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Rövidítések 
Fogalom megnevezése 

Angolul Magyarul 

ARB accumulative roll bonding plattírozás 

CP+VS cold pressing + vacuum sintering hidegtömörítés + vákuumszinterelés 

EBSD electron backscattered diffraction visszaszórt elektron diffrakció 

EDS energy dispersive spectroscopy energiadiszperzív spektroszkópia 

HEX hexagonal structure hexagonális rácsszerkezet 

ICDD international centre for diffraction data - 

ICSD inorganic crystal structure database - 

LPSA laser particle size distribution analysis 
lézerdiffrakciós részecskeméret 

eloszlás analízis 

NIST SRM 

National Institute for Standards and 

Technology Standard Reference 

Material 

- 

PDF2 powder diffraction file 2 - 

PFIB plasma focused ion beam plazma fókuszált ion nyaláb 

RHP reactive hot pressing melegpréselés 

SEM scanning electron microscopy pásztázó elektronmikroszkópia 

SPS spark plasma sintering szikraplazma szinterelés 

STEM 
scanning electron microscopy in 

transmission mode 

pásztázó elektronmikroszkópia 

átvilágításos üzemmódban 

TEM transmission electron microscopy 
transzmissziós/ átvilágításos 

elektronmikroszkópia 

TKK body centred cubic structure térben középpontos kockarács 

XRD X-ray diffraction röntgendiffrakció 

 

Jelölés Megnevezés Mértékegység 

A abszorpciós faktor 
1

cm
 

b(Si, xb) háttért leíró tag - 

C hozzáadott TiB2 mennyisége 
m

m
% 

CTiB2
 TiB2 XRD-vel meghatározott mennyisége 

V

V
% 

CTiB TiB XRD-vel meghatározott mennyisége 
V

V
% 

D átmérő mm 

DN 
adott technológiai állapothoz tartozó 

kompozit minta átmérője 
mm 

FK K-adik Bragg reflexió szerkezeti faktora - 

F(x) sűrűségfüggvény % 

∆G képződési Gibbs szabad energia 
KJ

mol
;
Kcal

mol
 

hff fémes Ti/TiB2 határfelületek mennyisége - 

H magasság mm 

HN 
adott technológiai állapothoz tartozó 

kompozit minta magassága 
mm 

∆H képződési entalpia 
KJ

mol
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Ik(xs) 
integrált intenzitása a k-adik Bragg 

reflexiónak 
- 

k sebességi együttható perc−n 

k0 sebességi együttható -273°C-on perc−n 

kf fémes határfelületek sebességi együtthatója perc−n 

kox oxidos határfelületek sebességi együtthatója perc−n 

K Bragg reflexiók h,k,l Miller indexei - 

LK 
adott reflexióhoz tartozó Lorentz polarizációs 

faktor 
- 

M számított modell - 

m tömeg g 

mN 
adott technológiai állapothoz tartozó 

kompozit minta tömege 
g 

mTi Ti tömege a tömbi anyagban g 

mTiB2
 TiB2 tömege a tömbi anyagban g 

n Avrami kitevő - 

nf fémes határfelületek Avrami kitevője - 

nox oxidos határfelületek Avrami kitevője - 

N 
technológiai állapot  

(h.tömörített; szinterelt) 
- 

PK 
adott reflexióhoz tartozó preferált orientációs 

függvény 
- 

q eloszlásfüggvény % 

Q átalakulási reakció aktiválási energiája 
J

mol
 

R egyetemes gázállandó 
J

mol K
 

s skálázási faktor - 

Si atom szórási tényező - 

t adott konstans hőmérsékleten eltöltött idő perc 

T szinterelési hőmérséklet °C 

V térfogat cm3 

VN 
adott technológiai állapothoz tartozó 

kompozit minta térfogata 
cm3 

VTi Ti térfogata a tömbi anyagban cm3 

VTiB2
 TiB2 térfogata a tömbi anyagban cm3 

Vössz tömbi anyag össztérfogata cm3 

xb háttér paraméter - 

xs szerkezeti paraméter - 

xp csúcsalak paraméter - 

Y átalakult hányad - 

Yátlag 
TiB2 és TiB mennyiségből számított átalakult 

hányadok átlaga 
- 

ybi az i-edik lépéshez tartozó háttérintenzitás - 

yci az i-edik lépéshez tartozó számított intenzitás - 

Yf 
fémes határfelülethez tartozó átalakult 

hányad mennyisége 
- 
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Ymért,T,t 
XRD mérésekből meghatározott átlag 

átalakult hányad értéke adott hőmérsékleten, 

adott szinterelési idő esetében 

- 

Yox 
oxidos határfelülethez tartozó átalakult 

hányad mennyisége 
- 

Yszámított,T,t 
modellel számolt átalakult hányad értéke 

adott hőmérsékleten, adott szinterelési idő 

esetében 

- 

YTiB2
 

TiB2 mennyiségből számított átalakult 

hányad 
- 

YTiB TiB mennyiségből számított átalakult hányad - 

Δ 
a legkisebb négyzetek módszerével számolt 

érték az összes kísérleti és modell pont 

esetében 
- 

σ0 
0 m/m% TiB2-ot tartalmazó kompozit 

folyáshatára 
MPa 

σ1 
1 m/m% TiB2-ot tartalmazó kompozit 

folyáshatára 
MPa 

σ3 
3 m/m% TiB2-ot tartalmazó kompozit 

folyáshatára 
MPa 

σ5 
5 m/m% TiB2-ot tartalmazó kompozit 

folyáshatára 
MPa 

σ800 
800°C-on szinterelt kompozit 

folyáshatára 
MPa 

σ900 
900°C-on szinterelt kompozit 

folyáshatára 
MPa 

σ1000 
1000°C-on szinterelt kompozit 

folyáshatára 
MPa 

ϱ sűrűség 
g

cm3 

ϱkomp,elm kompozit minta elméleti sűrűsége 
g

cm3 

ϱkomp,valós kompozit minta valódi sűrűsége 
g

cm3 

ϱN
komp,valós

 
kompozit minta valódi sűrűsége adott 

technológiai állapotban 

g

cm3 

ϱN
relatív 

kompozit minta relatívsűrűség értéke adott 

technológiai állapotban 
% 

ϱh.tömörített
relatív  

hidegtömörített kompozit minta 

relatívsűrűség értéke 
% 

ϱszinterelt
relatív  

szinterelt kompozit minta  

relatívsűrűség értéke 
% 

ϱTi Ti elméleti sűrűsége 
g

cm3 

ϱTiB2
 TiB2 elméleti sűrűsége 

g

cm3 

Φ csúcsprofil függvény - 

Φ(Si − Sk, xp) csúcsalakot leíró tag - 
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Témavezetői ajánlás 

 Angel Dávid doktori kutató munkája során Titán mátrixú nanokompozitok 

fejlesztésével és finomszerkezetvizsgálatával foglalkozott. A téma jelentőségét egyrészt az 

adja, hogy: a titánt és ötvözeteit – jó alakhatósága, nagy szilárdsága, korrózióval szembeni 

ellenállóképessége miatt – a járműipar, valamint – elsősorban a biokompatibilitás miatt – az 

egészség ipar is egyre szélesebb körben alkalmazza. Másrészt: a titán feldolgozása 

különleges technológiákat igényel – ilyen például a porkohászati eljárás – amelyek 

fejlesztése jelenleg is intenzíven művelt kutatási terület.  

 Angel Dávid tudományos érdeklődését jelzi, hogy BSc és MSc hallgatóként négy 

TDK dolgozatot készített röntgendiffrakciós maradófeszültség mérés és textúravizsgálat 

témakörökben. A dolgozatokkal három III. helyezést ért el a helyi TDK versenyeken és két 

alkalommal különdíjban részesül az országos TDK rendezvényeken. 

 Angel Dávid több mint hét éve (2014. áprilisától) végez kutatómunkát az 

Intézetünkben. Kezdetben alakított brézing (keményforrasztó) lemezek szakító 

vizsgálatával, majd „Környezetbiztonságos és újrahasznosítható nanokompozitok 

anyagtudományi alapokon történő fejlesztése, valamint a társadalmi hatások elemzése” nevű 

kutatói csoportban röntgendiffrakciós vizsgálatokkal, 2017-től pedig a „Kristályos és amorf 

nanoszerkezetű anyagok kutatásával és fejlesztésével foglalkozó kiválósági 

műhelyfenntartható működetetése” című projektben kerámiarészecskékkel erősített titán 

alapú nanokompozitok előállításával és szerkezetvizsgálatával foglalkozott. Tevékenységét 

mindvégig a szükséges körültekintés, precizitás és az egyre növekő önállóság jellemezte. 

 Az általa művelt kutatási terület összetett ismeretet kívánt, mármint: kellő jártasságot 

a téma sokrétű irodalmában, anyagtudományi ismereteket, a röntgendiffrakciós és az 

elektronmikroszkópos vizsgálatok kiértékelésében való kellő jártasságot. Angel Dávid 

kutatómunkája során bizonyította, hogy képes ezen ismeretek alkalmazásával és 

felhasználásával alátámasztott tudományos megállapításokat megfogalmazni.  

 Kutatómunkája eredményeiről nemzetközi konferenciákon adott számot és angol 

nyelvű folyóiratokban publikált, teljesítette a szükséges publikációs előírásokat. 

 Összefoglalva: Angel Dávid az irodalomban nem tisztázott szakmai problémát, kellő 

elméleti felkészültséggel és tudományos alapossággal vizsgált, amelynek folyamán a 

gyakorlatban is alkalmazható hibrid kompozitot fejlesztett ki, s új tudományos 

eredményekre jutott. 

 

 

Miskolc, 2021. október 8. 
Gácsi Zoltán 

témavezető 
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Bevezetés 

 Fejlődő világunkban egyre nagyobb igény van a különböző típusú, rendkívüli 

igénybevételnek ellenálló nagy szilárdságú funkcionális és szerkezeti anyagokra. 

 Ilyen típusú szerkezeti anyagok jellemzően kompozit anyagok, amik általában fém 

mátrixból és kerámia erősítő fázisból épülnek fel ötvözve mindkét anyagtípus előnyös 

tulajdonságait.  

Napjainkban egyre nagyobb teret nyer az additív gyártástechnológia, amely során az iparban 

használatos anyagok (fémek, polimerek) feldolgozása és alakadása, valamint a kompozit 

anyagok előállítása új, hatékonyabb és környezetbarát módszerek mentén történhet. A fémes 

anyagok, illetve fémes kompozitok előállítására használt ezen technológiák egyik 

legnagyobb előnye, hogy jellemzően szilárd halmazállapotban történik az alapanyagok 

feldolgozása, így nincs szükség a teljes tömbi anyag megolvasztására. Ennek további előnye, 

hogy ezen új módszerek segítségével magas olvadáspontú fémek is feldolgozhatóvá 

kerülnek, elősegítve újabb, eddig nem kutatott összetételű kompozitok fejlesztését. 

 A repülőgépipar, űripar, de még az egészség ipar által is az egyik legkedveltebb 

alapanyag a titán számos kiváló tulajdonsága miatt, mint például a jó alakhatóság, nagy 

szilárdság, kiváló korrózióállóképesség és biokompatibilitás. Az 1. ábra ilyen néhány titán 

alapú, iparban és az életünkben egyaránt alkalmazott alkatrészeket, tárgyakat szemléltet. 

A titán nagy nitrogén, hidrogén és oxigén affinitása megnehezíti a feldolgozást, főleg a gyors 

és könnyű oxidálhatósága miatt, amely kritikus paraméter kifejezetten olyan területeken, 

ahol fontos a nagy tisztaságú, oxidmentes felület előállítása. Ilyen például az egészségügyi 

terület, ahol orvosi alkalmazású anyagok fejlesztése zajlik. Ezért és a titán egyéb fizikai 

tulajdonságaiból, valamint a piaci árából adódóan csak bizonyos modern technológiák 

segítségével dolgozhatóak fel költséghatékonyan és minimális mennyiségű hulladék mellett.  

Ilyen technológiák a porkohászati eljárások, ahol por alapanyagokból állítható elő tömbi 

kompozit minta. Az ipari szféra folyamatos fejlődésének köszönhetően újabbnál újabb 

összetételű kompozitok kerülnek kidolgozásra, amik szélesítik ezen kompozitok 

alkalmazhatósági területeit, illetve kiszolgálják ezen anyagok fejlesztésének igényét.  

 Jelen disszertációban olyan eddig nem ismert és nem kutatott összetételű titán 

mátrixú kompozit került kifejlesztésre, ami teljes mértékben beleillik a növekvő igényeket 

kiszolgáló anyagok listájába. Továbbá kidolgozásra került egy olyan elmélet, amely segíti 

napjaink kutatóinak munkáját azzal, hogy egy mélyebb szinten vizsgálja és tárja fel az erre 

a kompozitokra jellemző fázisátalakulás eddig nem vizsgált aspektusait. 

 

 
1. ábra Titán alapú turbinalapát, orvosi alkalmazású eszközök és titánt tartalmazó óra [1]  
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1. Irodalmi áttekintés 

 Ebben a fejezetben részletesen bemutatom a kutatási témámhoz kapcsolódó 

szakirodalom aktuális állását, illetve ismertetem az általam használt kifejezések jelentését, 

rövidítését, valamint definiálom, számomra mit jelentenek a kutató közösség által eltérően 

használt bizonyos szakmai kifejezések. 

 

1.1. Definíciók és nevezéktan 

 A könnyebb követhetőség és érthetőség érdekében a témához kapcsolódóan a 

következő szakkifejezéseket kell definiálni: krisztallit, szemcse, részecske és por. 

 A röntgendiffrakcióval végzett pordiffrakciós vizsgálatokban használt krisztallitok 

kifejezés a fémtanban ismert szubszemcséknek felel meg. Így a krisztallitokra jellemző a 

hibákkal terhelt határok és ezen krisztallitok együttesei alkotják a szemcséket [2]. 

 A szemcsék kémiailag stabil, anizotróp szilárd anyagok, amelyek együttese építi fel 

a polikristályos anyagokat [2]–[4]. 

 A részecske egy diszkrét szilárd anyag, amelynek mérete kisebb, mint 1 mm. A 

részecskék lehetnek kristályosak vagy amorfok. A kristályos részecskék lehetnek 

egykristályok vagy polikritsályosak. Abban az esetben, ha egykristályokról beszélünk, akkor 

a krisztallit szemcse és részecskeméret egy és ugyanaz [2]–[4]. 

