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1 Bevezetés és célkitűzések

A kompozitok két vagy több hagyományos fázis (fém, kerámia, polimer) egyesítésével

állíthatók elő. Kompozit anyagokban az alapanyagok tulajdonságainak egy előnyösebb

kombinációja valósítható meg.

Fémmátrixú kompozitok (MMC) készítésénél a mátrix anyagául bármely fém szóba

jöhet, elsősorban viszont a könnyűfémek, mint például az alumínium, magnézium, titán, stb.

használatosak. Erősítő fázisként különböző kerámiákat, oxidokat, nitrideket, karbidokat,

illetve a karbont alkalmazzák, amelyeket a mátrixot adó fémbe szálak, csövek (pl. karbon

nanocsövek), tűk (whiskers), illetve szemcsék formájában lehet beépíteni. A kompozitok

egyik fontos jellemzője, hogy tulajdonságaik adott tartományon belül folyamatosan

változtathatóak, valamint tervezhetőek.

A kompozitok tervezésénél nagy jelentősséggel bír a mátrix és az erősítő fázis

anyagának határfelületi tulajdonsága. A határfelületnek ugyanis fontos szerepe van a

kompozitot érő igénybevétel, terhelés közvetítésében. Ha nem megfelelő a határfelület, azaz

nincs jó adhézió a mátrix anyaga és az erősítő fázis között, akkor a kompozit a várt

tulajdonságokkal nem fog rendelkezni. A kompozitot alkotó anyagok között a megfelelő

kapcsolat akkor jön létre, ha az olvadék állapotú mátrix-anyag tökéletesen nedvesíti az erősítő

fázis anyagát, ezért a megszilárdult mátrix és az erősítő fázis közötti adhézós energia

maximális.

A nedvesítés mértékét a peremszöggel jellemezzük. Ha a peremszög 90° vagy a felett

van, az olvadék a szubsztrátot nem nedvesíti. Ilyen nem nedvesítő rendszert alkot az

alumínium olvadék az erősítő anyagok többségével. Grafiton az alumínium peremszöge

például jellemzően 120°-130°. Ebből következnek a gyártástechnológia problémái és a

kompozitanyagok elvárhatónál rosszabb mechanikai tulajdonságai. Ezen problémák

kiküszöbölhetőek, ha a fémolvadék és az erősítő fázis között tökéletes nedvesítést érünk el.

Sóolvadék segédfázist alkalmazva az alumínium és a grafit között a tökéletes

nedvesítés elérésének lehetőségével foglalkoztam munkám során, keresve a választ a

következő kérdésekre:

- Milyen kémiai reakciók játszódnak le sóolvadék és az erősítő fázisnak szánt anyag

között?

- Javítható-e az alumínium nedvesítése grafiton sóolvadékok segítségével?

- Melyek azok a sóolvadék összetételek, amelyek segítik a peremszög csökkenését?

- Elérhető-e tökéletes nedvesítés alumínium és grafit között?
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- Lejátszódik-e kémiai reakció a sóolvadék és az erősítő fázisnak szánt alapanyagok

között?

- Az erősítő anyagokat milyen mértékben nedvesítik a sóolvadékok?

Ezeket a kérdéseket szem előtt tartva, értekezésem fő célkitűzései a következők:

1. Meghatározni, milyen kémiai reakciók mennek végbe a sóolvadék és grafit

határfelületen.

2. Megvizsgálni, hogyan nedvesítik a sóolvadékok a grafit felületét.

3. Sóolvadék/alumínium olvadék/grafit rendszerben meghatározni az alumínium

grafiton mért peremszögének változását a sóolvadék összetételének, valamint a

kísérleti hőmérséklet illetve a minta tömegének változtatása függvényében. A kísérleti

eredmények alapján meghatározni egy optimális technológiai ablakot a tökéletes

nedvesítés biztosítására.

4. Karbon szállal erősített alumíniummátrixú kompozit anyagok laboratóriumi

előállítása keverés nélkül, sóolvadék segédfázis segítségével a fent meghatározott

optimális technológiai ablakon belül.

