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Bevezetés 

 

Az alakemlékező anyagok az intelligens/funkcionális anyagok csoportjába 

tartoznak. Rendelkeznek azzal a rendhagyó tulajdonsággal, hogy külső, nem-

mechanikai beavatkozás (hőmérséklet-változás, mágneses térerősség-változás, stb.) 

hatására képesek megváltoztatni alakjukat. Ezt a képességet használhatjuk kis tömegű, 

egyszerű mikrokapcsolók létrehozására, vagy maradó deformáció egyszerű 

megszűntetésére.  

Alakemlékező képességgel rendelkezhet műanyag, kerámia, vagy fémes anyag. 

Elsősorban az alkalmazás igénye szabja meg, hogy az anyagcsoportok közül melyik a 

megfelelő. Napjainkban legelterjedtebben alakemlékező fémeket és műanyagokat 

használunk. A műanyagok egyre jobban elterjednek kis sűrűségük és egyéb kedvező 

tulajdonságaik miatt. A fémes alakemlékező anyagok a műanyagokkal szemben 

azonban rendelkeznek azzal az előnnyel, hogy teljesen újrahasznosíthatóak. Az 

újrahasznosítás lehetősége globális jelentőségű. Számos egyéb szempont mellett 

napjainkban ez az egyik legfontosabb indoka az alakemlékező fémek fejlesztésének.  

 A rézalapú alakemlékező ötvözetek alacsony áruk és viszonylag magas 

hőmérsékletű alkalmazhatóságuk miatt emelkednek ki a többi alakemlékező ötvözet 

közül. Alkalmazásuknak mechanikai tulajdonságaik szabnak határt. További probléma 

- az összes alakemlékező ötvözethez hasonlóan – az öregedési folyamat, amely 

fokozatosan rontja alakemlékező tulajdonságaikat.  

 Dolgozatom célja a CuAlNi és a megnövelt szívósságú CuAlNiMn és 

CuAlNiMnFe ötvözetek vizsgálata. Mindhárom ötvözet vizsgálata kihívást jelentett, 

hiszen a CuAlNi ötvözet magas Ni tartalma, a CuAlNiMn és CuAlNiMnFe ötvözetek 

pedig magas Mn és Fe tartalma miatt új, ismeretlen ötvözetek. 

Vizsgálataim első célja az ötvözetek öregedési folyamatainak a termoelasztikus 

martenzites átalakulásra gyakorolt hatása volt.  Ezek után a vizsgálataimat az 

alkalmazhatóság szempontjából fontos magasabb hőmérsékletekre is kiterjesztettem és 

további célom volt az öregedéssel kapcsolatba hozható fémtani folyamatok leírása.  
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A CuAlNi ötvözet vizsgálatai 

 

A CuAlNi, CuAlNiMn, és CuAlNiMnFe ötvözeteket 3 mm átmérőjű, 

egykristályos rudakban kaptam meg. A rudakból alacsony sebességű körfűrésszel 1-

1,5 mm vastag korongokat vágtam le, melyeket ezután két lépcsőből álló hőkezelésnek 

vetettem alá. A hőkezelés első lépcsőjében az ötvözeteket a homogén, rendezetlen β 

fázis stabilitási hőmérsékletére, 800°C-ra hevítettem NaCl-BaCl3 olvadékban. A 

hőkezelést vízben történő edzés követte, amely létrehozta termoelasztikus átalakulásra 

hajlamos martenzites β’ fázist (1. ábra).  
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1. ábra a Cu-Al egyensúlyi fázisdiagram részlete 

 

A hőkezelés következő lépcsőjében az ötvözetekben lejátszódó öregedési 

folyamatokat idéztem elő. Ehhez a mintákat 300°C-os „megeresztő só” olvadékba 

merítettem különböző (1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 perc) időtartamokig. A CuAlNi ötvözet 

esetében az öregítési időtartam növelésével az átalakulási hőmérsékletek a magasabb 

hőmérsékletek fele tolódtak (2. ábra).   
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2. ábra A CuAlNi ötvözet átalakulásainak kezdő hőmérsékletei az öregítési idő 

függvényében 

 

A homogenizált, edzett minta magasabb hőmérsékletre történő hevítése során a 

β’ martenzit→β ausztenit átalakulás és a β ausztenit→β1 ausztenit rendeződéses 

folyamat után egy második endoterm folyamatot tapasztaltam, amely ekkor még 

azonosítatlan volt (3. ábra).  