 Sok részecske alkotta csoportot pornak nevezzük, abban az esetben, ha a részecskék 

között nincs semmilyen kötés. Abban az esetben, ha a részecskék között bármilyen fizikai 

és/vagy kémiai kötés kialakul, már agglomerátumról beszélünk [2]–[4]. 

Az előbbiekben definiált fogalmakat a 2. ábra szemlélteti gömbszerű wolfram por pásztázó 

elektronmikroszkópos felvételén keresztül [5]. 

 

 

2. ábra A szemcse, részecske és agglomerátum értelmezése 

gömbszerű morfológiájú wolfram por esetében [5] 
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1.2. Kompozitok és előállítási lehetőségeik 

 A kompozitok a mátrixból és a második fázisból épülnek fel. A kompozitgyártás 

során a mátrix és második fázis előnyös tulajdonságainak kiemelése és nem kívánatos 

tulajdonságainak a háttérbe szorítása a cél. A kompozitgyártás során a monolit anyagok 

egyesítésévél egy olyan anyagot hozunk létre, ami meghaladja alkotó elemeinek 

tulajdonságait felerősítve azokat vagy akár új tulajdonságokkal felruházva a kompozitokat. 

Abban az esetben, ha a második fázis a mátrix bármely tulajdonságának javulását okozza, 

erősítő fázisról beszélünk. A mátrix alapanyaga lehet polimer, kerámia vagy fémes anyag, 

míg az erősítő fázis általában valamilyen kemény keramikus vagy fémes anyag. Az erősítő 

fázis méretének és morfológiájának függvényében változtatható a kompozit tulajdonságai. 

Az erősítő fázisok szerint megkülönböztethetünk szálas, rudas vagy akár részecske erősítésű 

kompozitokat is. A kompozitok lehetnek tömbi vagy porózus anyagok függően az 

alkalmazási területtől. Amennyiben az erősítő fázis vagy mátrix részecske, szemcse vagy 

krisztallit mérete a nano méret tartományban – egyik térbeli kiterjedése (magasság, hossz, 

vastagság) kisebb mint 100 nm – van, akkor nanokompozitokról beszélünk. A 

nanokompozitok előállítása többé kevésbé megegyezik a hagyományos kompozitok 

előállítási módszereivel, a különbség jellemzően az alapanyagok előkészítésében 

nyilvánulhat meg [6]. 

 A kompozitok előállításának széles tárháza áll rendelkezésére napjainkban az ipari 

szakembereknek és a kutatóknak azonban a disszertációmban ezen technológiák csak egy 

szűk tartományát ismertetem a dolgozat terjedelmére való tekintettel. A kompozitgyártási 

technológiák közül a porkohászati eljárások egyre jobban elterjedtek az iparban, számos 

előnyük miatt. A porkohászati technológiák, elnevezésükből adódóan jellemzően por 

alapanyagokat alkalmaznak mátrix és/vagy erősítő fázisként ezért ezen technológiákkal 

magas olvadáspontú fémek és kerámiák is feldolgozhatóak, illetve a kompozitgyártás során 

az előállítandó termék közel végleges alakját megkapja, – amit a szakirodalom „near-net-

shape” módszernek nevez – , minimális utómegmunkálási igény mellett. A következőkben 

felsorolok ezen előállítási lehetőségek közül néhányat a teljesség igénye nélkül, azonban 

részletesen bemutatni csak az általam alkalmazott hagyományos porkohászati módszert 

fogom, amit a szakirodalom csupán „press&sinter” vagyis „tömörítés és szinterelés”-i 

módszernek nevez.  

A kompozitgyártás porkohászati módszereit ex situ és in situ eljárásokra oszthatjuk. Az ex 

situ eljárás során a mátrixhoz külön adjuk hozzá az erősítő fázist és hozzuk létre a 

kompozitot, amíg az in situ előállítás során az erősítő fázis a mátrixban képződik a kiinduló 

anyagok valamilyen kémiai reakciója során. Mindkét előállítási technológia esetében két 

nagy csoportot különböztethetünk meg előállításkori alapállapotuk szerint. Az első csoport 

az olvadék alapállapotú előállítási eljárások. Ezen előállítási módszernél az olvadék 

alapmátrixhoz adjuk hozzá az erősítő fázist, ami általában valamilyen por anyag, így 

előállítva a kompozitunkat, melynek megszilárdítása és alakadása számos eljárással 

történhet például keveréses öntéssel. Ebbe a csoportba tartozik még a félszilárd állapotú 

eljárások is, ahol csupán a makroszkópikus minta felületén történik meg az olvadás és a por 

alapú erősítő fázis hozzáadása a mátrixhoz, így előállítva a részecskékkel erősített 

kompozitokat. A második csoport a szilárd alapállapotú előállítás, ahol mind a mátrix mind 

pedig az erősítő fázis alapanyaga szilárd halmazállapotú és az eljárás során keletkező 

kompozit is szilárd lesz, így előállítható kompozit porkohászati úton vagy tömbi anyag 

esetén intenzív képlékeny alakítással is mint például a plattírozás (accumulative roll 

bonding, ARB) [4], [6]–[8]. 

 Az általam alkalmazott tömörítés és szinterelés típusú porkohászati eljárás során 

mind a mátrix és az erősítő fázis por anyagok és a kompozit előállításnak négy fő lépése van. 

Az első lépés a mátrix és az erősítőfázis porának előkészítése és összekeverése, ezt követi a 
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porkeverék hidegtömörítése, majd a hidegtömörített minta szinterelése és utolsó lépésként a 

szinterelt kompozit minta végső megmunkálása. A technológia első lépése a kompozit 

porkeverék létrehozása, amihez a kiinduló mátrix és erősítő fázis porát összekeverjük, vagy 

együtt őröljük. Azt, hogy az adott metódus őrlésnek vagy keverésnek minősül, azt az 

minősíti, hogy a por a technológiai lépés végén a kiinduló állapothoz képest mennyire 

változik meg, mind morfológiai mind pedig méretbeli szempontból nézve. A kiinduló 

állapothoz képesti nagymértékű változás esetében a technológiai lépést őrlésnek tekintjük. 

Azt, hogy melyik módszert alkalmazzuk (keverés vagy őrlés) azt az határozza meg, hogy 

milyen kiinduló alapanyagokat használunk, illetve, hogy milyen kompozit előállítása a 

végcél. Őrlést jellemzően akkor szokás alkalmazni, amikor a mátrix és/vagy erősítő fázis(ok) 

kiinduló por méretének csökkentése és/vagy morfológiájának megváltoztatása a cél, 

természetesen egy homogén porkeverék létrehozása mellett. Ezzel szemben a keverést akkor 

alkalmazzuk, hogy ha nem szeretnénk megváltoztatni a kiinduló porok méretét, 

morfológiáját, csupán egy homogén porkeverék előállítása a cél. A keverés és az őrlés 

rendszerint zárt rendszerben védő közeg (argon, nitrogén, vákuum) mellett szükség esetén 

folyamatszabályzó szer hozzáadásával történik. A folyamatszabályzó szer célja a 

szerszámkopás, a porrészecskék és az őrlőtégely közötti súrlódás, illetve a szükségtelen 

felmelegedés csökkentése. Ezeket a keveréseket és őrléseket jellemzően valamilyen malom 

(golyós bolygómalom, dörzsmalom) alkalmazásával végzik. A por alapanyagok őrlését, 

keveredését az őrlőgolyók biztosítják. A hosszú idejű őrlések esetében először a részecskék 

ütközése során képlékenyen alakváltozás, alakítási keményedés majd törés lép fel és az így 

létrejött friss töretfelülettel rendelkező részecskék összehegednek. Az őrlés kezdeti 

szakaszában az összehegedés nagymértékű, megnő a részecskeméret, azonban további őrlés 

hatására a részecskeméret finomodik. Fontos megjegyezni, hogy a hosszú idejű őrlések 

hatására a fémes anyagok felkeményednek és elveszíthetik alakváltozó képességük jelentős 

részét, illetve a porkeverékben agglomerátumok alakulhatnak ki. A keverési/őrlési lépést 

követi a hidegtömörítési művelet, ahol az előző lépésekben előállított porkeveréket 

összenyomják és megadják a minta, termék közel végleges alakját és geometriáját. Az 

újrakristályosodási hőmérséklet alatti (szobahőmérsékleten) történő hidegtömörítés hatására 

a mátrix és erősítő fázis részecskéi fizikálisan összetapadnak, de ez a kialakult kötés még 

nem kellően erős és tartós, könnyen szétválasztható. A hidegtömörítést követi a szinterelés, 

ami a porkohászati eljárás legfontosabb technológiai lépése. Az alakadás (tömörítés) 

történhet hidegen vagy melegen is, utóbbi esetben a tömörítés és a szinterelés egy lépésben 

valósul meg (ilyen technológia például a szikra plazma szinterelés (spark plasma sintering, 

SPS). A szinterelés során két nagyon fontos tényező játszik szerepet, az idő és a hőmérséklet. 

Nagyon fontos, hogy úgy válasszuk meg a szinterelési hőmérsékletet, hogy az a fő alkotó 

komponens olvadáspontját ne haladja meg és a makroszkopikus olvadás ne következzen be 

a mintában. Ez a hőmérséklet, általában a mátrix anyag olvadáspontjának 70 – 80%-a. E két 

paraméter együttes beállításával tudjuk beállítani a kompozit végső tulajdonságait. 

Szintereléskor a hidegtömörítés során összetapadt részecskék között, a felület lokálisan 

mindig megolvad, ennek köszönhetően megindul a nyakképződés, amely során a részecskék 

összetapadnak és kialakul a kötés.  

 Az porkohászati eljárás sajátosságának köszönhetően az így előállított termék már 

közel kész állapotú, vagy minimális utó megmunkálást, méretre történő finomhangolást 

(kalibrálást) igényel már csak. Lehetőség van arra is, hogy az adott dimenziójú és 

geometriájú kész kompozit terméket további hideg vagy meleg alakító eljárások alá vessük, 

például hengerlés, extrudálást és az ezt követő húzás [4], [6]–[8]. 
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1.3. Alapanyagválasztás 

 A titánnal (Ti) és ötvözeteivel kapcsolatosan már több, mint négy évtizede végeznek 

kutatásokat az autóipari, a repülőégpipari és az egészségipari felhasználhatósága 

szempontjából és egyidejűleg alkalmazzák is bizonyos iparágakban, kis sűrűsége, jó 

alakíthatósága és nagy szilárdsága, kiváló korrózióálló képessége, illetve biokompatibilitása 

miatt [9]–[13]. Az ötvözetlen Ti legfontosabb tulajdonságait 1. táblázat tartalmazza. 

 
1. táblázat Az ötvözetlen Ti fizika tulajdonságai és értékei [12], [14] 

Fizikai tulajdonság 

megnevezése 
Fizikai tulajdonság értéke 

Sűrűség 4,5 g/cm3 

Allotróp átalakulási  

hőmérséklet 
882 °C 

Kristályszerkezet 
0-882 °C – α HEX 

882-1670°C – β TKK 

Olvadáspont 1670 °C 

Rugalmassági modulus* 115 GPa 

Folyáshatár* α Ti – 692 MPa 

* szobahőmérsékleten 

 

 A Ti ötvözeteket három csoportba bonthatjuk az ötvözők szerint, melyek az α 

stabilizáló, β stabilizáló és semleges elemek. α stabilizáló elemek az Al; O; N; C, amíg β 

stabilizáló elemek a Mo; V; Nb; Fe; Mn; Cr; Co; Cu; Si, amíg semleges elemnek minősül 

Sn és Zr. A β stabilizáló elemeket további két alcsoportra bonthatjuk a hatásuk révén 

létrehozott eltérő szövetszerkezet szerint. Így vannak β izomorf (Mo, V, Nb) és β eutektoidos 

(az előzőkben felsorolt β stabilizáló elemek közül összes többi) ötvöző elemek [14], [15].  

 Közismert, hogy a Ti nagy oxigén affinitással rendelkezik, ezért az ötvözetlen Ti-ból 

és a Ti ötvözetekből készült anyagok levegővel és/vagy vízzel érintkezve létrehoznak a 

felületükön egy körülbelül 5-10 nm vastag passzív oxidréteget és ha ez az oxidréteg 

megsérül minimális levegő és/vagy vízzel érintkezve a réteg újra formálódik. Ez a passzív 

oxidréteg megóvja a felületet a további oxidációtól és fontos szerepet játszik a korrózióálló 

képességben is. Az oxidréteg szobahőmérsékleten a fém és oxidréteg határfelületén 

jellemzően TiO-ból és Ti2O3-ból állnak, amelyet TiO2 követ. Axelsson tanulmányában 

összefoglalta, hogy a TiO2 két különböző módosulatában (rutil, anatáz) is előfordulhat, 

azonban magas hőmérsékletű oxidáció esetében a rutil módosulat a jellemző tömörebb és 

stabilabb kristályszerkezete miatt. Ezzel szemben alacsony hőmérsékletű oxidáció esetében 

az oxid amorf szerkezetű lehet vagy akár mindkettő [16]. A Ti nagy oxigén affinitása mellet, 

jelentős az oxigénoldó képessége is (lásd 3. ábra). Jól látható, hogy az ötvözetlen Ti mind α 

és β állapotában is képes az oxigén oldására, Ti-O szilárd oldat létrehozására. Yokota és 

társai, illetve Bin és társai  szerint a kialakult Ti-O szilárdoldat hatására mind az ötvözetlen 

Ti és a Ti ötvözetekben a mátrix szilárdsági tulajdonságaihoz képest növekedést lehet elérni 

[17], [18]. 

 Az ötvözetlen Ti-ból és Ti ötvözetekből készült termékek előállítására számos eljárás 
létezik, azonban a legfontosabb szempont az előállítási költség, az előállítás során 

keletkezett melléktermék, hulladék mennyisége és ezek újrahasznosítási lehetőségei. A 

porkohászati technológia sajátossága révén az így gyártott termék közel végleges formáját 

és méreteit megkapja az előállítás során, minimális utómegmunkálást igényelve. Ezért a 

termékek előállítási költségét tekintve ezen eljárások a legköltséghatékonyabbak, így ezen 

eljárások közkedveltek mind az ötvözetlen Ti-ból, mind a Ti alapú ötvözetekből készült 

termékek előállítása esetében [19], [20]. 
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3. ábra Ti-O fázisdiagram alapján [21] 

 

 A titán-diborid (TiB2) egy stabil intermetallikus vegyület a Ti-B rendszerben  

(lásd 4. ábra). A TiB2 magas olvadáspontja, kémiai stabilitása, kiváló korrózióálló képessége 

és kiváló mechanikai tulajdonságainak (szilárdság, keménység) köszönhetően az iparban 

vágó és nagy kopóigénybevételnek kitett eszközök, alakítószerszámok és magas 

hőmérsékletű szerkezeti alkatrészek, illetve a hadiparban könnyű páncélok alapanyagként is 

használatos. A TiB2 legfőbb tulajdonságait a 2. táblázat foglalja össze. 