2 Kísérleti és vizsgálati paraméterek bemutatása

Ebben a fejezetben bemutatom a rendelkezésemre álló, jól felszerelt eszközpark

felhasználásával végzett kísérletek körülményeit és vizsgálatok paramétereit.

2.1 A K2TiF6 DSC vizsgálata

A termodinamikai adatok számításának alapját képező hőkapacitást hőáram mérésen

alapuló DSC vizsgálatokkal határoztuk meg, melyhez a Fémtani Tanszék munkatársa,

Dr. Czél Györgyné nyújtott segítséget.

A mérés argon atmoszféra alatt, NETZSCH 404 típusú berendezésben zajlott, mely

során a hőmérséklet-idő program a következő volt:

- kezdeti hőmérséklet 20 °C,

- izoterma 20 °C-on 10 percig,

- dinamikus felfűtés 10 °C/perc fűtési sebességgel 735 °C-ig.

A méréssorozat három lépcsőben valósult meg:
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- első fűtés program során üres mintatartókkal,

- második fűtés program során ugyanazon mintatartókkal zafír etalonnal a próbatest

helyén,

- harmadik fűtés program során ugyanazon mintatartókkal K2TiF6 mintával.

A vizsgálat eredményeként kapott Cp-hőmérséklet diagram alapján a K2TiF6 vegyület

termodinamikai adatait határoztam meg, valamint a Barin kézikönyvnek megfelelő táblázatot

állítottam össze.

2.2 Sóolvadék/grafit rendszer vizsgálata peremszög méréssel

A peremszög meghatározás egyik legmegbízhatóbb lehetősége a nyugvócsepp

módszer, melynek lényege, hogy a szubsztrátra folyadék cseppet helyezünk, vagy szilárd só

vagy fém mintát, melyet megolvasztunk. A folyadék a határfelületi energiáknak megfelelő

csepp alakot vesz fel, melynek sziluettjét oldalról fényképezőgép segítségével rögzítjük.

Kísérleteimhez tiszta NaCl, KCl, RbCl, CsCl, K2TiF6 sókat alkalmaztam, melyek

tisztasága legalább 99,9%. A sókat és sókeverékeket elő-olvasztottam argon atmoszférában,

majd 30 perc hőntartást követően az olvadékot hagytam spontán kihűlni. Az elő-olvasztott

sóból egy-egy nedvesítési vizsgálat elvégzéséhez kb. 0,02g-os mintákat használtam.

A mérésre szolgáló berendezés (2-1. ábra) nagyvákuum és argontisztító rendszerrel

van ellátva, ezzel csökkentve a rendszerben az oxigén és a vízgőz jelenlétét, amelyek a

peremszögre kedvezőtlen hatást gyakorolnak.
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2-1. ábra A peremszög vizsgálatához használt hevítő mikroszkóp

A kísérletek fő lépései:

-a só minta kemencébe helyezése a szubsztráttal együtt,

- a cellat vákuumozása,

-a rendszer 1 bar nyomásig nagytisztaságú argonnal való feltöltése (ezen nyomás

alkalmazásával kerülhető el a só intenzív párolgása),

- a kemence felfűtése 10°C/perc sebességgel a kísérleti hőmérsékletig

A  kísérlet  folyamán,  fő hangsúlyt  helyezve  a  minta  olvadáspontjára  és  a  vizsgált

hőmérséklettartományra, digitális formában folyamatosan rögzítettem az olvadék alakjának

változását.

A vizsgálathoz szubsztrátként nagytisztaságú (>99,99%) grafit, illetve szénüveg

lapkákat használtam, melyet a Carbone Lorraine Composant cég állított elő. Előbbiből kétféle

polikristályos grafit lapot alkalmaztam: melyeknek a kísérletet befolyásoló fizikai jellemzői:

 - 1,76 g/cm3 sűrűségű 16% nyitott porozitással,

 - illetve 1,84 g/cm3 sűrűségű 7,5% nyitott porozitással,

 - mindkét esetben az átlagos szemcseméret 12 µm.

