi és Al-Cd. Ezen 

rendszerek mért viszkozitás értékeire az irodalomban nem találtam adatot, ez a tény pedig 

rámutat arra, hogy viszkozitás értékeket a modellekkel határozzam meg.  

Első lépésként a viszkozitásmodellek ellenőrzéséhez az irodalomban talált huszonnyolc 

binér fémolvadék rendszernek (59 mérési adatsornak) a teljes koncentráció tartományban 

mért viszkozitás adatait használtam fel. Az ötvözetek fázisdiagramjai és termodinamikai 

tulajdonságai a [153, 154] hivatkozásban találhatóak (lásd 1. Melléklet). A tiszta olvadt 

fémek moláris térfogata és sűrűsége a [155] hivatkozásban található. A rendszerek többlet 

moláris térfogati értékét nullának tekintettem a kísérleti adatok hiánya miatt. 

A vizsgált rendszereket a fázisdiagram típusok alapján a 3.2.1. táblázatban foglaltam 

össze. A táblázatban a mérési eredmények és a modellekből számított elméleti értékek közötti 

maximális eltérés szerepel. Az egyes résztáblázatok végén az átlagos eltérést, az átlagos 
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abszolút eltérést és ezek alapján a modellek rangsorát mutatom be. A 3.2.2. táblázatban 

foglalom össze az átlagos abszolút eltéréseket és az azonos típusú rendszerek száma alapján a 

súlyozott rangsort. 

 

3.2.1. táblázat: A modellek által számított eredmények maximális eltérése a mérési 

eredményektől (%) adott hőmérsékleten. Rövidítések: MH = Moelwyn-Hughes modell [123], 

IUM = Iida-Ueda-Morita modell [124-125], KRP = Kozlov-Romanov-Petrov modell [126], H 

= Hirai modell [127], SDS = Seetharaman-Du Sichen modell [128], K = Kaptay modell [129] 

 
3.2.1. a.) táblázat: Szilárd oldatos rendszerek 

rendszer T [K] MH IUM KRP H SDS K 
Ag-Au [156] 1373 +80 -5 -5 -5 -10 +1 
Au-Cu [173] 1473 +67 +2 0 -24 -37 0 
Bi-Sb [173] 973 -10 +2 +2 +68 +15 +2 
Co-Fe [167] 1873 +29 -6 -5 -26 +3 +5 

átlag  42 -2 -2 3 -7 2 
absz. eltérés  47 4 3 31 16 2 

rangsor  6 3 2 5 4 1 
 
 

3.2.1. b.) táblázat: Eutektikus rendszerek 
Rendszer T [K] MH IUM KRP H SDS K 

Ag-Cu [157] 1373 -75 +5 +5 -32 +10 +2 
Ag-Cu [157] 1473 -70 -5 0 -33 +7 +2 
Ag-Cu [157] 1573 -67 -6 -2 -32 +5 -2 
Al-Zn [161] 973 -50 +30 +25 -30 +35 +26 
Bi-Cu [162] 1416 -72 +76 +18 +95 +23 +9 
Bi-Sn [155] 673 -15 -11 -13 +34 -10 -13 
Cd-Pb [166] +623 -100 +28 +23 -12 +35 +21 
Pb-Sb [172] 973 +9 -1 +7 +73 +13 +7 
Pb-Sn [172] 673 -47 -7 -12 -30 -11 -11 
Pb-Sn [172] 773 -39 -1 -9 -28 -6 -7 
Pb-Sn [172] 873 -35 -4 -10 -25 -8 -8 
Sn-Zn [166]  723 -100 +70 51 -35 +67 +44 

átlag  -55 15 7 -5 13 5 
absz. eltérés  57 20 15 38 19 13 

rangsor  6 4 2 5 3 1 
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3.2.1. c.) táblázat: Monotektikus rendszerek  

rendszer T [K] MH IUM KRP H SDS K 
Bi-Zn [165] 873 -140 +60 +40 +120 +51 +34 
Bi-Zn [165] 923 -130 +48 +38 +112 +50 +30 

átlag  -135 54 39 116 51 32 
absz. eltérés  135 54 39 116 51 32 

rangsor  6 4 2 5 3 1 
 
 

3.2.1. d.) táblázat: Kongruensen olvadó intermetallikus vegyületet tartalmazó rendszerek 
rendszer T [K] MH IUM KRP H SDS K 