 
2. táblázat TiB2 fizika tulajdonságai és értékei[22] 

Fizikai tulajdonság 

megnevezése 

Fizikai tulajdonság 

értéke 

Sűrűség 4,52 g/cm3 

Kristályszerkezet HEX 

Olvadáspont 3225 °C 

Rugalmassági modulus* 560 GPa 

Hajlító szilárdság* 700-1000 MPa 

Keménység* 25-35 GPa 

*szobahőmérsékleten 

 

 A tömbi TiB2 előállítására az egyik legalkalmasabb módszer a porkohászati eljárás, 

azonban ehhez nagyon nagy hőmérsékletre (~1600-2500°C) van szükség és jellemzően egy 

lépésben történik az alakadás és a szinterelés. A TiB2 keramikus anyag révén rideg és 

kemény, így a jobb alakíthatóság érdekében érdemes valamilyen segédanyagot – fémes (Ni, 

Fe, Co) vagy nem fémes (AlN, SiC, B4C) – adni, hogy a TiB2 részecskék között jobb kötés 

alakulhasson ki foglalták össze Basu és társai és Zhang és társai [22], [23]. Mindezek mellett 

a TiB2-ot a kompozitgyártás területén mint mátrix alapanyag [24], illetve mint erősítő fázis 

[25] is alkalmazzák. Wu és társai a TiB2 részecskék méretének hatását tanulmányozták TiB2 

alapú Fe-Ni kompozitokban és arról számoltak be, hogy a részecskeméret jelentős hatással 
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van a TiB2 alapú kompozitok mechanikai tulajdonságaira. Állításuk szerint a finomabb 

részecskemérettel rendelkező kompozitok nagyobb relatívűrűséggel, keménységgel, hajlító 

szilárdsággal és törési szívósággal rendelkeztek [24]. Namini és társai kutatásuk során TiB2 

és Ti kiinduló por alapanyagokból Ti-TiB kompozitokat állítottak elő és a kompozitok 

hozzáadott TiB2 mennyiségnek a kompozitok szilárdsági tulajdonságaira kifejtett hatását 

vizsgálták. A szerzők azt állapították meg, hogy a kiinduló TiB2 mennyiségének növelésével 

nő a keménység és csökken a hajlító szilárdság, amíg a szakító szilárdág értéke 

maximumosan változik 4,8 m/m% hozzáadott TiB2 esetén elérve a legnagyobb értéket [25]. 

 A TiB2 a Ti-hoz hasonlóan egy passzív oxidréteggel rendelkezik, amelynek 

összetételével és szerkezetével kapcsolatosan számos kutatást végeztek már. Benke és társai 

TiB2-al bevont acél forraszfürdőben (Sn-Ag-Cu) történő viselkedését vizsgáltak. A kutatás 

során azt találták, hogy a TiB2 felületén szobahőmérsékleten egy passzív oxidréteg található. 

Az oxidrétegben a domináns titán-oxid a Ti2O3, azonban TiO2 is előfordulhat B2O3 mellet 

[26]. A TiB2 alapú anyagok oxidációs folyamata ~100°C körül kezdődik és 100-400°C 

között visszafordítható megfelelő szinterelési additívok segítségével, amelyek megkötik az 

oxigént más oxidok formájában foglalták össze Kulpa és társai. Kutatásuk során 25-900°C 

között végeztek oxidációs kísérletet, ahol B2O3 és TiBO3 fázisokat mutattak ki a TiB2 

anyagok felületén [27]. Cai és társai szintén TiB2 anyagon végeztek oxidációs kísérletet 400-

900°C tartományban. Kutatásuk során azt találták, hogy a monolitikus TiB2 anyagok 

felületén 400°C-on egy nagy viszkozitású amorf Ti-O-B amorf réteg található, ami hevítés 

hatására 500°C-on kettéválik egy belső szintén Ti-O-B tartalmú kis viszkozitású amorf 

réteggé és egy külső két fázisú amorf-kristályos réteggé, amit TiO2 (rutil) és B2O3 alkot. 

További hevítés hatására 650°C-on már csak a TiO2 és B2O3 alkotta kettős fázis található, 

ami 800°C-on még szintén jelen van, azonban a TiO2 már irányított (oszlopos) szerkezetű 

[28]. Koh és társai kimutatták, hogy 800°C-on ez a kétfázisú oxidréteg egy külső B2O3 és 

egy belső TiO2 rétegből áll, ami 1000°C felett egyfázisú lesz, mert 1000°C felett a B2O3 

elpárolog (gáz halmazállapotú lesz) [29]. 

 

1.4. Ti alapú kompozitok 

 Az elmúlt két évtizedben számos kutatás folytattak Ti alapú kompozitokkal 

kapcsolatosan, a már említett kiváló fizikai tulajdonságai miatt. Például Angel és társai [S1] 

az őrletlen, illetve különböző ideig őrölt Ti mátrixhoz különböző mennyiségben adtak hozzá 

TiO2-ot (rutilt) és gyártottak porkohászati úton nanokompozitokat. Az előállított 

kompozitokon nyomóvizsgálatokat végeztek és azt tapasztalták, hogy a TiO2 mennyiségnek 

növelésével maximumos görbe szerint változik a nyomószilárdság, amíg a Ti mátrix őrlési 

ideje lineáris csökkenést okoz a nyomószilárdági értékekben. Ezentúl a legtöbb kutatást 

ötvözetlen titán esetében Ti-TiB, Ti-TiC, Ti-karbon nanocső (CNT), Ti-B4C, Ti-SiC 

összetételű kompozitokon végezték, amíg a legjellemzőbb Ti alapú ötvözetekből készített 

kompozitok a Ti-Al-V-TiB, Ti-Al-V-SiC, Ti-Fe-Mo-TiB, Ti-Fe-Mo-TiC voltak foglalták 

össze Hayat és társai. Hayat és társai arra jutottak, hogy az elmúlt két évtizedben az additív 

gyártási technológiák új lehetőségeket nyitottak meg a titán mátrixú kompozitok területén. 

Illetve, hogy a szálerősítésű kompozitok drága előállítási költsége és limitált 

alkalmazhatósági korlátjai miatt, egyre nagyobb teret kapnak és fognak továbbra is kapni a 

nem szálerősítésű titán alapú kompozitok [30]. Látható, hogy a Ti-TiB összetételű kompozit 

az egyik legkutatottabb Ti alapú kompozitok közé tartozik és fontos megemlíteni, hogy 

ebben a kompozitban a TiB, mint in-situ létrejött erősítő fázis található meg, és nem, mint 

külsőleg bevitt erősítő fázis. Ugyanis, ha megnézzük a Ti-B fázisdiagramot, látható, hogy a 

Ti és TiB2 között helyezkednek el a TiB és Ti3B4 fázisok (lásd 4. ábra). Az ilyen típusú 

anyagok azért minősülnek kompozitnak, mert a mátrix és benne elhelyezkedő második fázis 

két külön fázisból, anyagból származik és nem úgy, mint például a kiválásos keményedéses 
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anyagok esetében, ahol a második fázis a mátrix szilárd oldatából válik ki, így a mátrix és a 

második fázis eredete megegyezik.  

 
4. ábra Ti-B fázisdiagram alapján [21] 

 

 A Ti3B4 fázist Neronov és társai, valamint Spear és társai mutatták ki először 1981-

ban és 1986-ben. Spear és társai a Ti és TiB2 kiinduló alapanyagok felhasználásával 

előállított Ti-TiB kompozitok vizsgálata során, amíg Neronov és társai Ti és B kiinduló 

alapanyagokat felhasználva a Ti és B közötti reakciók tanulmányozása során találkoztak a 

Ti3B4 fázissal. Mind Spear és Neronov kutatásában a Ti és B között kialakuló kapcsolatok 

olvadék halmazállapotú kompozit előállításhoz köthetők. Ugyanis Spear esetében ív 

átolvasztásos módszerrel készültek a kompozitok, amíg Neronov esetében a Ti és B között 

kialakuló reakciók során a részecskék felülete lokálisan megolvadt a nagy intenzitású 

elektron nyalábbal történő vizsgálat sajátosságaként [31], [32]. Azóta egyetlen Ti és TiB2 

kiinduló anyagok alkotta kompozit rendszerben sem mutatták ki a Ti3B4 fázist, aminek oka 

feltételezhetően, hogy ezen kompozitok esetében szilárd halmazállapotban történt a 

kompozit előállítása és vizsgálata, amíg Spear és Neronov esetében nem.  

 A fázisdiagram szerint így a Ti és TiB2 fázisok között a továbbra is releváns fázis 

csupán a TiB marad. Az előbb leírtak alapján, illetve a szilárd halmazállapotú Ti-TiB2 

kompozit előállítást figyelembe véve a kompozitokban egyetlen releváns reakció játszódhat 

le, amit az (1) egyenlet jelöl. 

𝑇𝑖 + 𝑇𝑖𝐵2 = 2𝑇𝑖𝐵 (1) 

 

 Érdemes megjegyezni, hogy a Ti + TiB2 = 2TiB reakció sztöchiometriai számítása 

alapján egységnyi TiB2-ból 1,688-szor több TiB fog keletkezni, így például egy kiinduló 

állapotban 5 m/m% TiB2-ot tartalmazó kompozitban a szinterelést követően feltételezve, 

hogy a reakció teljesen végbemegy, 8,44 m/m% TiB fog keletkezni. 

Zhang és társai, illetve Panda és Chandran (2003)-1, termodinamikai számításokat végeztek 

a Ti-TiB2 rendszerben a potenciálisan végbemehető (1) egyenlettel jelölt folyamatra. Zhang 

az 1527°C – 2127°C közötti, míg Panda a 27°C – 1227°C közötti hőmérséklet tartományban 

végezték számításaikat, melyek eredményeit az 5. ábra szemlélteti [33], [34]. 
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a) 

 
b) 

5. ábra Az (1) egyenlet és egyéb titán vegyületek képződési Gibbs szabad energiája (ΔG) 27-

1227°C között Panda számításai alapján (a) és az (1) egyenlet képződési entalpiája (ΔH) és Gibbs 

szabad energiája (ΔG) 1527-2127°C között Zhang számításai szerint [33], [34]  

 

 Fontos megjegyezni, hogy az 5. ábrán több Ti és B tartalmú komponens között 

végbemenő reakció is fel van tüntetve, amelyek közül a Ti + 2B = TiB2 és a Ti + B = TiB 

reakciók Gibbs szabad energiája a legnegatívabb, azonban ezen reakciók végbemeneteléhez 

elemi B szükséges. Így az általam vizsgált Ti és TiB2 rendszerben a legnegatívabb szabad 

Gibbs energiával rendelkező folyamat a Ti + TiB2 = 2TiB továbbra is. A szerzők azt 

állították, hogy a TiB2 nem stabil fázis mindaddig, amíg a rendszerben szabad Ti található 

és az (1) egyenlet szerinti TiB képződés minden esetben lezajlik, ugyanis a folyamatnak 

negatív a képződési entalpiája (ΔH) és a Gibbs szabad energiája (ΔG) [33], [34]. 

 A Ti + TiB2 = 2TiB reakció során keletkező TiB struktúrájának ugyanaz az elemi 

cellája, mint a TiB2 -nak, ami egy háromszög alapú hasáb a csúcsokban hat Ti atommal 

középen pedig egy B atommal. A TiB2 hexagonális C32-es típusú struktúrájú, ahol a hasábok 

szoros sorban helyezkednek el úgy, hogy az oldalaik egybeesnek a szomszédos hasábok 

oldalaival írták le Hyman és társai [35]. A TiB ortorombos B27-es típusú struktúrával 

rendelkezik, ahol a hasábok úgy helyezkednek el, hogy oszlopokat formálnak, melyek 

középen B atomok alkotta lánc helyezkedik el, ami [010] irányba orientálódik és ezek az 

oszlopok az élek mentén kapcsolódnak egymáshoz, ami párhuzamos a [010] iránnyal írták 

le Decker és társai [36]. Ennek a szerkezeti felépítésnek köszönhetően a B atomok alkotta 

lánc cikk-cakkban helyezkedik el (lásd 6. ábra) a [010] irány mentén, ahol a B-B erős kötések 

sűrűbbek, mint más irányban. Mivel a növekedés irányát és sebességét jellemzően a sűrűbb 

kitöltésű irány, illetve az erős kötésekkel rendelkező irányok befolyásolják, így a TiB a [010] 

irány mentén gyorsabban növekszik, mint keresztirányban, amely tűs morfológiát 

eredményez írták le számos kutatásban [34], [37]–[40]. A TiB növekedésének fő 

mozgatórugója a B atomok diffúziója a TiB [010] iránya mentén, mintsem a Ti diffúziója a 

TiB-ban írta le Sahay és társai [37]. Feng és társai illetve Lu és társai  kutatásuk során azt 

tapasztalták, hogy a kompozitokban kialakuló TiB és Ti közötti határfelület koherens, tiszta 

és éles, semmilyen más egyéb reakciótermék nem kimutatható a határfelületen [39], [41]–

[43]. 