 - a felületi érdességet NTEGRA PRIMA típusú AFM-mel vizsgáltam. A

kiindulási grafit lap érdessége 2,5 µm volt, melyet polírozással átlagosan 500 nm-

re sikerült csökkenteni. Ez az érdesség megfelel az irodalmakban megfogalmazott

elvárásoknak.
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A szénüveglap sűrűsége 1,51 g/cm3, nyitott porozitása 0%.

A kísérletekhez felhasznált lapkák mérete minden esetben 13 mm x 10 mm x 3 mm.

2.2.1 A kísérlet eredménye

A nedvesítési vizsgálatok eredményeit és irodalmi adatokat is felhasználva alkáli

halogenidek grafiton érvényes adhéziós energiája és a sót alkotó kation valamint anion

ionsugara között határoztam meg félempirikus összefüggést. Valamint meghatároztam a nem

hengeres pórusokat tartalmazó szubsztrátba való penetrációhoz szükséges kritikus peremszög

értéket.

2.3 Sóolvadék/grafit/alumínium olvadék rendszer

2.3.1 Sóolvadék/grafit/alumínium olvadék rendszer előkísérletei

Az előkísérletek során 80g sókeveréket használtam, valamint 10g alumíniumot. A

sókeverék alapja a (NaCl-KCl) ekvimoláris keverék volt, amely 10 m/m%-ban tartalmazott

egyéb sót (NaF, K2TiF6, K2SiF6, CuCl2-NaF, MgCl2-NaF).

A só keveréket argon védőgáz alatt, szénüvegtégelyben 700°C-on megolvasztottam,

majd 30 perc hőntartás következett a só keverék homogenizálódása céljából. Ezt követően az

alumínium darabokat a só olvadékba juttattam, majd további fél órás hőn tartás következett. A

kísérlet végeztével hagytam a rendszert spontán kihűlni. Az így kapott sótömbben és

alumíniumban kialakult fázisokat röntgendiffrakciós vizsgálattal azonosítottam, valamint

vizsgáltam a befagyott alumínium csepp alakját.

2.3.1.1 A kísérlet eredménye

Az előkísérletek során megállapítottam, hogy melyik az a sóolvadék összetétel, amely

mellett az alumínium olvadék tökéletesen nedvesíti a grafit felületét. Az alumínium a grafit

felületét NaCl-KCl-10m/m% NaF sóolvadék alatt nem nedvesíti (2_2. ábra bal oldali kép).

Ugyancsak nem nedvesíti a grafit felületet az alumínium olvadék K2TiF6,  K2SiF6, CuCl2-
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NaF, vagy MgCl2-NaF tartalmú sóolvadékok alakalmazása esetén sem. Abban az esetben, ha

a NaCl-KCl keverék 10 m/m% K2TiF6-ot tartalmazott az alumínium a gravitációval szemben

a tégely falára felmászott (2_2. ábra jobb oldali kép).

2-2. ábra NaCl-KCl-10m/m% NaF sóolvadékban kezelt alumínium (bal oldali kép) és a NaCl-

KCl-10wt% K2TiF6 sóolvadékban kezelt alumínium fényképe (jobb oldali kép)

2.3.2 NaCl-KCl- K2TiF6 /grafit/ alumínium olvadék rendszer vizsgálata

Ebben a mérés sorozatban az elő-kísérletek során megfelelőnek ítélt

sóolvadék/grafit/alumínium olvadék rendszert vizsgáltam, szintén argon atmoszféra alatt, de

ez esetben 700°C, 800°C illetve 900°C hőmérsékleten végeztem a kísérleteket, különböző

só/alumínium tömegarányokat alkalmazva.