Al-Cu [126] 1473 +90 -46 -45 -47 -50 -46 
Bi-In [163] 573 +72 +5 +9 +40 -9 +5 
Bi-In [163] 623 +72 +5 +10 +36 -9 +5 
Bi-In [163] 673 +68 +6 +11 +33 -9 +6 
Bi-In [163] 723 +65 +7 +12 +30 -9 +7 
Bi-Tl [164] 623 +165 +9 +18 +35 +7 +14 
Bi-Tl [164] 673 +165 +8 +18 +35 +7 +15 
Bi-Tl [164] 723 +158 +9 +20 +30 +9 +16 
Cu-Sb [155] 1373 +185 +78 +45 +50 +35 +31 
Hg-Na [124] 643 +200 -38 -9 -19 -69 -47 
Mg-Pb [171] 973 +230 +15 +30 +20 -15 +17 
Mg-Pb [171] 1073 +205 +12 +29 +20 -20 +13 
Mg-Pb [171] 1173 +180 +14 +24 +20 -26 -15 

átlag  143 6 13 22 -12 2 
absz. eltérés  143 19 22 32 21 18 

rangsor  6 2 4 5 3 1 
 
 

3.2.1. e.) táblázat: Peritektikus rendszerek 
rendszer T [K] MH IUM KRP H SDS K 

Ag-In [158] 1250 +190 +31 +14 -20 +8 +12 
Ag-Sb [159] 1273 +100 +30 +50 +68 +65 +62 
Ag-Sb [155] 1273 +150 +60 +70 +65 +76 +67 
Ag-Sn [160] 1273 +130 +40 +40 -18 +45 +40 
Ag-Sn [160] 1373 +110 +30 +36 -20 +40 +32 
Ag-Sn [160] 1473 +100 -23 +32 -22 +35 +27 
Cd-Sn [166] 623 -53 +41 +40 +9 +45 +38 
Cd-Sn [173] 623 -60 +29 +23 -16 +36 +22 
Cu-Sn [168] 1373 +86 +18 -14 -41 -25 -19 
Cu-Sn [168] 1473 +76 +30 -11 -40 -22 -16 
Cu-Sn [168] 1573 +74 +28 +10 -40 -20 -15 
In-Pb [169] 623 -31 -4 -4 -9 +5 -2 
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In-Pb [169] 673 -31 +5 -2 -10 +5 -2 
In-Pb [169] 723 -29 +1 -5 -10 +2 -4 
In-Pb [169] 773 -28 +1 -7 -13 -4 -7 
In-Sn [163] 523 +38 +28 +28 +20 +30 +29 
In-Sn [163] 573 +35 +26 +26 +15 +28 +26 
In-Sn [163] 623 +33 +20 +25 +14 +27 +25 
In-Sn [163] 673 +32 +23 +25 +15 +29 +25 
In-Sn [163] 723 +31 +22 +25 +15 +28 +24 
K-Na [170] 376,3 -39 -18 -8 -37 +6 0 
K-Na [170] 394,5 -37 -20 -10 -34 +7 0 
K-Na [170] 420,1 -34 -25 -11 -31 +6 -1 
K-Na [170] 440,4 -32 -28 -12 -29 +5 0 
K-Na [170] 466 -30 -31 -13 -27 +5 0 
Sn-Tl [165] 673 -30 -7 -13 -30 -8 -12 
Sn-Tl [165] 623 -32 -7 -10 -29 -7 -10 
Sn-Tl [165] 723 -28 -9 -10 -29 -8 -10 

átlag  25 10 11 -10 16 12 
absz. eltérés  60 23 21 26 22 19 

rangsor  6 4 2 5 3 1 
 
 

3.2.2. táblázat: A modellek átlagos abszolút eltérése (%) a mérési eredményektől a két- 

komponensű fázisdiagramok típusa alapján csoportosítva 

Rendszer típus n* MH IUM KRP H SDS K 
Szilárd oldat 4 47 4 3 31 16 2 
Eutektikus 12 57 20 15 38 19 13 

Monotektikus 2 135 54 39 116 51 32 
Peritektikus 28 60 23 21 26 22 19 
Kongruens 13 143 19 22 32 21 18 

átlag  79 21 19 33 22 17 
rangsor  6 3 2 5 4 1 

 * a vizsgált rendszerek száma az adott rendszer típuson belül 
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4. A kísérleti és számítási eredmények értékelése 

 

4.1. Az emulzió előállítási és a peremszög mérési eredmények értékelése 

 

 A 4.1.1. táblázatban összefoglalom a 3.1.1. - 3.1.10. alfejezetben ismertetett 

kísérletekben elért eredményeimet. Feltüntetem a folyékony és szilárd fázisokat, a beállított 

térfogathányadokat, a mért peremszöget és az emulzió típusát, illetve azt a megjegyzést, 

miszerint emulzió nem keletkezett. Megállapítható, hogy a 4.1.1. táblázatban összefoglalt 

adatok minden részletükben megfelelnek az 1.2.3. elméleti ábrának. Ugyan az 1.2.3. ábra 

elméletileg lett levezetve, de validálása víz/olaj típusú emulziókon történt [105]. Mivel az 

eredményeim minden részletükben megfelelnek ennek az ábrának, két megállapítás tehető. 