Angel Dávid Ádám – Doktori értekezés 

 
14 

 

 

6. ábra Az atomok elhelyezkedésének sematikus ábrája a TiB kristályszerkezetében: A TiB (B27) 

elemi cellája (a); a Ti atomok elhelyezkedése a B atom körül a háromszög alapú hasábban (b); a 

hasábok alkotta TiB struktúra (c) [44] 

 

 Tjong és társai összefoglalójukban leírták, hogy az in-situ módszerrel előállított 

kerámia erősítésű Ti mátrixú kompozitok közül a TiB tűkkel erősített kompozitok nagy 

szilárdsággal, keménységgel, valamint jó kúszás és fárasztó igénybevétellel szembeni 

ellenálló képességgel rendelkeznek. Az így előállított kompozitokban termodinamikailag 

stabil erősítő fázis jön létre, ami által elkerülhető a mátrix és erősítő fázis inkompatibilitási 

problémája [45]. A feldolgozott irodalom alapján egyértelműen kijelenthető, hogy a Ti és 

TiB2 kiinduló alapanyagú kompozitokban legyen az αTi mátrixú [46]–[50], stabilizált βTi 

mátrixú [42], [51] vagy Ti-6Al-4V mátrixú [44], [52], [53], mindegyik esetben lezajlott a Ti 

+ TiB2 = 2TiB reakció, amely során tűs morfológiájú TiB keletkezett. Továbbá, a Ti és B4C 

alapanyagokból gyártott kompozitok esetében is kialakul tűs morfológiájú TiB a szintén 

erősítő fázisként kialakuló TiC mellett [54]–[57]. Az alábbi tanulmányokban [42], [44], 

[46]–[53], [55]–[59] a mikroszerkezet és mechanikai tulajdonságok kapcsolatát vizsgálták a 

Ti és TiB2 és/vagy B4C alapanyagú kompozitokban és azt tapasztalták, hogy a TiB tűk 

hatására a kompozitok szilárdsági tulajdonság értékei növekedtek a mátrixhoz értékeihez 

képest. Természetesen azon kompozitok esetében ahol a TiB mellet TiC is jelen volt, mint 

erősítő fázis, ott a szilárdsági tulajdonságok javulásához a TiC is hozzájárult [55]–[57].  

 A Ti és valamilyen B tartalmú (elemi B, TiB2, B4C) kiinduló alapanyagokból 

előállított Ti-TiB kompozitok mikroszerkezeti vizsgálatánál, számos kutatásban számoltak 

be agglomerátumok keletkezéséről, amely a jelentések alapján rendszerint TiB-ból, illetve 

bizonyos esetekben át nem alakult TiB2-ból áll [25], [37], [46], [51], [57], [60]–[62]. Delbari 

és társai Ti, TiB2 és TiC alapanyagokból állítottak elő Ti mátrixú TiB és TiC erősítésű 

kompozitokat szikra plazma szintereléssel. A 10,43 V/V% TiB-ot és 2,6 V/V% TiC-ot 

tartalmazó kompozit minta esetében tapasztalták az agglomerátum kialakulását (7. ábra). A 

szerzők energiadiszperzív elemzés (EDS) alapján az agglomerátumokat át nem alakult TiB2-

nak, illetve TiC-nak minősítették. Emellett a pásztázó elektronmikroszkópos (SEM) 

vizsgálattal TiB agglomerátumokat azonosítottak, amelyek közepén át nem alakult TiB2 volt 

kimutatható. Ezen agglomerátum kialakulását a rövid szinterelési időnek és a nagyméretű 

TiB2 részecskéknek tulajdonították [61].  
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a) 

 
b) 

7. ábra A 10,43 V/V% TiB-ot és 2,6 V/V% TiC-ot tartalmazó kompozitban tapasztalt agglomerátum 

EDS vizsgálat alapján (a) és SEM vizsgálat alapján (b) [61] 
 

 Feng és társai Ti, Fe-Mo, B és TiB2 kiinduló porokból állítottak elő szintén szikra 

plazma szintereléssel stabilizált βTi mátrixú TiB erősítésű kompozitokat. A SEM vizsgálat 

során a 40 V/V% TiB-ot tartalmazó kompozitban TiB alkotta agglomerátumokat 

tapasztaltak (lásd 8. ábra). A szerzők ennek kialakulását azzal magyarázták, hogy a 

hozzáadott TiB2 és B mennyiségének növelésével nő a csíraképződési helyek száma, és ezzel 

az egyszerre növekvő TiB-ok száma is, amik a növekedésük egy adott szakaszában 

összeérnek egymással, nem tudnak tovább szabadon, akadálymentesen nőni és ennek 

köszönhetően alakulnak ki ezek a TiB tűk alkotta agglomerátumok [51]. 

 

 

8. ábra A kompozitban tapasztalt TiB agglomerátum [51] 

 

 Huang és társai Ti60 ötvözetből és TiB2 alapanyagokból állítottak elő TiB erősítésű 

kompozitot melegpréseléssel. A kutatás során a 12 V/V% TiB-ot tartalmazó kompozit 

mintában tapasztalták az agglomerátumok kialakulását (lásd 9. ábra). A szerzők az 

agglomerátumot SEM vizsgálat alapján TiB tűk alkotta agglomerátumként azonosították, 



Angel Dávid Ádám – Doktori értekezés 

 
16 

amelynek kialakulását, lokálisan a Ti + TiB2 = 2TiB átalakulásához szükséges Ti 

mennyiségének hiányával és a TiB2 túlzott mennyiségének jelenlétével magyarázták [62]. 

 

 

9. ábra A TiB tűk alkotta agglomerátumok a 12V/V% TiB-ot tartalmazó kompozitban [62] 

 

 Namini és társai kutatásuk során Ti és TiB2 kiinduló alapanyagokból állítottak elő 

TiB erősítésű Ti mátrixú kompozitot szikra plazma szintereléssel. A különböző TiB2 

mennyiséget (0,6; 1,2; 2,4; 4,8; 9,6 m/m%) tartalmazó kompozitok mindegyikében 

tapasztaltak egyfajta agglomerátum képződését (lásd 10. és 11. ábrák). A szerzők SEM 

vizsgálat alapján megállapították, hogy a kompozitok tartalmaznak még át nem alakult TiB2-

ot, annak ellenére, hogy a röntgendiffrakciós (XRD) vizsgálat csak a 9,6 m/m TiB2-ot 

tartalmazó kompozitban mutatta ki. Bizonyos esetekben ezen át nem alakult TiB2 körül 

találhatók az átalakult TiB tűk (10.c és 11. ábra). A jelenséget azzal magyarázták, hogy a 

rövid szinterelési idő és a nagyméretű TiB2 részecskék miatt (lásd 12. ábra) nem ment 

teljesen végbe az átalakulás [25]. 

 

 

10. ábra A kiinduló állapotban különböző m/m% TiB2-ot (0 – a; 0,6 – b; 1,2 – c; 2,4 – d; 4,8 – e és 

9,6 – f) tartalmazó kompozit mintákban tapasztalt agglomerátum [25] 
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11. ábra Nagy nagyítású SEM felvétel az át nem alakult TiB2-ról és az abból kialakult TiB tűkről 

[25] 
 

 

 

12. ábra A Ti + TiB2 = 2TiB átalakulás sematikus rajza szinterelés előtti és utáni állapotban [25] 
 

 Panda és társai Ti, Fe-Mo és TiB2 kiinduló anyagokból állítottak elő stabilizált βTi 

mátrixú TiB erősítésű kompozitokat melegpréseléssel. Az előállított 67 és 95 V/V% TiB 

tartalmú kompozitokban tapasztaltak agglomerátum képződését (lásd 13. ábra). A szerzők 

SEM vizsgálat alapján az agglomerátumot TiB tűk alkotta képződményként azonosították, 

amely kialakulását azzal magyarázták, hogy ilyen nagy mennyiségű TiB2 tartalom esetében 

már nincs minden Ti és TiB2 között közvetlen kapcsolat, határfelület, amin keresztül végbe 

mehet rövid időn belül az átalakulás. Ezért az átalakuláshoz a Ti TiB2-ban dúsabb régióba 

történő diffúziójára van szükség, aminek köszönhetőn sok rövid TiB tű (másodlagos tűk) 

alakulnak ki néhány nagyobb méretű TiB tű (elsődleges tűk) mellet, amelyek összenövése 

alkotja az agglomerátumot (lásd 14. ábra) [60]. 
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a) 

 
b) 

13. ábra A 67 V/V% (a) és 95 V/V% TiB-ot tartalmazó Ti-Fe-Mo mátrixú kompozitban tapasztalt 

agglomerátum [60] 
 

 

14. ábra A 67 V/V% TiB-ot tartalmazó kompozit mintában kialakuló mikroszerkezet szinterelési 

előtt és után [60] 
 

 Sahay és társai Ti és TiB2 alapanyagokból állítottak elő TiB erősítésű kompozitokat 

melegpréselés segítségével. Az előállított 55 és 73 V/V% TiB-ot tartalmazó kompozit 

minták SEM vizsgálata során tapasztaltak agglomerátumok kialakulását (lásd 15. ábra). Az 

agglomerátum kialakulását a szerzők azzal magyarázták, hogy ilyen mennyiségű TiB2 

esetében kevés elsődleges TiB tű tud nőni, mert sok TiB tű növekszik egyszerre, és 

viszonylag hamar összeérnek ezen tűk (lásd 16. ábra). Ezért ebben az állapotban csak úgy 

tud további TiB tű keletkezni, hogy ha a B és/vagy Ti atomok a már átalakult TiB tűk mentén 

visszafelé mozognak, vagy újabb TiB tűk alakulnak ki a még meglévő TiB2-ből. Azonban a 

Ti és B atomok ellentétes irányú diffúziója a már meglévő TiB tűk vastagodását okozhatják, 

amíg a másik lehetőség szerint újabb finomabb TiB tűk keletkezhetnek. Abban az esetben, 

ha mindkét folyamat részben lejátszódik, akkor alakulnak ki ezek a finom TiB tűk alkotta 

agglomerátumok [37]. 
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a) 

 
b) 

15. ábra Az 55 V/V% (a) és 67 V/V% (b) TiB-ot tartalmazó kompozit mintákban tapasztalt 

agglomerátum [37] 
 

 

16. ábra A Ti + TiB2 = 2TiB átalakulás sematikus rajza szinterelés előtt, közben és után [37] 

 

 Selvakumar és társai Ti Fe-Mo és TiB2 kiinduló anyagokból állítottak elő TiB 

erősítésű β stabilizált Ti mátrixú kompozitokat hidegtömörítéssel és vákuumszintereléssel. 

A szerzők a 37,9 V/V% TiB-ot tartalmazó minta SEM vizsgálata során tapasztalta az 

agglomerátum képződését (lásd 17. ábra). A szerzők ezen eredmények alapján TiB 

agglomerátumnak minősítették, kialakulásának okait és körülményeit nem magyarázták 

[46]. 

 

17. ábra A 37,9 V/V% TiB-ot tartalmazó kompozit mintában tapasztalt TiB agglomerátum [46] 
  

Yi és társai Ti-6Al-4V ötvözet és B4C, grafit, TiB2, valamint TiC kiinduló porokból 

állított elő kompozitokat melegpréselés alkalmazásával. A szerzők a különböző összetételű 
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és TiB/TiC erősítésű kompozitok SEM vizsgálat során agglomerátumok jelenlétét 

tapasztalták (lásd 18. ábra). Ezen agglomerátumokat Ti mátrixból származóként 

azonosították, amely kialakulásának illetve eredetének magyarázatával nem foglalkoztak a 

szerzők [57]. 

 

 

18. ábra A 10-10 V/V% B4C-C (a3-a3’), a 15-15 V/V% B4C-C (b3-b3’) tartalmú, valamint a 10-10 

V/V% TiB2-TiC és a 15-15 V/V% TiB2-TiC tartalmú kompozitokban tapasztalt agglomerátum 

pores = pórusok [57] 
 

 Az előbbiekben kifejtett kompozitok összetételét, kiindulási alapanyagait, illetve 

szinterelési technológiáját és paramétereit a 3. táblázatban gyűjtöttem össze. A táblázat 

továbbá magában foglalja, hogy a szerzők szerint a vizsgált agglomerátumot mik alkotják és 

a minősítéshez milyen vizsgálati módszert alkalmaztak. 
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3. táblázat Azon kompozitok összetétele, előállítási technológiája és paraméterei, illetve a kialakult 

agglomerátum alkotói és az ahhoz alkalmazott vizsgálati módszer 

Kiinduló 

anyagok 

Kompozit 

összetétele 

[V/V%]  

Előállítási 

technológia 

Szinterelési 

paraméterek 

Agglomerátum 

Hiv. 
Alkotói 

Vizsgálati 

módszere 

Ti 

TiB2 

TiC 

Ti +  

10,43 TiB + 

2,6 TiC 

SPS 
1200°C  

5 perc; 50 MPa 

TiB tűk 

+ 

át nem 

alakult 

TiB2 

EDS + 

SEM 
[61] 

Ti 

Fe-Mo 

B 

TiB2 

Ti + 

40 TiB 
SPS 

1000°C  

25 perc; 20 MPa 
TiB tűk SEM [51] 

Ti60 

TiB2 

Ti60 + 

12 TiB  
RHP 

1300°C 

 60 perc; 20 MPa 
TiB tűk SEM [62] 

Ti 

TiB2 

Ti +  

?? TiB** 
SPS 

1050°C 

5 perc; 50 MPa 

TiB tűk 

+ 

át nem 

alakult 

TiB2 

SEM [25] 

Ti 

Fe-Mo 

TiB2 

Ti + 

Fe-Mo + 

 67; 95 TiB 

RHP 
1300°C 

2 óra; 28 MPa 
TiB tűk SEM [60] 

Ti 

TiB2 

Ti +  

55; 73 TiB 
RHP - TiB tűk SEM [37] 

Ti 

Fe-Mo 

TiB2 

Ti + 37,9 TiB CP+VS 
1200°C  

5 óra; 
TiB tűk SEM [46] 

Ti-6Al-4V 

B4C 

 C 

Ti +  

10;15 B4C + 

10;15 C 

 

Ti + 

10; 15 TiB2 + 

 10; 15 TiC 

RHP 
1300°C 

3 óra; 30 MPa 
Ti SEM [57] 

SPS (spark plasma sintering) – szikra plazma szinterelés; RHP (reactive hot pressing) – 

melegpréselés; CP+VS (cold pressing + vacuum sintering) – hidegtömörítés és vákuumszinterelés 

**A szerzők nem adták meg a kialakult TiB mennyiségét, a kompozitokra csak a hozzáadott TiB2 

mennyisége alapján hivatkoztak 
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2. Célkitűzés 

 A feldolgozott szakirodalom alapján elmondható, hogy a Ti alapú kompozitokkal 

kapcsolatos kutatások java valamilyen kerámia részecske erősítésű (TiC, TiB2, SiC, B4C) 

kompozitról szólt. Ezen kutatások egyrésze a Ti-TiB2 kompozitok porkohászati úton történő 

előállításával és a kompozitok tulajdonságainak leírásával foglalkozott. Ezen kutatások 

során vizsgálták az előállított kompozitok mikroszerkezetét, a kialakult mikroszerkezeti 

jelenségeket (TiB agglomerátum) részletesen tanulmányozták és leírták, továbbá kifejtették, 

hogy a kialakult mikroszerkezetnek milyen hatása van a kompozitok mechanikai 

tulajdonságaira. Egyes kutatások a kompozitokban lezajló Ti + TiB2 = 2TiB folyamat során 

kialakuló TiB fázis jellemzésével foglalkoztak. Ezen kutatók kitértek az átalakulás 

mechanizmusának vizsgálatára, valamint tanulmányozták, hogy milyen a kialakult TiB 

morfológia és milyen a kialakult kapcsolat a Ti mátrix és a TiB erősítő fázis között. Azonban 

a Ti-TiB2 kompozitok mikroszerkezetének jellemzése során csupán SEM vizsgálatokra 

alapozott megfigyeléseket tettek és magyarázták meg a jelenségeket. Emellett a Ti-TiB2 

kompozitokban végbemenő Ti + TiB2 = 2TiB kinetikájának vizsgálatára nem tértek ki egyik 

kutatás során sem, így ez hiányzik a szakirodalomból. Továbbá az irodalomban eddig leírt 

Ti-TiB2 kompozitok előállítása során egyetlen esetben sem adtak a kompozitokhoz további 

fémes, kifejezetten Ti erősítő fázist és vizsgálták annak a hatását a kompozitok szerkezetére 

és tulajdonságaira. Ezért a kutatásom célja, hogy megvizsgáljam és választ adjak a 

következő kérdésekre: 

1) Milyen fázisok alkotják az irodalomban található Ti-TiB2 kompozitok SEM 

felvételein megfigyelhető agglomerátumokat? 