A kísérletekhez használt alumínium darabot a grafit tégelybe, az előzetesen

összekevert sót pedig az alumínium darabra helyeztem. Az így összeállított mintát a cellába

helyezést követően 1 órán át a kísérleti hőmérsékleten tartottam. A cella kihűlése után a

vizsgálat tárgyát képező alumínium darabot megtisztítottam a sótól, hogy meghatározhassam

annak peremszögét.

2.3.2.1 A kísérlet eredménye

Meghatároztam az alumínium olvadék peremszög értékének változását az alkalmazott

só/alumínium tömegarány függvényében, 700°C, 800°C és 900°C kísérleti hőmérsékleteken.

Meghatároztam, hogy 700°C és 800°C között a nedvesítési szög értékében a

só/alumínium tömegarány függvényben jelentős változás van 700°C-on a tökéletes nedvesítés

eléréséhez a só/alumínium tömegarányának legalább 6 értéknek kell lennie, míg 800°C-on ez
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az érték 4. Ezzel szemben 800°C és 900°C között közel azonos tömegarán érték mellett válik

tökéletesen nedvesítővé az alumínium olvadék.

További méréseim során vizsgáltam a K2TiF6 tartalom változtatásának hatását az

alumínium peremszögére. Ezen eredmények alapján a kompozitgyártáshoz megállapítottam

egy technológiai ablakot.

2.4 Kompozit készítési kísérletek

Ezen kísérleteim során alumínium mátrixú grafit szálakkal erősített kompozitok

előállításának lehetőségét vizsgáltam sóolvadék segédfázis alkalmazásával.

A NaCl-KCl-10m/m% K2TiF6 só  és  az  erősítő fázisnak  szánt  grafit  szálak  keverékét

alumíniummal együtt megolvasztottam argon védőgáz alatt. Az előzőekben ismertetett

eljárásnak megfelelően a kíérleti hőmérséklet elérését követően 1 órás hőntartás után a

rendszert hagytam lehűlni. A kapott alumínium mátrixú kompozitot azután SEM és TEM

vizsgálatoknak vetettem alá.

2.4.1 A kísérlet eredménye

Sóolvadék segédfázis alkalmazása mellett az alumínium olvadék a karbon szálakat

megfelelően körülfolyta, ezzel sikerült előállítanom alumínium mátrixú karbonszál erősítésű

komozitot, ahogy azt a 2-3. ábra jobb oldali képe is mutatja. Az elkészült kompozitokat SEM

és TEM vizsgálatoknak vetettem alá.

2-3 ábra NaCl-KCl- 10 m/m% NaF sóolvadék segítségével előállított”alumínium mátrixú,

karbon szál erősítésű „kompozit” keresztmetszeti csiszolatának SEM felvétele (bal oldali kép)



9

és NaCl-KCl- 10 m/m% K2TiF6 sóolvadék alatt (só/alumínium tömegarány 8, 700°C kísérleti

hőmérsékleten) előállított karbon szál erősítésű alumínium mátrixú kompozit keresztmetszeti

csiszolatának SEM felvétele (jobb oldali kép).

A 2-3. ábra jobb oldali képén látható keresztmetszeti csiszolaton 1. ponttal jelölt

fázis a röntgendiffrakciós vizsgálat és az EDS spektrum alapján: Al3Ti.
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Új tudományos eredmények

1. DSC mérésekkel és az irodalmi adatok analízisével előállítottam a szilárd és folyékony

K2TiF6 standard termodinamikai függvényeit a Barin-féle termodinamikai

táblázatokkal kompatibilis módon:

240.06 POTASSIUM HEXAFLUORITE K2TiF6

Phase T Cp S (H298-G)/T H H-H298 G DHf DGf log Kf

K J/molK J/molK J/molK kJ/mol kJ/mol kJ/mol kJ/mol kJ/mol
Delta 298.15 145.0 338.5 338.5 -2937.8 0.0 -3038.7 -2937.8 -2809.6 492.2