 

 

3. ábra A homogenizált, edzett CuAlNi ötvözet DSC görbéi  

 

Az endoterm folyamat azonosítása érdekében mikroszerkezeti vizsgálatokat 

végeztem a folyamat előtti és utáni hőmérsékleteken hőkezelt mintákon.  A 

vizsgálatok kimutatták, hogy ugyanolyan szövetelemek alkotják a mintát az endoterm 

folyamat előtt, mint utána. Ebből arra következtettem, hogy az endoterm csúcs nem 

lehet elsőrendű fázisátalakulás. Az egyensúlyi fázisdiagram szerint ezen a 
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hőmérsékleten játszódik le a β1 ausztenit rendezetlenné alakulása (1. ábra). 

Ellenállásméréssel igazoltam (4. ábra), hogy hevítés közben az endoterm folyamat a 

β1→β átalakulás, hűtés közben látható párja pedig a β→β1 átalakulás.  

 

 

4. ábra A homogenizált, edzett CuAlNi ötvözet ellenállás-hőmérséklet dagramja 

 

 

 

A CuAlNiMn és CuAlNiMnFe ötvözetek vizsgálatai 

 

A CuAlNiMn és CuAlNiMnFe ötvözetekben ugyanazok a folyamatok 

játszódtak le, ezért eredményeiket egyszerre mutatom be. A homogenizált, edzett 

minták hevítése során a β’ martenzit→β ausztenit átalakulás után egy exoterm 

folyamat játszódott le a mintákban (5. ábra). Az exoterm folyamat által létrehozott 

szerkezet stabil maradt a szobahőmérsékletre történő hevítés során.  

β’→β 

β→β1 
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5. ábra A homogenizált, edzett CuAlNiMnFe ötvözet DSC görbéi 

 

A mikroszerkezeti (optikai mikroszkópos, SEM, TEM, STEM) vizsgálatok 

során a termoelasztikus martenzites szövethez (6. ábra) hasonlítottam az exoterm 

folyamat által létrehozott szövetet.  

 

 

 

6. ábra A CuAlNiMnFe ötvözet termoelasztikus martenzitjének optikai 

mikroszkópos képe 

 

Az exoterm folyamat által létrehozott szerkezetről további vizsgálatokkal 

(EDAX, elektrondiffrakció) kimutattam, hogy finom tűs szerkezet, amely Al, Ni, Mn 

és Fe tartalmú kiválásokat tartalmaz (7. ábra).  

β’→β 

β→? 
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7. ábra Az exoterm folyamat által létrehozott szerkezet TEM képe 

 

Vizsgálataim alapján az exoterm folyamat az alábbi mechanizmusú átalakulás. 

Hevítés során megjelennek a kiválások a β ausztenitben. A kiválások megjelenése és 

növekedése megváltoztatja a mátrix összetételét. Az Al-tartalom csökkenése miatt a 

martenzites átalakulás kezdőhőmérséklete, az Ms megemelkedik, és a mátrix ismét β’ 

martenzitté alakul. Mind a kiválás, mind a β ausztenit→ β’ martenzit átalakulás 

exoterm folyamat. Mivel az exoterm folyamatban a kiválások és a martenzit egyszerre 

alakul ki a β ausztenitből, a folyamatot bainites átalakulásnak nevezem.  

A β ausztenit→bainit átalakulás in-situ vizsgálatához kidolgoztam egy eljárást, 

amivel a folyamat hevítés közben folyamatosan nyomon követhető. Kinetikai 

vizsgálattal bebizonyítottuk, hogy az átalakulás Avrami kinetikájú, tehát az átalakulást 

a kiválásos folyamat irányítja.  
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Új tudományos eredmények 

 