2) A Ti-TiB2 kompozitokban megjelenő agglomerátumok vizsgálatára az eddig 

alkalmazott vizuális (morfológiai) azonosítás mellett, milyen más vizsgálati módszer 

használható? 

3) Milyen mechanizmussal történik a Ti + TiB2 = 2TiB átalakulása? 

4) Milyen szerepe van a Ti-TiB2 fázisok közötti határfelület minőségének (oxidos, 

oxidmentes) a Ti + TiB2 = 2TiB átalakulásra? 

5) A Ti + TiB2 = 2TiB átalakulás kinetikája milyen modellel közelíthető, írható le?  

6) Előállítható-e Ti mátrixú TiB2-dal és Ti-nal erősített kompozit porkohászati úton?  

7) Milyen hatással van az erősítő fázisként hozzáadott Ti a Ti-TiB2 kompozit 

szerkezetére, mechanikai tulajdonságára és az Ti + TiB2 = 2TiB átalakulásra? 
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3. Elvégzett vizsgálatok és kísérleti paraméterek 

 A következő alfejezetekben a kutatásom során alkalmazott kiinduló porokat, 

porkeverékeket, a kompozitok előállítási technológiáját, illetve ezen anyagok (porok, tömbi 

kompozit minták) vizsgálataihoz alkalmazott módszereket mutatom be. 

 

3.1. Alkalmazott vizsgálati módszerek 

 A kiinduló porok és az azokból előállított kompozitok finomszerkezetvizsgálatához, 

illetve mechanikai tulajdonságaik meghatározásához lézerdiffrakciós részecskeméret 

eloszlás analízist, relatívsűrűség mérést, röntgendiffrakciós fázisazonosítást és 

fázismennyiségmeghatározást, pásztázó elektronmikroszkópos vizsgálatot, transzmissziós 

elektronmikroszkópos vizsgálatot, keménységmérést és egytengelyű nyomóvizsgálatot 

alkalmaztam. A következő alfejezetekben ismertetem az adott vizsgálati módszer elméleti 

hátterét és a vizsgálatok során alkalmazott paramétereiket. 

 

3.1.1. Lézerdiffrakciós részecskeméret eloszlás analízis 

 A lézerdiffrakciós részecskeméret eloszlás analízis (laser particle size distribution 

analysis; továbbiakban LPSA) célja a por alapanyagok, valamint a porkeverékek 

részecskeméretének vizsgálata, illetve a méreteloszlás felvétele. Először a vizsgálandó 

porminta és izopropanol alkohol szuszpenzióját betöltjük a Horiba-LA-950V2 típusú 

berendezés mérőkamrájába, ahol a szuszpenzió folyamatos cirkuláltatása mellett történik az 

analízis. A módszer a részecskék felületén történő lézersugár szóródásán alapszik, miszerint 

a különböző méretű részecskék különböző szögben szórják a lézersugarat a mérőkamra 

oldalán található detektorokba. A mérési módszert Gustav Mie, Maxwell gömbökről történő 

szóródásához alkotott elektromágneses egyenleteire alapozta. A módszer sajátosságából 

adódik, hogy a vizsgálat során feltételezi, hogy a vizsgált részecskék gömbszerűek, homogén 

eloszlásúak és ismert a törésmutatójuk. A mérések során az egyetlen bemeneti paraméter a 

vizsgált anyagok törésmutatója, melynek megadását követően a mért adatokból a szoftver 

matematikai függvények segítségével kiszámolja az adott vizsgált részecskékhez tartozó 

méreteket, amelyekből meghatározható az eloszlásfüggvény (F(x)) illetve az 

sűrűségfüggvény (q). Az eloszlásfüggvény megadja, hogy a vizsgált porminta hány 

százaléka rendelkezik azonos vagy kisebb részecskemérettel, amíg a sűrűségfüggvény 

megmutatja, hogy adott részecskeméret frakcióhoz a vizsgált porminta hány százaléka 

tartozik. Az eloszlásfüggvényből három nevezetes értéket szokás meghatározni, melyek a 

D10, D50 és D90 értékek. A D10 azt jelenti, hogy a vizsgált pormintában a részecskék  

10%-a a D10-el jelölt részecskemérettel megegyező vagy az alatti, amíg D50 azt mutatja 

meg, hogy a vizsgált pormintában a részecskék 50%-a a D50-el jelölt részecskemérettel 

megegyező vagy az alatti, illetve D90 jelöli azt az értéket, ahol a vizsgált pormintában a 

részecskék 90%-a a D90-el jelölt részecskemérettel megegyező vagy az alatti. A D50 értéket 

más néven medián értéknek is szokták nevezni. A kutatásom során a medián értékeket 

alkalmaztam a pormintáim részecskeméretének jellemzésére, habár fontos kihangsúlyozni, 

hogy a vizsgálati módszer gömbszerű részecskéket feltételez, ami a vizsgált pormintákra 

nem teljesül, ezért a kapott eredményeket bizonyos feltételek mellett szabad csak értelmezni. 

 

3.1.2. Relatívsűrűség mérés 

 A relatívsűrűség vizsgálat azt hivatott meghatározni, hogy az adott állapotú próbatest 

mennyire tömör, egy elméletben ugyanolyan összetételű anyagból álló 100% tömörségű 

mintához képest. A vizsgálat során a hengeres próbatestek tömegének és geometriájának 

mérésével (magasság (H), átmérő (D), tömeg (m)) és a kompozit elméleti sűrűségének (adott 
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összetételű anyagkombinációhoz tartozó súlyozott sűrűség) segítségével határozom meg az 

adott állapothoz tartozó relatívsűrűség értéket. A próbatestek tömeg mérését egy mérleg 

segítségével, amíg a geometriai adatok mérését egy csavarmikrométer segítségével 

végeztem. A mérleg pontossága 0,1 g, amíg a csavarmikrométer pontossága 1 µm. Fontos 

megjegyezni, hogy a szinterelés során a kompozitokban a legtöbb esetben zsugorodás 

következik be, ahol a próbatestekben található nyílt mikropórusok bezáródhatnak és a zárt 

pórusokkal együtt tovább zsugorodhatnak, csökkentve ezáltal az anyag nélküli terek 

térfogatmennyiségét és növelve a minták tömörségét. A szinterelés előtti és utáni 

állapotokhoz tartozó relatívsűrűség értékek összehasonlításával könnyen megállapítható, 

hogy volt-e relatívsűrűség növekedés, vagyis további tömörödés. Mivel jelen kutatásban 

minden minta esetében a szinterelés hatására zsugorodás következett be, ezért a két 

állapothoz tartozó értékek összehasonlításával a szinterelés sikerességét is minősíthetni 

lehet, miszerint minél nagyobb a relatívsűrűség növekedés, annál tömörebb a kompozit 

minta, ezért számunkra feltételezhetően jobb szilárdsági tulajdonságokkal fog rendelkezni. 

 A relatívsűrűség számításának lépéseit egy 95 m/m% Ti + 5 m/m% TiB2 összetételű 

1000°C-on 2 óráig szinterelt kompozit mintán keresztül mutatom be két szakaszban. Első 

szakaszban ki kell számolni ezen összetételű 100% tömörségű tömbi anyag elméleti 

sűrűségét, ismerve TiB2 (ϱTiB2
= 4,52

g

cm3) és Ti (ϱTi = 4,506
g

cm3) fázisok elméleti sűrűségét. 

Ennek első lépése a tömegszázalékok tömegre történő váltása, ez 100 g-os tömbi anyagban 

95 g Ti-t (mTi = 95 g) és 5 g TiB2-ot (mTiB2
= 5 g) jelent. Következő lépésben az (2) 

egyenletet V-re kifejezve, kiszámítjuk az adott fázisok térfogatát, majd ezek összegzésével 

meghatározzuk az össztérfogatot. 

𝜚 =  
𝑚

𝑉
 (2) 

 

 Ezek alapján a VTi = 21,0830 cm3 és VTiB2
= 1,1062 cm3, össztérfogatuk pedig, 

Vössz = 22,1892 cm3. Utolsó lépésben az (2) egyenletbe behelyettesítve a kiszámolt 

összetérfogatot (22,1892 cm3) és össztömeget (100 g) kiszámolható a kompozit elméleti 

sűrűsége, ami a példánk esetében ϱkomp,elm = 4,5067
g

cm3. 

 Második szakaszban meg kell határozni a próbatestek valós sűrűségét. Ennek első 

lépése a szinterelés előtti és utáni állapotokhoz tartozó geometriai jellemzők lemérése, 

melyeket az 4. táblázat tartalmazza. 

 
4. táblázat Ti-5 m/m% TiB2 kompozit minta szinterelés előtti és utáni állapotához tartozó tömege és 

geometriai jellemzői 

Technológiai 

állapot 
Átmérő (D) Magasság (H) Tömeg (m) 

Hidegtömörített  8,31 mm 8,66 mm 2 g  

Szinterelt 8,26 mm 8,63 mm 2 g 

 

 Ezen adatokból adott technológiai állapotokhoz kiszámítjuk a (3) egyenlet 

segítségével kompozit minták térfogatát (V) majd a (4) egyenlettel a sűrűségét (𝜚𝑘𝑜𝑚𝑝,𝑣𝑎𝑙ó𝑠), 

amelyekben N az adott technológiai állapotot jelöli (h.tömörített; szinterelt). 

 

𝑉𝑁 =
𝐷𝑁

2𝜋

4
𝐻𝑁 (3) 

 

𝜚𝑁
𝑘𝑜𝑚𝑝,𝑣𝑎𝑙ó𝑠 =  

𝑚𝑁

𝑉𝑁
∙ 1000 (4) 
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 Utolsó lépésben a (5) egyenlettel meghatározható a minta valós sűrűségének és 

elméleti sűrűségének arányszámaként a relatívsűrűség értéke, adott technológiai állapotban. 

𝜚𝑁
𝑟𝑒𝑙𝑎𝑡í𝑣 =

𝜚𝑁
𝑘𝑜𝑚𝑝,𝑣𝑎𝑙ó𝑠

𝜚𝑘𝑜𝑚𝑝,𝑒𝑙𝑚
∙ 100 (5) 

 

 A példa próbatest esetében, ϱh.tömörített
relatív = 94,48 % és ϱszinterelt

relatív = 95,50 %. Látható, 

hogy a szinterelés hatására ~1 % ponttal nőtt a relatívsűrűség értéke, vagyis tömörödött a 

minta. 

 

3.1.3. Röntgendiffrakciós vizsgálat 

 A vizsgálat célja az alapanyag porok, porkeverékek és a szinterelt kompozit minták 

röntgendiffrakciós fázisazonosítása és fázismennyiség meghatározása (továbbiakban XRD). 

A különböző típusú minták, eltérő mintaelőkészítést igényeltek a vizsgálatot megelőzően. A 

porok esetében, ez azt jelentette, hogy ~20 mg mennyiségű port, úgy oszlatunk el 

egyenletesen a mintatartóban, hogy egy síkfelületet alakítsunk ki. A tömbi kompozit minták 

esetében, a hengeres próbatestekből hosszmetszeti mintákat munkáltam ki, amelyek felületét 

600-as, 800-as majd 1200-as jelölésű SiC csiszolópapíron történő vizes csiszolással 

készítettük elő, így biztosítva a méréshez szükséges síkfelületet. A vizsgálatokhoz egy 

Bruker D8 Discovery típus röntgendiffraktométert alkalmaztunk, Cu K-α (1,2) sugárzással 

(generátor paraméterek: 40 kV és 40 mA) Bragg-Brentano geometriában LynxEye XE-T 

energiadiszperzív detektorral 1D-s helyzetérzékeny nagy energiafelbontású módban. A 

fázisazonosításához a Bruker DiffracPlus EVA szoftver Search/Match algoritmusát és az 

ICDD PDF2 (international centre for diffraction data, powder diffraction file 2) adatbázist 

használtuk. Az adatbázisban ugyanazon fázishoz több azonosító kártya is tartozhat, így a 

beazonosított fázisokat az adatbázisban használt PDF kártyával (PDF-xx-xxx) szokás 

jelölni. Az azonosított fázisokhoz tartozó fázismennyiségek meghatározásához a teljes 

interferencia függvényt figyelembe vevő Rietveld kiértékelést alkalmaztuk [63].  