Egyrészt az 1.2.3. ábra nemcsak víz/olaj, hanem fém/fém emulziókra is igaz. Másrészt 

lényegüket tekintve a szemcsékkel stabilizált fém/fém emulziók és az olaj/víz emulziók 

hasonlóan viselkednek – mindkét esetben a két folyékony fázis térfogathányada és a 

szemcsék nedvesítése dönti el azt, hogy keletkezik-e egyáltalán emulzió, illetve ha keletkezik, 

akkor milyen típusú. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.1. ábra: A kísérletek eredményei és az elméleti görbe [105] összehasonlítása 

(jelölések magyarázata: x = nem keletkezett emulzió, ■ = B cseppek az Al olvadékban típusú 

emulzió keletkezett, ● = Al cseppek a B olvadékban típusú emulzió keletkezett) 

(az ábrán az Al-Si / SiC / Bi peremszögre az átlagos 88  8o értéket használtam) 
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4.1.1. táblázat: A. 3.1.1. - 3.1.10. alfejezetben ismertetett eredmények összefoglalása 

Kísérlet 
száma 

Kiindulási anyagok Szemcse/ 
vegyület

Θszemcse/fémA/fémB (°) Emulzió 
típusa 

A-fém B-fém φB 1. módszer 2. módszer 

7 MMC1 24,7 v/v % Bi 0,29 SiC 80,8 + 4 81+ 18 Bi/Al 

8 MMC2 6,8 v/v % Bi 0,072 Al2O3 0 0 nincs 

9+10 MMC3 7,2 v/v % Cd 0,076 Al4Sr 91+ 5 91 + 20 Cd/Al 

11 MMC2 7,4 v/v % Cd 0,075 Al2O3 0 0 nincs 

12 MMC1 24 v/v % Cd 0,28 SiC 180 180 nincs 

26 MMC1 74,8 v/v % Cd 0,784 SiC 180 180 nincs 
27 MMC1 70 v/v % Cd 0,739 SiC 180 180 nincs 
28 MMC1 60 v/v % Cd 0,646 SiC 180 180 nincs 

29-30 MMC1 25 v/v % Pb 0,291 SiC 180 180 nincs 

31-36 MMC3 14,6 v/v % Pb 0,157 Pb3Sr 180 180 nincs 

41,43 MMC3 7,2 v/v % Pb 0,08 Pb3Sr 180 180 nincs 

42 MMC1 67,7 v/v % Pb 0,72 SiC 180 180 nincs 

56 
MMC1a 47,2 v/v % Bi 0,57 

SiC 
88,7  2 87+ 15 Bi/Al 

MMC1a 38,2 v/v % Al 0,43 95,7  2 96+ 17 Al/Bi 
61 MMC1b 65 v/v % Bi 0,78 SiC 86,7  2 88+ 12 Al/Bi 

MMC1 = A356  ötvözet + 20 v/v % SiC, dSiC = 10μm (MMC1a: 30 v/v % SiC, MMC1b: 45 v/v % SiC) 

MMC2 = Al + 5,2 v/v % Al2O3 dAl2O3 = 10 μm 

MMC3 = Al szemcsefinomító (KBM AFFILIPS) Al Sr(10) Ti(1) B(0,2) 

 

 

4.2. A viszkozitási modellek értékelése 

 

Az összehasonlításban szereplő modelleket a viszkozitás becslésének szempontjából a 

következőképpen lehet rangsorolni (a legrosszabbtól a legjobbig): MH << H < SDS ≤ IUM ≤ 

KRP ≤ K. Tehát a ma rendelkezésre álló modellek közül és a ma ismert mérési adatok 

ismeretében a Kaptay modell adja a kísérleti értékekkel leginkább egyező számolt értéket 

minden fázisdiagram típus esetén, és ezért persze átlagban is.  