300 145.1 339.5 338.5 -2937.5 0.3 -3039.4 -2937.8 -2808.8 489.0
400 146.2 381.5 344.2 -2922.9 14.9 -3075.5 -2946.4 -2764.3 361.0
500 147.0 414.1 355.1 -2908.3 29.5 -3115.3 -2950.8 -2718.3 284.0
600 161.5 441.9 367.3 -2893.0 44.8 -3158.2 -2954.8 -2671.4 232.6
653 179.5 456.3 373.9 -2884.0 53.8 -3182.0 -2956.2 -2646.0 211.6

26.8 17.5
Gamma 653 226.2 483.1 373.9 -2866.5 71.3 -3182.0 -2938.7 -2646.0 211.6

700 214.9 498.3 381.8 -2856.2 81.6 -3205.0 -2937.5 -2625.3 195.9
800 267.6 529.1 398.2 -2833.1 104.7 -3256.4 -2934.2 -2580.9 168.5
833 314.0 540.8 403.6 -2823.5 114.3 -3274.0 -2931.2 -2566.1 160.9

4.9 4.1
Beta 833 248.0 545.7 403.6 -2819.5 118.3 -3274.0 -2927.1 -2566.1 160.9

900 248.0 564.9 415.0 -2802.9 134.9 -3311.3 -2924.0 -2537.5 147.3
1000 248.0 591.0 431.3 -2778.1 159.7 -3369.1 -2919.4 -2494.8 130.3
1100 248.0 614.7 446.9 -2753.3 184.5 -3429.4 -3073.1 -2443.4 116.0
1172 248.0 630.4 457.7 -2735.4 202.4 -3474.2 -3072.7 -2402.2 107.1

17.9 21.0
Liquid 1172 298.0 648.3 457.7 -2714.4 223.4 -3474.2 -3051.7 -2402.2 107.1

1200 298.0 655.3 462.2 -2706.1 231.7 -3492.5 -3048.6 -2386.9 103.9
1300 298.0 679.2 478.0 -2676.3 261.5 -3559.2 -3037.2 -2332.2 93.7
1400 298.0 701.3 493.2 -2646.5 291.3 -3628.3 -3025.9 -2278.4 85.0
1500 298.0 721.8 507.7 -2616.7 321.1 -3699.4 -3014.7 -2225.4 77.5

A táblázat adatai összhangban vannak a K2TiF6 + 2H2O (g) = TiO2 + 2 KF + 4 HF (g)

és a 3 K2TiF6 + 13 Al + 6 KF = 3 TiAl3 + 4 K3AlF6 kémiai reakciókkal kapcsolatos

irodalmi kísérleti megfigyelésekkel, amelyeket e táblázat összeállításához nem

használtam fel. Ez az egyezés validálja a táblázat adatait.  Ezekből az értékekből az is

következik, hogy a NaCl-KCl-K2TiF6/C rendszer termodinamikailag stabil, kémiai

reakció lejátszódása a rendszerben nem várható.

2. Nyugvócsepp módszerrel vizsgáltam grafit illetve szénüveg nedvesíthetőségét tiszta

alkálifém-kloridokkal. Meghatároztam ezen sók olvadásponton érvényes peremszög

értékeit, valamint a peremszög értékek változását a hőmérséklet és hőntartási idő

függvényében.
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2.a. Az általam lemért peremszög értékek grafiton, a sók olvadás pontján:

NaCl 113°; KCl 82°; RbCl 58°; CsCl 31°. A NaCl, KCl, RbCl peremszög

értékekkel az irodalomban található adatokat pontosítottam. A CsCl peremszög

értékét az általam fellelt irodalomban nem írták le korábban.

2.b. Meghatároztam a tiszta alkálifém-kloridok peremszög értékét két

különböző porozitású grafiton. Az egyik grafit nyitott porozitása 16 V/V%, a

másiké 9 V/V% volt. Az eredmények alapján megállapítom, hogy alkálifém-

kloridok esetén a peremszög értékének változása a porozitás függvényében

elhanyagolható. A két különböző porozitású grafiton mért értékek a mérési

pontosságon belül esnek.