 A Rietveld módszer lényege, hogy a mért és a modellel illesztett (számított) 

intenzitás görbék közötti különbség minimalizálására törekszünk a kiértékelés során, 

amelyet a különbség görbe jelez. A különbséggörbét a preferált orientációk (textúra) 

megadásával, a krisztallitméret és feszültségek számításával, illetve a szerkezeti 

paraméterek (elemi cella paraméterek, termikus paraméterek) finomhangolásával tudjuk 

minimalizálni. A textúra paraméter megadásakor valójában egy kombinált paraméter 

megadása történik, ami a minta textúráltságától függően változhat. Abban az esetben, ha a 

vizsgált mintában a preferált orientáció csupán egy-egy síksorozatot foglal magában, akkor 

ezen síkok Miller indexének megadásával tudjuk leírni a textúra paramétert. Azonban ezt 

csak maximum két különböző síksorozatra tudjuk korrigálni abban az esetben, ha a minta 

textúráltsága kettőnél több reflexiót foglal magába, akkor a szférikus harmonikus 

paraméterrel tudjuk definiálni a textúra paramétert. Ebben az esetben a teljes 

interferenciafüggvény minden reflexióját figyelembe veszi a modell, az illesztés során. 

Bizonyos komplex textúrával rendelkező minták esetében, előfordulhat, hogy mindkét 

paraméter együttes használata szükséges a minta textúra paraméterének megadásához [64]. 

A Rietveld kiértékeléshez Bruker TOPAS5 szoftvert használtuk [65]. A kiértékelés során a 

NIST SRM (national institute for standards and technology standard reference material)  

1976 korrund etalonnal bekalibrált mérőberendezés profiljának (berendezésfaktor) 

megadásához a „Fundamental Parameters Approach” módszert alkalmaztuk, amíg a 

kristályszerkezeti információk megadásához az ICSD (inorganic crystal structure database) 

adatbázist használtuk segítségül. A módszer alapvető összefüggéseit az (6) egyenlet írja le: 
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M(𝑆𝑖 , 𝑥) = 𝑏(𝑆𝑖, 𝑥𝑏) + ∑ 𝐼𝑘(𝑥𝑠)∅(𝑆𝑖 − 𝑆𝑘 , 𝑥𝑝)

𝑘2

𝑘=𝑘1

 (6) 

 

ahol az xb, xs, xp a háttér, szerkezeti és csúcsalak paramétereket jelenti, és Si =2sinθi/λi-ként 

definiálható. A b(Si,xb) a háttért leíró tag, az Ik(xs) az integrált intenzitása a k-adik Bragg 

reflexiónak, a ϕ(Si-Sk,xp) pedig a csúcsalakot leíró tag.  

 A kiértékelési metódus során a mért teljes interferenciafüggvényt az egyes 

fázisokhoz tartozó számított intenzitásgörbék együttesével közelítjük a legkisebb négyzetek 

módszerén keresztül. Az egyes fázisokhoz tartozó intenzitások a (7) egyenlettel számíthatók, 

ami magában foglalja az összes kristályszerkezeti paramétert, berendezésfaktort és a 

háttérszórást is. 

 

𝑦𝑐𝑖 = 𝑠 ∑ 𝐿𝐾

𝐾

|𝐹𝐾|2∅(2𝜃𝑖 − 2𝜃𝐾)𝑃𝐾𝐴 + 𝑦𝑏𝑖 (7) 

 

 Az egyenletben az yci az i-edik lépéshez tartozó számított intenzitást, az s a skálázási 

faktort, amíg a K a Bragg reflexiók h,k,l Miller indexekeit jelölik. Az LK tag a Lorentz 

polarizációs faktort foglalja magában, a ϕ tag a csúcsprofil függvény, amíg a PK tag a 

preferált orientációs függvényt írja le. FK tag a K-adik Bragg reflexiónak a szerkezeti 

faktorát, A az abszorpciós faktort, illetve az ybi tag az i-edik lépéshez tartozó háttérintenzitást 

foglalja magában. 

 A 19. ábrán látható folyamatábra szemlélteti az előbb ismertetett kiértékelési 

metódus főbb lépéseit, amíg a 20. ábra ennek a metódusnak az alkalmazásával kiértékelt 

kiinduló állapotú Ti por minta eredményét. A mért (fekete) Rietveld kiértékeléssel számított 

(kék) és a különbséggörbét (piros) egymáshoz képest eltolva ábrázoltam a jobb 

áttekinthetőség érdekében. 

 

 

19. ábra A Rietveld kiértékelés fő lépései Ti-TiB2 por és kompozit minták esetében 
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20. ábra Kiinduló állapotú Ti por Rietveld kiértékelése során kapott intenzitás görbék 

 

 Az előkísérletek részeként végzett inhomogenitás vizsgálat során a Ti-5 m/m% TiB2 

porkeverék minták fázismennyiség meghatározásakor, azzal szembesültem, hogy habár az 5 

párhuzamos mérés eredménye közel azonos volt (szórása 0,5), vagyis az előállított 

porkeverék teljes mértékben homogénnek bizonyult, azonban a TiB2 mennyisége 

meghaladta az 5 m/m%-ot. Ennek a problémának a magyarázatára a porkeveréket alkotó 

elemek morfológiájában és jelentős méretbeli eltérésében találtam meg a megoldást. A 

problémát okozó jelenség a mikroabszorpció, melynek lényege, hogy a finom 

mérettartományú poroktól a durva mérettartományú porok felé haladva, egyre inkább a 

porok részecskemérete játszik nagyobb szerepet a diffrakcióban, mintsem a szemcsemérete. 

A jelenség jellemzően több fázisú (A és B) anyagokban figyelhető meg miszerint, ha a fázis 

mérete jelentősen nagyobb (A), a másikhoz (B) képest, akkor a röntgensugárzás során az A 

fázis több röntgen fotont abszorbeál, így kevesebb foton diffraktálódik, így kisebb intenzitást 

detektálunk A fázis esetén, mintha hasonló mérettartományban lenne a két fázis. Ennek 

köszönhetően az intenzitás görbe kiértékelésekor a különböző fázisok intenzitásainak aránya 

nem azonos a fázisok arányával, így az A fázis esetében a valóságnak megfelelő 

fázismennyiség értéktől kisebb értéket, amíg a B fázis esetében a valóságnak megfelelő 

fázismennyiség értéktől nagyobb értéket kapunk [66]. A fent említett példa szerint az általam 

fázismennyiségben alulszámolt fázis a Ti és a túlszámolt fázis a TiB2. A jelenséget a Rietveld 

kiértékelés során a Brindley féle korrekcióval figyelembe vehetjük, ahol az egyes fázisoknál 

külön megadhatjuk a porminta tömörségét (az irodalomban és a kiértékelő szoftverben ezt 

„packing density”-nek nevezik), illetve a részecskeméretét. Fontos azonban megjegyezni, 

hogy a Brindley által kidolgozott formula gömbszerű részecskéket feltételez számítása 

során, így ezen eredmények felhasználásakor figyelembe kell venni ezt a tényezőt is. A 

vizsgált porkeverék esetében a korrekció alkalmazásával sikerült 5 m/m%-hoz közelebbi 

értékre korrigálni a TiB2 mennyiségét, annak ellenére, hogy egyik fázis sem rendelkezett 

gömbszerű morfológiával, így a korrekciót a többfázisú por alapú anyagok vizsgálatánál 

továbbra is alkalmaztam. 

 

3.1.4. Pásztázó elektron mikroszkópos vizsgálat 

 A SEM vizsgálat célja a kiinduló por alapanyagok, porkeverékek, illetve a már 

szinterelt kompozit minták morfológiai és mikroszerkezeti leírása, jellemzése. A por alapú 

anyagokat kétoldalú karbonszalagra szórva vizsgáltuk, amíg a tömbi mintákat a vizsgálat 

előtt gyantába ágyazva egy Struers Tegramin 20 típusú automata csiszoló és polírozó 

berendezéssel egy három lépéses metódussal készítettük elő, melynek paramétereit az 5. 



Angel Dávid Ádám – Doktori értekezés 

 
28 

táblázat mutatja. A mechanikai felületi előkészítést követte egy vizes tisztítás majd egy 8 

perces ultrahangos rezegtetés acetonban, és végül Kroll marószerben (10 ml HF + 30 ml 

HNO3 + 50 ml desztillált víz) 10 másodpercig történő maratás. Az előkészítés utolsó lépése 

a felületek tisztítása desztillált vízzel, alkohollal majd cseppmentesre történő szárítása.  A 

mintaelőkészítési folyamat végleges lépéseit és paramétereit a kutatás során tapasztaltak, 

illetve a szakirodalomban találtak alapján állítottam össze [67]. 

 A vizsgálatokhoz a kutatási időszakban két különböző berendezést alkalmaztam. Az 

egyik a Miskolci Egyetem 3D laboratóriumában található EDAX Elect Plus típusú EDS-sel 

felszerelt Helios G4 PFIB CXe (plasma focused ion beam, PFIB; thermo scientific) típusú 

pásztázó elektron mikroszkóp. Ezen berendezés specialitása, hogy Xe ion nyaláb 

segítségével akár vizsgálat közben is különböző megmunkálások végezhetőek el a minta 

felületén, mint például tetszőleges vastagságú rétegek eltávolítása, minta vágása vagy 

felületi előkészítése visszaszórt elektron diffrakciós (továbbiakban EBSD) vizsgálathoz. A 

kutatás során alkalmazott másik berendezés egy Bruker típusú EDS-sel felszerelt Hitachi 

S4800 típusú pásztázó elektronmikroszkóp volt, amelyet jellemzően az alapanyag porok 

méret és morfológiai vizsgálatára alkalmaztam. Az elvégzett vizsgálatok során mindkét 

berendezés paraméterei a vizsgált mintától és jellegétől függően változtak. 

 
5. táblázat A SEM vizsgálathoz tartozó mintaelőkészítés lépései és paraméterei a kompozit minták 

esetén 

Technológiai paraméterek 
Előkészítés lépései 

Csiszolás Polírozás 1 Polírozás 2 

Csiszoló/polírozó felület típusa csiszoló papír MD-Largo MD-Chem 

Abrazív közeg 
Típusa SiC Gyémánt Gyémánt 

Mérete #320 9 μm 0,04 μm 

Kenőanyag Víz  Allergo Largo 9 OP-S 

Fordulatszám 300 150 150 

Erő 15 N 20 N 20 N 

Idő 0,5 perc 5 perc 25 perc 

 

3.1.5. Transzmissziós elektron mikroszkópos vizsgálat 

 A transzmissziós elektron mikroszkópos (továbbiakban TEM) vizsgálat célja a por 

alapú anyagok méret és morfológiai vizsgálata, illetve a szinterelt kompozit minták 

mikroszerkezeti jelenségének vizsgálata nagy nagyítású felvételeken és elektrondiffrakciós 

felvételek és kiértékelésük segítségével. A por alapanyagok vizsgálatához a por és etanol 

alkohol szuszpenzióját alkalmaztuk, amíg a szinterelt tömbi minták vizsgálatakor a Helios 

G4 PFIB CXe típusú pásztázó elektron mikroszkóp segítségével ~100-200 nm vastagságú 

lamellát készítettünk. A vizsgálatokhoz egy FEI Tecnai G2 20 X-TWIN típusú 

transzmissziós elektron mikroszkópot alkalmaztuk, amíg a diffrakciós felvételekről 

meghatározott síksorozatok fázisazonosításához az ICDD PDF2 adatbázist használtuk. 

 

3.1.6. Keménységmérés 

 A vizsgálat célja a már szinterelt kompozit minták keménységének meghatározása. 

A kutatás során mikro és makrokeménység (továbbiakban keménység) mérést is végeztem. 

A mikrokeménység meghatározásához Vickers mérési módszert és egy Tukon 2100B 

(Wilson Instruments) típusú berendezést alkalmaztam. A mérés 200 g 10 másodperces 

terheléssel történt. A keménység méréséhez Brinell mérési módszert és egy Wolpert UH930 

típusú univerzális keménységmérő berendezést használtam, 2,5 mm átmérőjű acél golyó, 

62,5 kg-ból adódó terhelő erő 15 másodpercig tartó terhelésével. A keménység mérés során 
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kapott Brinell értékeket az általam mért mikrokeménység értékekkel, illetve az irodalmi 

értékekkel történő összehasonlíthatóság érdekében átváltottam Vickers értékekre [68]. 

Fontos megjegyezni, hogy az általam használt átváltó táblázatot acéloknál használják, és 

habár a mérőszám megváltozik, de a jellege megmarad, ezt a 21. ábra jól szemlélteti, ahol a 

különböző hőmérsékleteken szinterelt minták keménységértékeiben ugyanaz a trend 

figyelhető meg átváltás előtt és után is. 

 Mindkét keménység mérés a szinterelt kompozit minták hosszmetszeti felületén 

történt, gyantába történő ágyazást és egy 220-as jelölésű SiC csiszolópapíron történő vizes 

csiszolást követően. A mikrokeménység mérést minden minta esetében 3 sorozatméréssel, 

sorozatonként 5 mérési ponttal, amíg a keménységmérést a lenyomat méretéből és a mérés 

technika sajátosságából adódóan 4 különböző pontban végeztem el. A mérést követően az 

értékekből meghatároztam az átlagos keménységértékeket és azok szórását. 

 

  

21. ábra A mért Brinell és abból átváltott Vickers keménység értékek a különböző hőmérsékleteken 

szinterelt Ti-5 m/m% TiB2 kompozit esetén  

 

3.1.7. Egytengelyű nyomóvizsgálat 

 Az egytengelyű nyomóvizsgálat az egyik legalkalmasabb módszer a hengeres 

geometriájú kompozit minták szilárdsági tulajdonságainak a meghatározására, továbbá a 

szilárdsági értékek mellett információt kapunk a kompozitok alakváltozó képességéről is. A 

nyomóvizsgálatokat egy INSTRON 5982 típusú univerzális anyagvizsgáló berendezés és 

BlueHill3.0 szoftver segítségével végeztük. A vizsgálat megkezdése előtt a szinterelt 

hengeres próbatestek alját és tetejét a jobb kenés és a berendezés alkatrészeihez történő 

tapadás (hegedés) elkerülésének érdekében grafit aeroszollal vontam be, illetve a 

szoftverben megadtam minden egyes minta esetében az adott mintához tartozó átmérő és 

magasság értékeket. A vizsgálat közbeni alakítás sebessége minden esetben (10 mm/perc). 