1. A Bridgeman eljárással kristályosított, 900°C-on 60 percig homogenizált 

(bétatizált), majd vízben edzett Cu-12,7Al-4,4Ni (m/m%) alakemlékező ötvözeten 

hőfluxusos DSC, SEM, TEM, röntgendiffrakciós, ellenállás-méréses és optikai 

mikroszkópos vizsgálatokkal kimutattam, hogy szobahőmérsékletről 10°C/perces 

fűtési sebességgel 700°C-ra történő hevítés során az ötvözetben egymást követően az 

alábbi fémtani folyamatok mennek végbe: először lejátszódik a termoelasztikus β’ 

martenzit→β ausztenit átalakulás amit a homogenizálást követő edzés során 

félbeszakadt, β ausztenit→β2 ausztenit→β1 ausztenit rendeződéses folyamatai 

követnek, melyek után a β1 ausztenit→β ausztenit rendezetlenné válása következik. 

Hűtés során a rendezetlen β ausztenit→β2 ausztenit →β1 ausztenit rendeződéses 

folyamatot a β1 ausztenit →β1’ termoelasztikus martenzites átalakulás követi.  

 

2. Vizsgálataimmal bebizonyítottam, hogy a Bridgeman eljárással kristályosított Cu-

12,7Al-4,4Ni (m/m%) alakemlékező ötvözetben a Ni tartalom 4,4 (m/m%)-ra való 

növelése lassítja a diffúziós folyamatokat, ezért a Ni-tartalom növelésével a CuAlNi 

alakemlékező ötvözet-család öregedéssel szembeni ellenálló-képessége növelhető.  

 

3. A Bridgeman eljárással kristályosított, réz alapú, növelt alumínium és nikkel 

tartalmú alakemlékező ötvözet (Cu-12,7Al-4,4Ni (m/m%)), a homogenizálást 

(bétatizálást) és  vízedzést  követően, 10°C/perces hevítési/hűtési sebesség mellett a 

második DSC ciklusból származtatott, termoelasztikus martenzites átalakulás jellemző 

hőmérsékletei: As: ~87°C Ms:~97°C. Az átalakulási hőmérsékletek az ötvözet 300°C-

on történő 1-64 perces öregítésével a következő mértékben a magasabb 

hőmérsékletekre tolódnak : As : 94°C-144°C, Ms: 103°C-147°C. 

 

4. Textúra-vizsgálatok eredményeire alapozva megállapítottam, hogy a Bridgeman 

eljárással kristályosított, 900°C-on 60 percig homogenizált (bétatizált), majd 

~0,9°C/perces lehűlési sebességgel hűtött Cu-12,7Al-4,4Ni (m/m%) alakemlékező 
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ötvözetben az egyensúlyi α fázis jellemzően <100> és <110> irányú szálas textúrás 

jelleget mutat.  

 

5. A Bridgeman eljárással kristályosított, 900°C-on 60 percig homogenizált, majd 

vízben edzett Cu-10,2Al-4,9Ni-4,1Mn és a Cu-9,9Al-4,6Ni-4,2Mn-1,9Fe (m/m%) 

alakemlékező ötvözetek DSC, SEM, TEM, STEM, optikai mikroszkópos és in-situ 

optikai mikroszkópos vizsgálatai során kimutattam, hogy az ötvözetekben, 

10°C/perces hevítési sebesség mellett a termoelasztikus β’ martenzit→β ausztenit 

átalakulást követően a 300°C-380°C tartományban lejátszódik egy β ausztenit→bainit 

átalakulás, ami további (a vizsgált hőmérséklet tartományban) termoelasztikus 

martenzites átalakulásra nem hajlamos szerkezetet hoz létre. A bainites átalakulás 

hevítés közben az alábbi mechanizmussal megy végbe: a β ausztenitben 10 nm-es 

mérettartományba eső Al1Ni1, vagy Al1Mn0,5Ni0,5, vagy Al1Fe0,5Ni0,5 térben 

középpontos kockarácsú kiválások keletkeznek, melyek a mátrix Al tartalmát ~10 

m/m%-ról ~6 m/m%-ra, a Ni tartalmát pedig az eredeti ~5 m/m%-ról ~2 m/m%-ra 

csökkentik. A mátrix összetételének ilyen formán történő megváltozása megemeli az 

Ms hőmérsékletet, melynek következtében a mátrix ismét martenzitté alakul. Így 

kialakul egy martenzit tűkből és finom kiválásokból álló bainites szerkezet. 