2.c. A peremszög hőmérsékletfüggését KCl esetén vizsgáltam annak

olvadáspontjától (780°C-tól) 860°C-ig. Ebben a hőmérséklet  tartományban a

csepp térfogata változatlan, a peremszög 78°-ról 75°-ra változott, azaz 4%-os

növekedés tapasztalható a Young-Dupré egyenletben szereplő (1 + cosΘ)

kifejezésben. Irodalmi adatokból ismert, hogy a felületi feszültség értéke az adott

hőmérséklet tartományban hozzávetőleg 5%-ot csökken. Mindebből az következik,

hogy a kísérleti adatok pontosságán belül az adhéziós energia ( )cos1( Q+×º sW )

értéke független a hőmérséklettől nem-reaktív fém-halogenid/C rendszer esetén.

2.d. A grafit/sóolvadék rendszerek adhéziós energiája és a sót alkotó ionok

ionrádiuszai közötti kapcsolatra új és hiánypótló félempirikus egyenletet vezettem

le:

X

M

R
RkW

2

×@

ahol, W: grafit/MX adhéziós energiája, mJ/m2, k: félempírikus konstans, RM:

kation rádiusz, pm, RX: anion rádiusz, pm. A „2.a” pontban meghatározott

peremszög értékek, valamint az irodalomban található 8 alkálifém-halogenid

(LiF, LiCl, KF, KCl, KBr, NaCl, NaBr, RbCl) nedvesítési szöge és felületi

feszültsége alapján meghatároztam a fenti egyenletben szereplő félempírikus
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konstans értékét: k ≈ 1.25 ± 0.20 mJ/m2pm. Ennek segítségével megbecsültem

a következő alkálifém-halogenid/grafit rendszerek adhéziós energiát:

WLiBr=39±6,24 mJ/m2,  WLiI=35±5,6 mJ/m2,  WNaF=90±14,4 mJ/m2,

WNaI=55±8,8 mJ/m2,  WKI=101±16 mJ/m2,  WRbF=209±33 mJ/m2,

WRbBr=142±22 mJ/m2,  WRbI=126±20 mJ/m2,  WCsF=256±41 mJ/m2,

WCsBr=174±28 mJ/m2, WCsI=155±25 mJ/m2.

Összevetve ezen adatokat az alkáli halogenidek felületi feszültségeivel, azt

találtam, hogy a grafitot tökéletesen (nulla peremszöggel) feltehetőleg csak a

CsF olvadék fogja nedvesíteni saját olvadáspontján. Ugyanezen összefüggés

segítségével megbecsültem a szilárd grafit/vákuum felületi energia értékét, ami

150 ± 30 mJ/m2-re adódott.

2.e. Vizsgáltam a NaCl-CsCl/C, KCl-CsCl/C és a NaCl-KCl-CsCl/C rendszereket.

Mindhárom rendszerben a CsCl koncentrációjának növelésével csökken a

peremszög a grafiton. Vizsgálataim alapján megállapítom, hogy a CsCl ezekben a

rendszerekben felületaktív és egyben határfelületaktív anyagként viselkedik.

3. Nyugvócsepp módszerrel vizsgáltam a sóolvadékok penetrációját porózus (nyitott

porozitás: 16 V/V%) grafitba a só látszólagos térfogatának és tömegének változásán

keresztül

3.a.  A CsCl  (Θ =  31°)  teljesen  penetrált,  a  RbCl  (Θ =  58°),  KCl  (Θ =  82°)  és  a

NaCl (Θ = 113°) egyáltalán nem penetrált a porózus grafitba.

3.b. RbCl-CsCl rendszert vizsgálva megfigyeltem, hogy a sóolvadék a grafitba

teljes egészében penetrál az CsCl-50 mol% RbCl sóolvadék esetén, melynek

peremszöge grafiton Θ = 51°. Csupán 25%-os penetrációt figyeltem meg a CsCl-

75 mol% RbCl sókeverék esetén, melynek a peremszöge Θ = 54°.