A teszt akkor fejeződött be, hogyha a berendezés elérte a maximálisan leadható terhelését 

(max. 10 tonna), vagy a minta elérte a törési szilárdságát. A vizsgálat során a minta 

geometriai változását kamera segítségével rögzítettük, amelyből a BlueHill3.0 szoftver 

segítségével meghatároztuk a folyáshatár és törésig bekövetkező alakváltozás mértékéhez 

tartozó értékeket. 
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3.2. Alapanyagok bemutatása 

 A kutatáshoz 99,4% tisztaságú ~149 μm átlagos részecskeméretű (-100 mesh) Ti port 

(Alfa Aesar, Germany) és 99,5% tisztaságú 50 nm átlagos részecskeméretű TiB2 port 

(GoodFellow, England) alkalmaztam, mint mátrix és második fázis alapanyag. Ezek az 

adatok a gyártó által megadott termékadatok, azonban a kutatáshoz nélkülözhetetlen az 

alapanyagok finomszerkezeti tulajdonságainak teljeskörű ismerete, ezért további SEM, 

TEM, LPSA és XRD vizsgálatokat végeztem. Az alapanyagokról készült SEM felvételeket 

az 22. ábra, a nanoméretű TiB2 porról készült nagy nagyítású TEM felvételeket a 23. ábra, 

amíg az LPSA vizsgálat eredményeit a 24. ábra szemlélteti. Az alapanyagok teljeskörű 

finomszerkezetvizsgálati eredményeiből készített összefoglalót az 6. táblázat tartalmazza. 

 

 
a) 

 
b) 

 
c) 

 
d) 

22. ábra Ti por (a,b) és TiB2 por (c-d) alapanyagok SEM felvételei 



Angel Dávid Ádám – Doktori értekezés 

 
31 

  

23. ábra TiB2 por nagy nagyítású TEM felvételei 

 

 
a) 

 
b) 

24. ábra Ti (a) és TiB2 (b) porok részecskeméret eloszlása 

 
6. táblázat Ti és TiB2 kiinduló porok tulajdonságai az elvégzett finomszerkezet vizsgálat alapján 

Vizsgálati 

módszer 

Vizsgált tulajdonság 

megnevezése 
Ti por TiB2 por 

XRD 

Azonosított fázisok 
Ti  

(PDF-44-1294) 

TiB2 

(PDF-35-0741) 

TiBO3 

(PDF-85-0168) 

Fázismennyiség 100 98,3 1,7 

Átlagos krisztallitméret 175±39 nm [S1] 217±48 nm 30±7 nm 

SEM Morfológia szivacsos téglatest - 

TEM Morfológia - téglatest - 

LPSA Átlagos részecskeméret 151 μm [S1] 2,1 μm - 

 

 Elmondható, hogy a Ti szivacsos szerkezetű, nyílt pórusokkal teli, 151 μm átlagos 

részecskeméretű, amíg a TiB2 téglatest alakú, tömör szerkezetű, 2,1 μm átlagos 

részecskeméretű. Továbbá a TiB2 por TEM felvételein jól látható, hogy a részecskék 

egykristályok, mert minden részecske egésze a primér nyalábhoz képest azonos orientációs 

helyzetben van, vagyis egy részecskén belül nincs diffrakcióból származó kontraszt. Az 

LPSA eredmények alapján a részecskék eloszlása bimodális 2,1 μm átlagos 

részecskemérettel.  Láthatóan a TEM és XRD vizsgálat eredményei nincsenek teljes 

összhangban az LPSA eredményével, miszerint TiB2 részecskék egykristály tulajdonságából 
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adódóan az átlagos krisztallit méretének és átlagos részecskeméretének meg kellene 

egyeznie. Ennek a látszólagos ellentmondásnak az oka a porban jelenlévő 

agglomerátumokkal és az LPSA vizsgálat sajátosságával magyarázható. Ahogy az a SEM 

felvételeken is látható (22. ábra c és d képe), a TiB2 porban találhatóak olyan részek, ahol 

néhány mikrométeres részecskékhez szorosan hozzátapadnak a néhány száz nanométer, 

vagy az alatti méretű részecskék, agglomerátumokat képezve.  Az LPSA vizsgálat 

sajátosságából adódóan nem lehetett ezeket az összetapadt részecskéket jobban 

szétválasztani és egyenletesebben eloszlatni a szuszpenzióban, így nem az egyedi részecskék 

mérete, hanem ezen agglomerátumok mérete lett lemérve a vizsgálat során. Fontos 

megjegyezni, hogy az elvégzett vizsgálatok egyikénél sem volt tapasztaltható néhány 

mikrométernél nagyobb méretű egyedi részecske. Ezek alapján a TiB2 agglomerátumok 

átlagos részecskemérete  ~2 μm, amíg az egyedi részecskemérete néhány 10 nm és maximum 

néhány mikrométer közötti. Az alapanyagokon végzett anyagvizsgálatok eredményei 

alapján kijelenthető, hogy mind a Ti és TiB2 porok részecskeméretével kapcsolatos általam 

mért értékek kissé eltérnek a gyártói adatoktól, (a TiB2 por esetében a részecskeméret mérés 

sajátosságából adódóan), azonban a továbbiakban az általam mért adatokkal, meghatározott 

jellemzőkkel dolgoztam és azokat vettem figyelembe a kutatás további tervezésénél. 

 

3.3. Alkalmazott kompozitgyártási eljárás 

 A kompozitok előállítását egy három lépéses porkohászati technológia segítségével. 

A 25. ábra szemlélteti a keverés / őrlési lépés hatására a porokban bekövetkező szerkezeti 

különbséget, a hidegtömörítéshez használt szerszámot, illetve a szintereléshez alkalmazott 

berendezés sematikus vázlatát. 

 

 
a) b) c) 

 

25. ábra A technológia lépései: a) keverés és őrlés hatására bekövetkező szerkezeti különbség, b) a 

hidegtömörítő szerszám, valamint c) a szinterelő kemence sematikus felépítése  
 

 Az első technológiai lépés a kívánt részecskemérettel/krisztallitmérettel, illetve 

összetétellel rendelkező porkeverékek előállítása egy Fritsch Pulverisette 5 típusú golyós 

bolygómalom segítségével. A kutatás során kétféle metódust alkalmaztam: az őrlést és a 

keverést. Az őrlés során a kiinduló por részecske és/vagy krisztallit méretének nano 

mérettartományba történő csökkentése a cél, amíg a keverési metódus célja a Ti és TiB2 

porok egy adott összetételű homogén keverékének létrehozása. A metódusok paramétereit a 

7. táblázatban foglaltam össze.  
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7. táblázat Az őrlési és keverési paraméterek 

Őrlési paraméterek Őrlés Keverés 

Őrölt/kevert anyag megnevezése Ti Ti + TiB2 

Őrlőtégely, őrlőgolyók anyaga acél acél 

Őrlőgolyók átmérője 3 mm 8 mm 

Golyó:por tömegarány 20:1 10:1 

Védőközeg típusa etanol + argon argon 

Fordulatszám 200 fordulat/perc 100 fordulat/perc 

Őrlési/keverés időtartama 20 óra 0,5 óra 

 

 A hidegtömörítés során a porkeveréket betöltöttük a már grafit aeroszollal bevont 

alakadó szerszámba, majd egytengelyű nyomás segítségével 8 mm Ø és ~8 mm magas 

hengeres próbatesteket hoztunk létre, vákuum védőközegben az INSTRON 5982 típusú 

univerzális anyagvizsgáló berendezés segítségével. A grafit aeroszol kenőanyagként 

funkcionált a porrészecskék és a szerszám között, ami a mintakivételnél játszott különösen 

fontos szerepet, valamint a vákuum jelen esetben azt a célt szolgálta, hogy a tömörítés során 

a porrészecskék között lévő levegőből a lehető legtöbbet kiszorítsuk, ezzel megelőzve a 

későbbi mintakárosodás veszélyét (túlnyomás alakulhat ki a bezárt levegővel teli 

pórusokban, ami repedés kialakulásához vezethet, illetve a bezárt levegő elősegítheti a minta 

oxidálódását). A kutatás során minden egyes minta azonos paraméterekkel és körülmények 

között volt legyártva, amelyeket a 8. táblázat foglal össze. 

 
8. táblázat A hidegtömörítés paraméterei 

Hidegtömörítés paraméterei 

Kenőanyag grafit aeroszol 

Nyomás  1,5 GPa 

Védőközeg vákuum (10-2 mbar) 

Alakítási sebesség 3 mm/perc 

Hozzáadott porkeverék 2 g 

Hengeres próbatest dimenzió 
átmérő: ⌀ 8 mm 

magasság: 8 mm 

 

 A harmadik technológiai lépés a tömörített minták nyomás nélküli szinterelése, a 

végső tulajdonságok beállítása egy SF 16 típusú három zónás ellenállásfűtéses kemence 

segítségével. A szintereléshez a kompozit próbatesteket egy mintatartó rácson rögzítettem, 

amit egy hőálló acél csőbe helyeztem. A szinterelés előtt a hőkezelő csőből argon 

átöblítéssel, majd vákuumozással távolítottam el a nem kívánt levegőt. A szinterelés során a 

hőkezelő cső 10-3 mbar vákuum alatt volt, majd a szinterelés végén a hőkezelő csövet vízben 

hűtöttem le. A szinterelést különböző hőmérsékleteken különböző ideig végeztem, amelyet 

a szinterelés végén vízben történő hűtés követett. A szinterelési paraméterek a kísérlet 

céljától függően változtak, ezeket a 9. táblázatban foglaltam össze. 
 
9. táblázat Az elvégzett szinterelések paraméterei 

Szinterelés paraméterei 

Védőközeg vákuum (10-3 mbar) 

Hőmérséklet 800; 900; 1000; 1100 °C 

Szinterelési idő 5 – 720 perc 
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4. A kutatás eredményei és tapasztalatai 

 Az előzőekben ismertetett porkohászati technológiával előállított porkeverékek majd 

azokból három különböző kísérletsorozat során készített kompozitok finomszerkezeti 

vizsgálatának eredményeit, és a kísérletek eredményeiből levont konklúziókat tárgyalja jelen 

fejezet. Az egyszerűség és könnyebb követhetőség érdekében a továbbiakban minden 

kompozit mintára a szinterelési hőmérsékletük és hozzáadott TiB2 mennyiségük alapján 

fogok utalni, mind szövegben és a diagramokon. 

 

4.1. Ti-TiB2-TiB kompozitok fejlesztése  

 Ebben a kísérletsorozatban különböző összetételű Ti-TiB2 nanokompozitok 

előállítását és finomszerkezetvizsgálatát végeztem el. Az előállított kompozitok összetételét 

és a szinterelés pontos paramétereit a 10. táblázat tartalmazza. 

 
10. táblázat A kísérletsorozatban előállított kompozitok elméleti összetétele és a szinterelés 

paraméterei 

Elméleti összetétel Szinterelési 

hőmérséklet (°C) 

Szinterelési 

idő (óra) Ti (m/m%) TiB2 (m/m%) 

100 0 

800; 900; 1000 2 
99 1 

97 3 

95 5 

 

 Ahogy azt a táblázat is mutatja, minden összetétel esetében 3 különböző 

hőmérsékleten történt a szinterelés, minden kísérletben 4 db párhuzamos próbatestet 

állítottam elő, amelyből 3 db-on nyomószilárdsági vizsgálatot végeztem, a 4. próbatestből, 

pedig két hosszmetszeti mintát munkáltam ki. Az egyik hosszmetszeti mintát gyantába 

ágyaztam, majd mikrokeménység és keménység mérést végeztem, amíg a másik 

hosszmetszeti mintát előkészítést követően mikroszerkezeti és XRD vizsgálat alá vetettem, 

azonban a roncsolásos anyagvizsgálatok megkezdése előtt az előállított minták mindegyikén 

relatívsűrűség mérést is végeztem mind szinterelés előtt, és utáni állapotban. 

 A különböző összetételű kompozit minták sikeres előállításához, nélkülözhetetlen a 

Ti-TiB2 porkeverékek ismerete, ezért mindegyik összetétel esetében SEM felvételeket 

készítettem melyeket a 26. ábra szemléltet.  
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a) 

 
b) 

 
c) 

 
d) 

 
e) 

 
f) 

26. ábra 1 m/m% (a-b), 3 m/m% (c-d) és 5 m/m% (e-f) TiB2-ot tartalmazó Ti-TiB2 porkeverék SEM 

felvételei 30 perc keverés után 

 

 Ahogy az a felvételeken jól látható a keverés hatására a Ti mátrix eredeti szivacsos 

morfológiája nem változott meg, csupán a szerkezetéből adódó felületi üregekbe tapadtak 

bele a TiB2 második fázis részecskéi, valamint az is megfigyelhető, hogy a TiB2 

mennyiségének növelésével, ezen üregek egyre nagyobb mértékben telítődnek TiB2 fázissal. 

 A SEM vizsgálat esetében is, csak az 5 m/m% TiB2-ot tartalmazó minták 

eredményeit mutatom be a legjobb szemléltetés érdekében. A SEM felvételeken tapasztalt 

mikroszerkezetet elemanalízis alá vetettem, melynek eredményét a 27. ábra szemlélteti.  
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a) 

 
b) 

 
c) 

 
d) 

 
e) 

27. ábra 1000°C-on szinterelt 5 m/m% TiB2-ot tartalmazó kompozit minta szövetszerkezetén (a) 

végzett EDS elemtérkép analízis felvételei vizsgált elemenként (Ti-b; B-c; O-d; Fe-e) 
 

 Az elemtérkép vizsgálat eredményein jól látható, hogy a tűs fázis B-an dús és Ti-ban 

szegény terület, vagyis a fázis morfológiájából adódóan TiB tű, amíg a többi terület a Ti 

mátrix. Megfigyelhető az is, hogy az O mindkét fázisnál jelen van, amíg a Fe szintén mindkét 

fázisnál kimutatható minimális dúsulásokkal a Ti mátrixban. A kis nagyítású felvételeken 

(lásd 28.a; 29.a; 30.a) jól látható, hogy a TiB tűk jellemzően a határokon alakulnak ki. A 
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határok jelen esetben mind a kiinduló egyedi Ti részecskék határát és/vagy a szivacsos 

morfológiából adódó felületi üregek körvonalának keresztmetszeti vetületét jelentik. A TiB 

tűk eloszlását egyértelműen a kiinduló porkeverékek SEM felvételein (26.e-f ábra) látható 

TiB2 részecskék eloszlása határozza meg. Mivel a TiB2 részecskék jellemzően az egyedi Ti 

részecskék felületén és felületi üregeiben tapadtak meg, így a kialakuló TiB tűk kiinduló 

pontjai is ezekre a helyekre koncentrálódnak. A minták összetételtől és szinterelési 

hőmérséklettől függetlenül hasonló mikroszerkezettel rendelkeztek, az egyetlen különbség 

a minták között, a kialakult TiB tűk mennyiségében volt megfigyelhető, miszerint a TiB 

mennyisége mind a szinterelési hőmérséklet növelésével, illetve a kiinduló TiB2 tartalom 

növelésével egyaránt nőtt. A három különböző hőmérsékleten szinterelt minták 

mikroszerkezeti vizsgálatáról készített SEM felvételeket a 28-30. ábrák szemléltetik. 