Az összehasonlításban legjobban teljesítő modell (a Kaptay modell [129]) csak az 

egyszerű fázisdiagrammal rendelkező, különösen a szilárd oldatok (részben az eutektikus 

rendszerek) esetén ad olyan pontosságú becslést, ami összemérhető a legjobb kísérletek 

hibájával.  

Abban az esetben, ha a rendszerek erősen eltérnek az ideálistól (monotektikus vagy 

intermetallikus vegyületet tartalmazó rendszerek) még a legjobban teljesítő modell által 
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adott becslések is elfogadhatatlan mértékben térnek el a mért értékektől. Ebből az 

következik, hogy a modelleket tovább kell fejleszteni, legalábbis akkor, ha azokat 

monotektikus vagy vegyületet tartalmazó típusú fázisdiagrammal jellemezhető rendszerekre 

is akarjuk alkalmazni. Éppen ezért a modelleket a disszertációban használt monotektikus 

rendszerek viszkozitásának meghatározására nem használom. Az elvégzett számítások 

mégis új információt adnak, ugyanis előttem senki nem végezte el a rendelkezésre álló 

modellek és kísérleti adatok részletes összehasonlítását, és senki nem mutatta ki azt, amit az 

előzőekben összefoglaltam. Példaként a 4.2.1. ábrán Bi-Zn monotektikus rendszeren 

mutatom be a mért viszkozitás értékek és a modellek által becsült eredmények 

összehasonlítását.  
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4.2.1. ábra: Bi-Zn monotektikus rendszer mért dinamikai viszkozitás értékeinek (T = 873 K) 

összehasonlítása a modellek által becsült eredményekkel
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Összefoglalás 

 

Doktori munkámban célul tűztem ki a szilárd szemcsékkel stabilizált fémolvadék 

emulziók és homogén eloszlású második fázist tartalmazó monotektikus ötvözetek előállítását 

oly módon, hogy megfelelő keveréssel a megolvasztott alapmátrixban homogénen eloszlatom 

a diszperz olvadékrészt, cseppeket létrehozva abból. Miközben a rendszerben lévő szilárd 

szemcsék a keverés hatására a diszperziós közeg és a cseppek határfelületén helyezkednek el 

megakadályozva a cseppek összeolvadását, ezáltal stabil emulziót létrehozva, aminek hűtése 

után előáll a homogén eloszlású második fázist tartalmazó monotektikus ötvözet. Célul 

tűztem ki továbbá a peremszög meghatározását fém/szemcse/fém rendszerekben; illetve az 

emulziók alapanyagául szolgáló fémötvözetek viszkozitási modelljeinek összehasonlítását 

binér rendszerek mért viszkozitás értékeivel. 

 

A keveredés ellenőrzésének és szimulálásának érdekében modellkísérleteket 

végeztem. Terveim alapján modell-keverőberendezést építettem. A keverőberendezésben 

végzett kísérletekben víz és 23 térfogat % higany keverék keveredését vizsgáltam. A modell-

keverőberendezés és a kísérletek alapján fémolvadék emulzió előállítására alkalmas 

berendezést építettem. 

Az emulzió elkészítéséhez megterveztem, hogy adott térfogatú emulzióhoz milyen 

tömegű diszpergáló és diszpergált fázist használok, tudva, hogy az eredeti diszpergáló fázis 

mátrixanyagból és szilárd szemcsékből áll.  

A keverési intenzitás szempontjából a kísérleteket három típusba osztottam: erős 

keveréssel, gyenge keveréssel és keverés nélkül végzett kísérletekre. A gyenge keverést 

alkalmazó kísérletekben a keverési fordulatszám 50 1/min volt, a SEM felvételek szerint 

emulzió nem alakult ki, hiszen a fordulatszám alacsony volt, így a fázisok nem 

diszpergálódtak egymásban. A keverés nélküli kísérletekben a SEM felvételek szerint 

emulzió nem alakult ki. Az erős keverést alkalmazó kísérletekben a keverési fordulatszám 

1000 1/min volt. A SEM felvételek alapján két esetben alakult ki szemcsékkel stabilizált 

fémolvadék emulzió, majd abból homogén eloszlású második fázist tartalmazó monotektikus 

ötvözet:  

a.) az Al-Si/SiC/Bi rendszerben, 

b.)  az Al/Al4Sr/Cd rendszerben. 
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A peremszög értékének meghatározására két módszert dolgoztam ki. A megoszlás-

mérésen alapuló módszert akkor használtam, amikor a szemcsék pontos helyzete a két 

fémolvadék határfelületén nem volt pontosan meghatározható és a szemcsék nem feltétlenül 

gömb alakúak; míg a pozíció-mérésen alapuló módszert akkor, amikor az egyes szemcsék 

helyzete a határfelületen nagy pontossággal meghatározható volt, illetve a szemcsék 

gömbszerűek voltak. Kimutattam, hogy a két módszer hasonló eredményekre vezet, de a 

megoszlás-mérésen alapuló módszer kisebb relatív hibával számol.  