3.c. A fenti eredmények alapján megállapítom, hogy a penetráció kritikus

peremszöge 51° és 58° közé esik. Az általam meghatározott kritikus peremszög

értéktartomány megfelel az irodalomban elméletileg levezetett értéknek (50,7o),

ahol tökéletes gömbökből álló szubsztrátot feltételezve határozták meg a kritikus

peremszög értéket. Ezáltal az elméletet elsőként én igazoltam kísérletileg.
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3.d.  Vizsgáltam  a  részben  penetrált  sók  összetételét  a  grafitban  és  a  grafit  felett

maradt sótömbben. Megállapítom, hogy a penetráció során a sóolvadék úgy

elegyedik szét, hogy a penetrált só feldúsúl a jobban nedvesítő komponensben. Az

eredetileg 50 mol% RbCl-CsCl összetételű olvadék bepenetrált részében a CsCl

koncentráció 72 mol% körüli értékre növekedett.

4. Vizsgáltam, hogyan nedvesíti az alumínium olvadék a grafit, illetve szénüveg tégely

falát különböző összetételű sóolvadékok alatt. Kutatásaim során NaCl-KCl

ekvimoláris sókeveréket alkalmaztam alap sókeverékként. Ez a sókeverék 10 m/m%-

ban tartalmazott olyan só-komponenseket, amelyek vagy csak a fluorid iont

biztosította az olvadékban (NaF), vagy amelyek (K2TiF6, K2SiF6, MgCl2-NaF, CuCl2-

NaF) emellett az alumíniumban potenciálisan oldódni képest fémkomponenst is

biztosították.

4.a. A NaCl-KCl sóolvadék alatt az alumínium olvadék a grafit felületét 120°-os

peremszöggel nem nedvesíti.

4.b. Megállapítottam, hogy a grafit tökéletes nedvesítésének eléréséhez nem

elégséges az általam vizsgált rendszerben az alumínium olvadék felületén lévő

oxidhártya feloldása/eltávolítása. Ha a sóolvadék NaCl-KCl-10 m/m % NaF

összetételű, az oxidhártya feloldódik ugyan, de a peremszög értéke 120° marad.

4.c. Az általam vizsgált rendszerek közül a CuCl2-NaF,  K2SiF6, MgCl2-NaF

tartalmú sóolvadékok nem segítették elő a nedvesítés javulását.

4.d. Abban az esetben, ha a sóolvadék K2TiF6-ot tartalmaz, az alumínium olvadék

grafiton mért peremszöge csökken. Megfelelő körülmények között az így kezelt

alumínium tökéletesen (nulla peremszöggel) nedvesíti a grafitot. Ezt a

megfigyelést az irodalomban korábban nem írták le.

4.e. NaCl-KCl-K2TiF6/alumínium olvadék/grafit rendszerben vizsgáltam a

hőmérséklet hatását az Al/grafit peremszög változására. Megállapítom, hogy a

tökéletes nedvesítés eléréséhez szükséges só/Al tömegarány 700°C és a 800°C
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hőmérsékletek között szignifikánsan változik (6-ról 4-re csökken a só/Al

tömegarány), míg 800°C és 900°C hőmérsékleten közel azonos. Ez az empirikus

megfigyelés egybeesik azzal az elméleti eredménnyel, miszerint az Al4C3 + 3TiAl3
= 3TiC + 13Al cserereakció 750 oC felett megy végbe. Az Al/grafit nedvesítés

kialakulásának tehát az a feltétele, hogy az Al/C határfelületen a kovalens C, vagy

Al4C3 fázist lecserélje a fémes jellegű TiC fázis. A TiC fázis jelenlétét TEM

felvételek is igazolják. 750 oC alatt  a nedvesítés úgy valósul meg, hogy a K2TiF6

és az Al közötti exoterm reakció segítségével lokálisan 750 oC fölé melegszik a

rendszer, amihez több K2TiF6-ra, azaz nagyobb só/Al tömegarányra van szükség.