 

6. Kinetikai vizsgálatokkal kimutattam, hogy a Bridgeman eljárással kristályosított, 

900°C-on 60 percig homogenizált, majd vízben edzett Cu-10,2Al-4,9Ni-4,1Mn és a 

Cu-9,9Al-4,6Ni-4,2Mn-1,9Fe (m/m%) alakemlékező ötvözetekben hevítés során 

lejátszódó β ausztenit→bainit átalakulást a 10 vizsgált kinetikai modell közül 

R2=0,9982-1,000 korrelációs értékekkel a kiválási folyamatokra jellemző Avrami 

típusú kinetika írja le a legpontosabban. A kinetikai vizsgálat eredményét felhasználva 

bebizonyítottam, hogy a β ausztenit→bainit átalakulást a Al1Ni1, vagy 

Al1Mn0,5Ni0,5, vagy Al1Fe0,5Ni0,5 kiválások képződése és növekedése irányítja.  

 

7. Az eredetileg vákuumban történő folyamatos párologtatással történő felületi 

maratásra tervezett hevítés közbeni, in-situ optikai mikroszkópos vizsgálatra alkalmas 

Reichert Vacutherm berendezés átépítésével kidolgoztam egy eljárást, amellyel a 
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felületi domborzati elváltozással járó fémtani folyamatok maratás nélkül is 

folyamatosan nyomon követhetőek és dokumentálhatóak hevítés, illetve hűtés közben. 

Bebizonyítottam, hogy a SEM vizsgálatoknál alkalmazott Au gőzöléses eljárással 

olyan filmréteg hozható létre a minták felületén, amely a hevítés/hűtés közbeni, in-situ 

optikai mikroszkópos vizsgálatok során védelmet nyújt a minták oxidációja ellen, 

továbbá követi a minták felületi domborzati elváltozásait.  

 

8. A hevítés/hűtés közbeni in-situ optikai mikroszkópos vizsgálatok során kimutattam, 

hogy a martenzites felületekre jellemző felületi relief ausztenites állapotú mintán is 

megjelenhet. Kidolgoztam egy modellt, amely magyarázatot nyújt a 

martenzit→ausztenit átalakulás során megjelenő, martenzitre jellemző topológiájú 

felületi relief képződésére.  
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Az új tudományos eredmények gyakorlati alkalmazhatósága 

 

A CuAlNi, CuAlNiMn és CuAlNiMnFe alakemlékező ötvözetekben lejátszódó 

fémtani folyamatok kvalitatív jellemzése során elért eredményeimnek elméleti és 

gyakorlati értéke egyaránt van. Az ötvözetek vizsgálatai során nem csak a 

termoelasztikus martenzites átalakulás jellemző hőmérséklet-tartományát vizsgáltam, 

hanem az ettől magasabb hőmérsékleteket is, ahol az ötvözetek öregedési folyamatai 

dominálnak. A vizsgálatok során számtalan esetben alátámasztottam a CuAlNi 

ötvözet-családra jellemző elméleteket. A már ismert jelenségek mellett eddig 

azonosítatlan folyamatokat is felfedeztem, melyek jellemzéséhez megalkottam a 

folyamatok mechanizmusait. Az azonosítatlan folyamatok leírása mindenképpen 

alapkutatásnak számít. Eredményeimmel bővítettem a magas hőmérsékleten 

alkalmazható CuAlNi alapú alakemlékező ötvözetek alkalmazhatóságára vonatkozó 

ismereteket. 

A vizsgálatok eredményeinek gyakorlati jelentősége is van, hiszen az 

eredményekre alapozva megbecsülhetjük az ötvözetek öregedéssel szembeni ellenálló-

képességét.  

Eredményeim gyakorlati érdemei közé tartozik egy új anyagvizsgálati eljárás 

kidolgozása is. A fémtani folyamatok jellemzése ugyanis egy régi, nehézségei miatt 

már-már elfeledett vizsgálati eszköz átépítését, és egyúttal egy új módszer 

kifejlesztését is igényelte. A kifejlesztett eljárás alkalmazható egyéb, felületi 

topográfiai változással járó fémtani folyamatok hevítés és hűtés közbeni folyamatos 

vizsgálatára. 