 Megállapítottam, hogy az irodalomból származó, elméleti 1.2.3. ábra minden elvégzett 

emulziós kísérlettel összhangban van, azaz a fémolvadék fázisok térfogathányada és a 

peremszög függvényében minden esetben a várt típusú emulzió alakult ki, avagy a 

várakozással összhangban nem alakult ki stabil emulzió.  

 A viszkozitás az emulziók gyártásának egyik fontos paramétere, viszkozitás 

vizsgálatokat is végeztem. Az irodalomban először ütköztettem egymással az irodalomban 

fellelhető mind a 6 modellt mind az 59, általam fellelt kísérletileg vizsgált binér rendszer 

adataival. Megállapítottam, hogy a különböző fázisdiagram típusú rendszerek viszkozitásának 

koncentrációfüggését a modellek statisztikailag különböző módon képesek reprodukálni, 

aminek oka a különböző olvadékszerkezet miatt van. Megállapítottam, hogy az (1.4.6) 

irodalmi egyenlet reprodukálja a legjobban a mért adatokat: az 59 vizsgált rendszerben az 

ismert mérési pontokat átlagosan 17 %-os pontossággal írja le. A monotektikus 

rendszerekben azonban az eltérés 32 %, ami értelmetlenné teszi akár ennek az eddigi legjobb 

modellnek is a használatát az általam vizsgált monotektikus rendszerekre.  
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Az új tudományos eredmények (tézisek) 

 

1. Kifejlesztettem a szilárd szemcsékkel stabilizált fémolvadék emulziók és homogén 

eloszlású második fázist tartalmazó monotektikus ötvözetek előállításának laboratóriumi 

módszerét. Ezzel a műszaki anyagok egy új csoportját hoztam létre, amelyet „szemcsékkel 

stabilizált fémolvadék emulzió”-nak, illetve „szemcsékkel stabilizált monotektikus 

ötvözet”-nek neveztem el. Az előállításhoz két ismert kiindulási anyagtípust használtam: 

az egyik anyagtípus szemcsékkel erősített alumínium mátrixú kompozit, a másik pedig egy 

olyan B fém, ami az alumíniummal monotektikus rendszert alkot (B = Bi, vagy Cd, vagy 

Pb). Az eljárás lényege, hogy anyagpárt megfelelő arányban összeolvasztva, összekeverve 

az Al olvadékban a B olvadék cseppek (vagy fordítva) keletkeztek, amelyek határfelületét 

az eredeti Al-mátrixú kompozitban lévő (vagy onnan precipitálódó) szilárd szemcsék 

veszik körbe, megakadályozva a szomszédos cseppek összeolvadását.  

1.a. Az optimális tégely és keverőpropeller műszaki rajza: 
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1.b. A kísérleti algoritmus a következő: az anyagot a tégelybe helyezem majd argon 

védőgázt vezetek a tégelybe 0,4 l/min áramlási sebességgel, a rendszert 350 oC/h 

fűtési sebességgel melegítem 650-710 oC-ig, majd behelyezem a keverőt, a rendszert a 

keverési hőmérsékleten 1 órán át homogenizálási céllal hőn tartom. Először 20 percen 

keresztül 50 1/min fordulatszámmal majd 5 percen keresztül 1000 1/min 

fordulatszámmal keverem a rendszert, ezután a keverőt kiveszem a tégelyből, a tégelyt 

a kemencéből és az anyagot a tégelyben hagyom spontán kihűlni levegőn, 

szobahőmérsékleten.  

1.c. Az anyagtípus kombinációk szempontjából a vizsgált 8 közül két jól működő 

kombinációt találtam:  

1.c.1. 10 mikrométer átmérőjű, 20 térfogat % SiC szemcsét tartalmazó A356 ötvözet 

(Al + 7 % Si + 0.3 % Mg + max.0.2 % Fe + max. 0,10 % Zn) + 25,4 térfogat % 

tiszta Bi, ami Al-Si-Bi mátrixban diszpergálódott Bi-Al-Si cseppeket adott. Az 

5
70

2
5

Ø54

7
5

5



Szemcsékkel stabilizált fémemulziók és monotektikus ötvözetek fejlesztése  

 

 90

emulzió megfordult, azaz Bi-Al-Si mátrixban diszpergálódott Al-Si-Bi cseppeket 

kaptam, amikor 10 mikrométer átmérőjű, 45 térfogat % SiC szemcsét tartalmazó 

A356 ötvözetet kevertem össze 66,9 térfogat % tiszta Bi-tal. A cseppek felületét 

mindkét esetben SiC szemcsék stabilizálták.  