4.f. NaCl-KCl-K2TiF6/alumínium olvadék/grafit rendszerben 800°C

hőmérsékleten vizsgáltam a tökéletes nedvesítés feltételét. Meghatároztam azt a

technológiai ablakot, melyen belül a tökéletes nedvesítés elérhető

buborékképződés nélkül (lásd a lenti ábrát).
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4.g. Elméleti analízissel megállapítottam, hogy a következő egyenlőtlenség

teljesülése a feltétele annak, hogy NaCl-KCl-K2TiF6 összetételű sóolvadék / Al-

olvadék / grafit rendszerben a teljes grafit felületet az Al-olvadék tökéletesen

nedvesítse:

1

2
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ahol  mso,  mAl,  a  só  és  az  Al  fázisok  kiindulási  tömegei  (kg),  CK2TiF6 a sóolvadék

kiindulási K2TiF6-tartalma (m/m %), AC a karbon fajlagos felülete (kg/m2),  kox,

kveszt félempírikus konstansok, melyek értékei kox = 3,3·10-4 kg1/3, kveszt = 7,6·10-7

kg (ezeket az értékeket a C/Al/(NaCl-KCl)-K2TiF6 rendszerben 800°C-on mért

értékekből határoztam meg (lásd előző ábrán az 1. görbét).

4.h. Összehasonlítottam a LiCl, NaCl-KCl és CsCl alapú sóolvadékok esetére az

alap sóolvadék + 10 m/m% K2TiF6 olvadék / alumínium olvadék / grafit

rendszerekben az alumínium/grafit peremszögek értékekeit. Abban az esetben, ha

a sókeverék/alumínium tömegarány 4, a LiCl alapú sóolvadék alatt az alumínium

peremszöge 30°±5°, a NaCl-KCl mátrixú sóolvadék alatt 73±5°, míg a CsCl-

tartalmú sóolvadékban a peremszög 120o. Tehát az alap sóolvadék

kationsugarának csökkentésével javul az Al/grafit nedvesíthetőség. Ennek

magyarázata, hogy az alap sóolvadék kationsugarának csökkentése a sóolvadékban

oldott  K2TiF6 aktivitásának növekedéséhez vezet, ami megkönnyíti az Al/grafit

határfelületen a fémes TiC réteg kialakulását, ami a nedvesítés javulásának

előfeltétele.

5. Sikeresen állítottam elő szénszállakkal erősített alumínium mátrixú kompozitot  NaCl-

KCl-K2TiF6 sóolvadék segédfázis alkalmazásával a 4.f. tézispontban megadott,

tökéletes nedvesítést biztosító technológiai ablakon belül. Konkrétan 7 mikron

átmérőjű szénszállal erősített, alumínium mátrixú kompozitot állítottam elő NaCl-

KCl-K2TiF6 só olvadék segédfázis alkalmazásával, 700°C és 800°C hőmérsékleten

(700°C-on a só/alumínium tömegarány: 8, 800°C-on a só/alumínium tömegarány: 5).

Mindkét kísérleti hőmérsékleten az alumínium olvadék a szénszálakat körülfolyta,

azaz tökéletesen nedvesítette, így szénszállal erősített alumínium mátrixú kompozitot

hoztam létre külső nyomás vagy keverés alkalmazása nélkül.
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3 Az eredmények gyakorlati használhatósága

Az irodalomban hiánypótló K2TiF6 termodinamikai adatai fizikai-kémiai

számítások alapját képezi.

A sóolvadék grafit rendszerben meghatározott félempirikus egyenlet

segítségével ionos olvadékok adhéziós energiájának meghatározására alkalmas.

Asóolvadék/grafit/alumínium olvadék rendszerben meghatározott technológiai

ablak segítségével alumínium mátrixú kompozitok, részecske stabilizált fémemulziók

illetve fémhabok létrehozása tervezhető.
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