 



 

 

12 

 

Eddig megjelent Publikációk: 

 

[1.] Marton Benke, Jan Van Humbeeck, Valeria Mertinger, Erzsebet Nagy: 

Investigation of Ageing Effect in Cu-base SMA  

MicroCAD 2004 International Scientific Conference, konferenciakiadvány, (2004) 

 

[2.] Benke Márton, Nagy Erzsébet, Dr. Mertinger Valéria, Prof. Dr. id. Jan Van 

Humbeeck: 

Öregítő hőkezelés hatásának vizsgálata rézalapú alakemlékező ötvözeteknél  

XXI. Hőkezelő és anyagtudomány a gépgyártásban országos konferencia külföldi 

résztvevőkkel, konferenciakiadvány, (2004) 

 

[3.] Benke Márton,  Nagy Erzsébet, Dr. Mertinger Valéria, Prof. Dr. id. Jan Van 

Humbeeck:  

A martenzites átalakzulás vizsgálata alakemlékező ötvözetekben  

Doktoranduszok Fóruma, konferenciakiadvány, (2004) 

 

[4.] M. Benke, V. Mertinger, E. Nagy,
 
Jan Van Humbeeck: Investigation of 

Thermoelastic Martensitic Transformation in Cu-base Shape Memory Alloys 

MicroCAD International Scientific Conference, konferenciakiadvány, (2005)  

 

[5.] Benke Márton, Mertinger Valéria, Nagy Erzsébet, Jan Van Humbeeck: Az 

öregedés hatása martenzites átalakulásokra rézalapú alakemlékező ötvözetben 

X. Fiatal Műszakiak Tudományos Ülésszaka, konferenciakiadvány, (2005) 

  

[6.] Benke Márton, Mertinger Valéria, Nagy Erzsébet, Jan Van Humbeeck: 

Investigation of Ageing Phenomena in CUAlNi Based Shape Memory Alloys 

Materials Science Forum, Testing and Informatics III, Trans Tech Publications, 

Vols. 537-538 (2007) pp 129-136 i.f.: 0,399 

 



 

 

13 

 

[7.] Márton Benke, Ferenc Tranta, Péter Barkóczy, Valéria Mertinger, Lajos Daróczi: 

Effects of Heat Flux DSC's Features on the DSC curve of Thermoelastic 

Martensitic Transformation 

Materials Science and Engineering A-Structural Materials Properties 

Microstructure and Processing Vol. 481 (2008) pp. 522-525 i.f.: 1,457 

 

Hivatkozások: 1 

 

Pelegrina JL, Torra V: Comment on "Effects of heat-flux features on the 

differential scanning calorimetry curve of a thermoelastic martensitic 

transformation" by, Benke et al. [Mater. Sci. Eng. A 481-482 (2008) 522]  

Materials Science and Engineering A-Structural Materials Properties 

Microstructure and Processing Vol: 527   (2010) pp: 2437-2440  

 

[8.] Benke Márton, Mertinger Valéria, Daróczi Lajos: Alakemlékező ötvözet (Cu-Al-

Ni) hőkezelésekor bekövetkező változások 

XXIII. Hőkezelő és anyagtudomány a gépgyártásban országos konferencia és 

szakkiállítás külföldi résztvevőkkel, konferenciakiadvány, 2008.  

 

[9.] M. Benke, V. Mertinger, L. Daróczi: High-Temperature Transformation 

Processes in Cu-13,4 Al-5Ni Shape Memory Alloy Single Crystals 

Journal of Materials Engineering and Performance, Volume 18, Issue 5 (2009), pp. 

496-499 

 

[10.] M. Benke, V. Mertinger, L. Daróczi:  

Investigations of Solid Phase Processes in CuAlNi Base Shape Memory Alloys 

www.esomat.org Applied Research and Applications: Testing and Modelling, 

06003 

 



 

 

14 

 

[11.] Márton Benke, Ferenc Tranta, Péter Barkóczy, Valéria Mertinger, Lajos Daróczi: 

Supplement on "Effects of heat-flux features on the differential scanning 

calorimetry curve of a thermoelastic martensitic transformation 

Materials Science & Engineering A 527 (2010), pp. 2441-2443 

 