1.c.2. KBM AFFILIPS típusú ötvözet (Al + 10 % Sr + 1 % Ti + 0,2 % B) + 7 

térfogat % tiszta Cd: végeredményben Al-Sr-Ti-Cd-B mátrixban diszpergálódott 

Cd-Al-Sr-Ti-B cseppeket kaptunk, melyek felületét in-situ keletkezett Al4Sr 

szemcsék stabilizálták.  

 
 
2. Szilárd C szemcsék A fémolvadék közegben lévő B, az előzővel nem elegyedő 

fémolvadék általi nedvesíthetőségének (peremszögének, ) meghatározására egy kísérleti 

módszert és két számítási módszert dolgoztam ki. A kísérleti módszer minden elemében 

megegyezik az 1. tézispontban részletezett módszerrel.  

2.a. A két számítási módszer lényege a következő:  

2.a.1. A megoszlás-mérésen alapuló módszer lényege, hogy az 1. tézispontban leírt 

módon előállított rendszer egy megfelelően kiválasztott keresztmetszeti SEM 

képén három különböző szemcse-állapotot különböztetünk meg. A szemcse „A” 

állapotban van,  ha teljes terjedelmében az A fázisban van, „B” állapotban van, 

ha teljes terjedelmében a B fázisban van és „H” állapotban van, ha az A és B 

fázisok határfelületén helyezkedik el. Ekkor a peremszöget a következő képlettel 

számíthatjuk:  
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ahol Ni – az adott i állapotban (i = A, B, H) talált szemcsék száma, 

      Si – az i állapotok által lefedett alapterület. Ezek megállapítása a 

következőképpen történik. Tegyük fel, hogy B cseppek diszpergálódtak A 

mátrixban. Akkor a B cseppeken belül és kívül húzunk egy-egy vonalat, 

amelyek a szemcsék átlagos sugarával egyező távolságra vannak az A/B 

határfelülettől. E két vonal közötti sáv alapterületének összege az összes cseppre 

egyenlő SH-val. A belső vonalakon belüli alapterületek összege az összes 
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cseppre egyenlő SB-vel. SA értékét úgy kapjuk, ha a teljes alapterületből 

levonjuk SH és SB összegét. Ha az A cseppek diszpergálódtak a B mátrixban, a 

módszer az előző inverze. Si mértékegysége bármi lehet, de azonosnak kell 

lennie minden i = A, B, H-ra.  

2.a.2. A pozíció-mérésen alapuló módszer (amit csak gömbszerű szemcsékre szabad 

használni) lényege, hogy az 1. tézispontban leírt módon előállított rendszer egy 

megfelelően kiválasztott keresztmetszeti SEM képén kiválasztunk egy olyan 

jellemző szemcsét, ami az A és B fázisok határfelületén helyezkedik el. 

Húzzunk az A/B fázishatárral párhuzamosan egy-egy vonalat a határfelület két 

oldalán úgy, hogy e két vonal érintse a szemcsét. Mérjük le a B fázis oldalán 

lévő vonal és az A/B határfelület távolságát és jelöljük ezt a távolságot hB-vel, 

majd analóg módon határozzuk meg hA-t. Innen a keresett peremszög számítási 

képlete: 
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2.b. Fenti két módszerrel összesen 7 anyagkombinációra határoztam meg a peremszög 

értékeket. Megállapítottam, hogy az Al-ban gazdag olvadék alatt:  

2.b.1. 81o  5o peremszöggel nedvesíti a Bi-ban gazdag olvadék a SiC szemcséket,  

2.b.2. 91o  5o peremszöggel nedvesíti a Cd-ban gazdag olvadék az Al4Sr 

szemcséket,  

2.b.3. közel 180o-os peremszöggel (azaz egyáltalán nem) nedvesíti a Cd és a Pb a SiC 

szemcséket,  

2.b.4. közel 0o-os peremszöggel (azaz tökéletesen) nedvesíti a Bi és Cd az Al2O3 

szemcséket, a Pb a Pb3Sr szemcséket. 

 

 

3. Kapcsolatot teremtettem az 1. és 2. tézispontok között, a folyékony fázisok 

térfogathányadának (φB) figyelembe vételével. Megállapítottam, hogy mind a 7 vizsgált 

esetben (lásd 2.b.1-4 al-tézispontok) a kísérleti eredmények tökéletesen magyarázhatóak a 

következő elméleti ábrával (emulzió stabilitási diagrammal), amely a 2005 előtt megjelent 

víz/olaj emulziókkal kapcsolatban felgyűlt adatok segítségével lett validálva. Ezen az 

alapon megállapítom, hogy a szilárd szemcsékkel stabilizált fém/fém emulziókban az 
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emulzió típusa, illetve az, hogy egyáltalán keletkezik-e stabil emulzió, ugyanúgy függ a 2. 

tézispontban definiált peremszögtől és a folyékony fázisok térfogathányadától, mint 

ahogyan ez az összefüggés kísérletileg bizonyított a szilárd szemcsékkel stabilizált 

víz/olaj emulziókra. A szemcsékkel stabilizált emulziók tehát hasonló módon viselkednek 

a folyékony fázisok anyagtípusától függetlenül 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. A binér fémolvadékok dinamikai viszkozitásának koncentráció-függését leíró irodalmi 

modelleket vizsgálva a következő megállapításokat tettem, ütköztetve az irodalomban 

fellelhető mind a 6 fajta modellt mind az 59, általam fellelt kísérletileg vizsgált binér 

rendszer adataival:  

4.a. Megállapítottam, hogy a különböző fázisdiagram típusú rendszerek viszkozitásának 

koncentráció függését a modellek statisztikailag különböző módon képesek 

reprodukálni, aminek oka a különböző olvadék szerkezetben van. Ezen belül a 
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modellek annál pontosabb becsült értékeket adnak, minél közelebb van a rendszer a 

termodinamikai szempontból ideális oldathoz és fordítva.  

4.b. Megállapítottam, hogy a következő irodalmi egyenlet reprodukálja a legjobban a mért 

adatokat: az 59 vizsgált rendszerben az ismert mérési pontokat átlagban 17 %-os 

pontossággal írja le. A monotektikus rendszerekben azonban az eltérés 32 %-ra nő, 

ami értelmetlenné teszi akár ennek az eddigi legjobb modellnek is a használatát az 

általam vizsgált monotektikus rendszerekre.  
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ahol  az i komponensekből álló ötvözet dinamikai viszkozitása (Pas), h a Planck 

állandó (J s), NAv az Avogadro szám (1/mol), xi az egyes komponensek moltörtje, 

Vi az i komponens moláris térfogata (m3/mol), VE az olvadék összetételétől függő 

moláris integrális többlet térfogat (m3/mol), Gi
* a tiszta i komponensben a 

folyáshoz szükséges aktiválási Gibbs energia (J/mol),  a folyás során felszakadó 

kötések részaránya ( = 0.155  0.015), H az olvadék összetételétől függő 

integrális oldódási entalpia (J/mol), R az univerzális gázállandó (J/molK), T az 

abszolút hőmérséklet (K).  
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Az eredmények gyakorlati hasznosíthatósága 

 

Az eredmények feltehetőleg / remélhetőleg hasznosíthatóak homogén eloszlású monotektikus 

fémötvözetek ipari előállítására. Az eredmények jogi védelme céljából 2008 szeptemberében 

szabadalmi kérelmet nyújtottunk be.  

 A kidolgozott peremszög mérési módszer alkalmas a legkülönbözőbb háromfázisú 

A/B/C fázis kombinációkban a peremszög meghatározására. Ezen az alapon a közeljövőben 

várhatóan megkezdődik és kiteljesedik ezeknek az adatoknak a mérése, rendszerezése és 

értelmezése, ami az emulzifikálható háromfázisú rendszerek tudatosabb fejlesztését teszi 

lehetővé.  

 Bemutattam, hogy a 3. tézispontban közölt emulzió stabilitási diagram nemcsak a 

víz/olaj emulziókra, hanem a fém/fém emulziókra is érvényes. Ezzel megteremtettem a 

szemcsékkel stabilizált fémemulziók tudatos mérnöki tervezésének alapjait.  

 Az irodalomban eddig 6 különböző modell állt rendelkezésre ahhoz, hogy binér, vagy 

többkomponensű fémolvadékok viszkozitásának koncentráció-függését meg lehessen 

becsülni. A 4. tézispontban közölt eredményeim remélhetőleg hozzásegítik a kutatókat ahhoz, 

hogy a legjobbnak számító egyenletet használják, illetve továbbfejlesszék.  
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Summary 

 

The most important result of this PhD thesis is that particles stabilized liquid metallic 

emulsions (PSLMEs) and upon their solidification particles stabilized monotectic alloys have 

been synthesized. To the best of my knowledge this is the first time that this new type of 

materials have been synthesized at a laboratory scale.  

The stabilization of PSLMEs depends on two independent parameters: the volume 

ratio of the two, immiscible liquids and the contact angle of one of the liquids on the solid 

stabilizing particles in the environment of another liquid. The latter is easy to say, but hard to 

measure. In fact, to our best knowlege there are no techniques and no data known on this type 

of contact angle in the literature. Therefore, to make this Thesis more scientific, two methods 

have been developed to measure this type of contact angles and the data were measured for a 

set of materials combinations.  

Different materials combinations were tried to produce the desired PSLMEs. The most 

successfull was the SiC particles stabilized Bi-droplets dispersed in the Al-matrix, with a 

contact angle close to 90 degrees. It has been found that the rules established before for 

particle stabilized oil/water emulsions, are equally valid for PSLMEs, at least, regarding the 

role of volume fraction and contact angle on the type of stable emulsion.  

One of the additional parameters influencing the production possibilities of such 

emulsions is the viscosity of multi-component alloys. Therefore, 6 literature models were 

compared to 59 experimental data-sets on the concentration and temperature dependence of 

dynamic viscosity of liquid metallic alloys. One of the models have been selected as the one 

best describing all known experimental results. This model is suggested to be used for 

preliminary estimations in absence of experimental data. However, for systems being far from 

ideal behaviour, even this model is not able to provide exact values. Thus, experiments and 

more advance models are actually needed.  

I hope that my results will open the door towards the possibility of mass-production of 

particles stabilized monotectic alloys.  
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1. Melléklet: A disszertáció megértéséhez szükséges binér fázisdiagramok 

gyűjteménye [153] 

 

 
Ag-Au egyensúlyi fázisdiagram 

 

 

 
Ag-Cu egyensúlyi fázisdiagram 
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Ag-In egyensúlyi fázisdiagram 

 
 

 
Ag-Sb egyensúlyi fázisdiagram 
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Ag-Sn egyensúlyi fázisdiagram 

 
 

 
Al-Bi egyensúlyi fázisdiagram 
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Al-Cd egyensúlyi fázisdiagram 

 
 

 
Al-Cu egyensúlyi fázisdiagram 
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Al-Pb egyensúlyi fázisdiagram 

 
 

 
Al-Si egyensúlyi fázisdiagram 
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Al-Sr egyensúlyi fázisdiagram 

 
 

 
Al-Zn egyensúlyi fázisdiagram 
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Al-Zn egyensúlyi fázisdiagram 

 
 

 
Bi-Cu egyensúlyi fázisdiagram 
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Bi-In egyensúlyi fázisdiagram 

 
 

 
Bi-Sb egyensúlyi fázisdiagram 



Szemcsékkel stabilizált fémemulziók és monotektikus ötvözetek fejlesztése  

 

 111

 
Bi-Sn egyensúlyi fázisdiagram 

 
 

 
Bi-Sr egyensúlyi fázisdiagram 
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Bi-Tl egyensúlyi fázisdiagram 

 
 

 
Bi-Zn egyensúlyi fázisdiagram 
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Cd-Pb egyensúlyi fázisdiagram 

 
 

 
Cd-Sn egyensúlyi fázisdiagram 
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Cd-Sr egyensúlyi fázisdiagram 

 
 

 
Co-Fe egyensúlyi fázisdiagram 
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Cu-Sb egyensúlyi fázisdiagram 

 
 

 
Cu-Sn egyensúlyi fázisdiagram 



Szemcsékkel stabilizált fémemulziók és monotektikus ötvözetek fejlesztése  

 

 116

 
Hg-Na egyensúlyi fázisdiagram 

 
 

 
K-Na egyensúlyi fázisdiagram 
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Mg-Pb egyensúlyi fázisdiagram 

 
 

 
Pb-Sb egyensúlyi fázisdiagram 
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Pb-Sn egyensúlyi fázisdiagram 

 
 

 
Pb-Sr egyensúlyi fázisdiagram 
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Sn-Tl egyensúlyi fázisdiagram 

 
 

 
Sn-Zn egyensúlyi fázisdiagram 
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