 

 
a) 

 
b) 

28. ábra 800°C-on szinterelt 5 m/m% TiB2-ot tartalmazó kompozit minták mikroszerkezetéről 

készült SEM felvételei kis (a) és nagy (b) nagyításban 
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a) 

 
b) 

29. ábra 900°C-on szinterelt 5 m/m% TiB2-ot tartalmazó kompozit minták mikroszerkezetéről 

készült SEM felvételei kis (a) és nagy (b) nagyításban 
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a) 

 
b) 

30. ábra 1000°C-on szinterelt 5 m/m% TiB2-ot tartalmazó kompozit minták mikroszerkezetéről 

készült SEM felvételei kis (a) és nagy (b) nagyításban 
 

 A mikroszerkezeti felvételeken jól látható, hogy egyfajta réteg alakult ki a TiB tűk 

végén, ami a SEM felvételeken a TiB tűk tetejének látszik, amely mikroszerkezeti jelenség 

mind a 800°C, 900°C és 1000°C-on szinterelt 5 m/m% TiB2-ot tartalmazó kompozitok 

esetében tapasztalható volt. Egy ilyen réteget szemléltet a 31. ábra. A vizsgálat során a minta 

döntött pozíciójában készített felvételeken (31.b ábra) jól látható, hogy ez a réteg valóban a 

TiB tűk végén helyezkedik el, de nem különálló rétegként, hanem úgy, mintha ezen tűknek 

szerves részét képezné, mint egyfajta agglomerátum. Ez a feldolgozott irodalom alapján, 

első körben TiB agglomerátumnak tűnik, azonban az irodalom jellemzően SEM vizsgálatra 

alapozva azonosította ezt a réteget TiB agglomerátumnak. Ezért ezen rétegek 

fázisazonosításához egy agglomerátum körüli területből lamellát késztettünk TEM 

vizsgálatra. 
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a) 

 
b) 

31. ábra 1000°C-on szinterelt 5 m/m% TiB2-ot tartalmazó kompozit minta egy agglomerátumának 

SEM felvételei a minta eredeti (a) és döntött pozíciójában (b) 
 

 A lamellát a PFIB-SEM berendezésben található Xe ion sugár segítségével állítottuk 

elő. A vizsgálatot (lamella készítés + TEM vizsgálat) a 32.a ábrán látható 1000°C-on 

szinterelt 5 m/m% TiB2-ot tartalmazó kompozit agglomerátumán végeztük el. A lamella a 

32.a ábra képsíkjával párhuzamosan lett kimunkálva oly módon, hogy a nem kívánt 

anyagrészeket a Xe ionokkal a lamella alsó felületéről kiindulva távolítottuk el. A vizsgált 

agglomerátum körüli terület körbe lett ásva (32.b ábra), majd az agglomerátum egy 

manipulátor tű segítségével ki lett emelve (32.c ábra) és a TEM vizsgálathoz szükséges 

mintatartóra rá lett ragasztva (32.d ábra). A ragasztást az összetapasztandó anyagrészek 

egymás mellé helyezését követően a két anyagterületet összekötő Pt réteg lerakásával 

végeztük el. A mintatartóra felragasztott agglomerátum vékonyításához szintén Xe ionok 

bombázását használtuk mindaddig, amíg a vizsgált terület ~100-200 nm vastagságú nem lett 

(32. d-e ábra). Ránézésre a vizsgált agglomerátum egy homogén szerkezetű egység, ami a 

tűk felületén helyezkedik el. Vastagsága egyértelműen nem meghatározható, azonban 

néhány 100 nm-nél biztosan nem vastagabb, így a vékonyítást a vizsgálandó felülettel 

ellentétes oldalon végeztük el, hogy a 32.a ábrán bemutatott vizsgálandó terület amennyire 

lehet megmaradjon eredeti állapotában és szerkezetében. A vékonyított mintán a vizsgált 
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agglomerátumról átvilágításos üzemmódban (STEM) felvételt készítettünk, amelyet a 32.f 

ábra mutat. Fontos megjegyezni, hogy a minta szerkezetéből adódóan (túl pórusos, nem 

kellően tömbi) nem lehetett ennél homogénebb vastagságú lamellát előállítani. Azonban így 

is sikerült kellően elvékonyítani a vizsgálandó területet, így a TEM vizsgálat már 

elvégezhető volt. 

 

 
a) 

 
b) 

 
c) 

 
d) 

 
e) 

 
f) 

32. ábra 1000°C-on szinterelt 5 m/m% TiB2-ot tartalmazó minta vizsgált agglomerátuma (a),  

az agglomerátum körbeásást követően (b), manipulátor tűhöz ragasztott agglomerátum (c),  

a teljes agglomerátum vékonyítás után (d), a vékonyított agglomerátum 20000x-es nagyításban (e), 

a vékonyított agglomerátum STEM felvétele (f) 

Az elkészített lamellán végzett TEM vizsgálat során nagy nagyítású felvételeket 

készítettünk a vizsgált agglomerátum szerkezetéről, amelyet a 33. ábra szemléltet. A 

lamellán három különböző vizsgálati területet jelöltünk ki (lásd 33.b-c-d ábrák), ahol az 

agglomerátum összetétel vizsgálatának érdekében diffrakciós felvételeket készítettünk (lásd 

34. ábra). A diffrakciós felvételeken látható azonosított síksorozatokat és azok 

rácssíktávolság értékeit, valamint a beazonosított fázisokat a 11. táblázat foglalja össze. 
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a) teljes vizsgált agglomerátum  

 
b) 1-es diffrakciós 

vizsgálati terület 

 
c) 2-es diffrakciós 

vizsgálati terület 

 
d) 3-as diffrakciós 

vizsgálati terület 

33. ábra 1000°C-on szinterelt 5 m/m% TiB2-ot tartalmazó kompozit mintában tapasztalt 

agglomerátumból készített teljes lamella (a) és a diffrakciós vizsgálati területek (b-c-d) TEM 

felvételei  
 

 
a) 1-es diffrakciós 

vizsgálati terület 

 
b) 2-es diffrakciós 

vizsgálati terület 

 
c) 3-as diffrakciós 

vizsgálati terület 

34. ábra 1000°C-on szinterelt 5 m/m% TiB2-ot tartalmazó kompozit mintában tapasztalt 

agglomerátumból készített lamella TEM diffrakciós felvételei a három vizsgált területen (a-b-c) 
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11. táblázat A TEM lamella diffrakciós vizsgálata során azonosított rácssíksorozatok, azok 

rácssíktávolság értékeik és az azokhoz tartozó fázisok megnevezése 

Vizsgált terület 1-es terület 2-es terület 3-as terület 

Azonosított rácssíkok 

és rácssíktávolságaik 

d(011) = 2,564 Å 

d(111) = 2,400 Å 

d(102) = 2,139 Å 

d(100) = 2,465 Å 

d(101) = 2,158 Å 

d(110) = 1,518 Å 

d(102) = 1,385 Å 

d(101) = 3,756 Å 

d(111) = 2,381 Å 

d(210) = 2,186 Å 

Beazonosított fázis TiB (PDF-073-2148) TiB2 (PDF-35-0741) TiB (PDF-073-2148) 

 

 A beazonosított fázisok alapján kijelenthető, hogy a vizsgált réteg, egy közel 

homogén összetételű agglomerátum, amit jellemzően TiB tűk alkotnak, át nem alakult 

TiB2 jelenléte mellett. Ezek alapján a nagy nagyítású felvételeken (33.b és d ábra) jól látható 

lemezes struktúra, minden bizonnyal a TiB tűket ábrázolja. Ezen kísérletsorozat eredményei 

alapján véleményem szerint a TiB tűk tetején található agglomerátum kialakulásának 

magyarázata a következő: A szivacsos szerkezetű Ti részecskék üregeiben összegyűlt TiB2 

részecskék a szinterelés során átalakulnak TiB tűkké. A tűk növekedése a kiinduló 

véletlenszerű orientációjú TiB2 részecskéknek köszönhetően szintén véletlenszerű lesz, a tér 

minden irányába történik. A TiB tűk növekedése a szinterelés egy adott pillanatában eléri 

azt a szakaszt, ahol a tűk már nem tudnak teljesen szabadon nőni, hanem összeérnek más 

növekvő TiB tűkkel is. Ebben a szakaszában már nemcsak a tű hosszirányában történik a 

növekedés, hanem a tűk keresztirányaiban is. Ekkor ezen TiB tűk egy térbeli 

agglomerátumot képeznek. A kompozit mintákból történő csiszolatkészítés során ezen 

agglomerátumokat véletlenszerűen elmetsszük, amelyek síkbeli vetülete jelenik meg az 

általunk tapasztalt agglomerátum formájában.  

 Az előállított kompozitok alkotó elemei ugyanazok, csupán a hozzáadott TiB2 

mennyisége változik, így a kompozitokban lezajló fázisátalakulások, XRD-vel kimutatható 

tendenciák a legnagyobb mennyiségű második fázissal rendelkező minták esetében a 

legszembetűnőbbek, így a továbbiakban csak az 5 m/m% TiB2-ot tartalmazó kompozitok 

minta eredményeit mutatom be, amelyet a 35. ábra szemléltet, amíg a számolt 

fázismennyiségeket a 12. táblázat tartalmazza. 

 

 
35. ábra 800°C, 900°C, 1000°C-on szinterelt 5 m/m% TiB2-ot tartalmazó kompozit minták mért 

XRD intenzitás görbéi és azonosított fázisai 
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12. táblázat Ti-5 m/m% TiB2 kompozitok számolt fázismennyiségei (hiba: ±1 relatív szórás) 

Szinterelési 

hőmérséklet (°C) 

Fázismennyiség (m/m%) 

TiB2 TiB FeO TiO1.04 Ti 

800 3.8 2 1.8 0.2 92.2 

900 1.1 6.5 0.5 k.h.a 91.9 

1000 0 8.4 0.6 k.h.a. 91 

(Megjegyzés: k.h.a. = kimutatási határ alatt, <0,1 m/m%) 

 

 Látható, hogy mindegyik szinterelési hőmérsékleten végbemegy a Ti + TiB2 = 

2TiB átalakulása, azonban eltérő mértékben, feltételezhetően az eltérő diffúziós 

sebességek miatt. Az eredményeken az is látható, hogy a szinterelési hőmérséklettel 

arányos az erősítő fázisok (TiB2 + TiB) mennyisége. Továbbá, a TiB2 mennyiségtől 

függetlenül, mindegyik kompozitban ugyanazt az öt fázist lehetett azonosítani melyek a Ti 

(PDF-44-1294), TiB (PDF-05-0700), TiB2 (PDF-35-0741), TiO1,04 (PDF-43-1295) és FeO 

(PDF-06-0615) voltak. A mintákban azonosított FeO az őrlés során az acél őrlőtégelyből és 

őrlőgolyókból a porkeverékbe kerülő Fe szennyeződésből, illetve a Ti-on és TiB2-on lévő 

passzív oxidréteg oxigéntartalmából alakult ki a szinterelés során. A TiO1,04 hasonlóan a 

szinterelés során alakul ki a mintákban, feltételezhetően szintén a passzív oxidrétegből. Az 

XRD görbéken jól kivehető, hogy a szinterelési hőmérséklet növelésével nő a TiB reflexiók 

intenzitása és csökken a TiB2 intenzitása. Azt is megfigyelhetjük, hogy 1000°C-on már csak 

TiB reflexiók vannak, a TiB2 nem mutatható ki. A 800°C és 900°C-on szinterelt minták 

esetében a TiB és TiB2 csúcsok aránya eltér, amiből arra lehet következtetni, hogy 900°C-

on több TiB keletkezik, mint 800°C-on, amit a számolt fázismennyiségek igazolnak is (lásd 

12. táblázat). Érdemes megjegyezni, hogy az XRD eredmények alapján 1000°C-on a 

kompozit mintákban nem volt kimutatható már TiB2, ezzel szemben a TEM-es diffrakciós 

vizsgálat során az egyik vizsgálati területen TiB2-ot azonosítottunk, miszerint ezen minták 

még tartalmazhatnak át nem alakult TiB2-ot azonban ezek mennyisége kimutatási határ alatti 

(<0,1 m/m %). 

 A relatívsűrűség mérési során a kapott értékeket átlagoltam és szórását 

kiszámítottam, melyet a 36. ábra szemléltet. 

 

 

36. ábra 800°C, 900°C, 1000°C-on szinterelt különböző összetételű Ti-TiB2 kompozit minták 

relatívsűrűség értékei szinterelés előtti és utáni állapotban 
 

 Három fő tendenciát figyelhetünk meg. Az első, hogy a szinterelés hatására 

minden esetben nőtt a relatívsűrűség, vagyis nőtt a minták tömörsége. A második 

tendencia, hogy a TiB2 mennyiségének növelésével csökken ez az érték, így a 
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legtömörebbek az erősítő fázis nélküli Ti próbatestek voltak. Ez a jelenség teljes mértékben 

érthető, hiszen ahogy azt a 26. ábrán is láthattuk, a hozzáadott TiB2 mennyiségének 

növelésével a mátrix üregei egyre nagyobb mértékben telítődnek a TiB2 részecskékkel, 

valamint a Ti részecskék felületét is egyre jobban bevonják a nano és mikro méretű TiB2 

részecskék. A TiB2 tartalmú minták a hidegtömörítés során nem képesek olyan 

mértékben képlékenyen alakváltozni a rideg, kemény második fázis részecskéi miatt, 

mint az erősítő fázis nélküli Ti minták. Továbbá a szinterelés során a magas olvadáspontú 

oxidok és boridok szilárd halmazállapotú távtartóként is funkcionálnak ezzel akadályozva a 

tömörödési folyamatot. Ennek köszönhetően a hozzáadott TiB2 mennyiségének 

növelésével növekszik a porozitás mennyisége, vagyis csökken a relatívsűrűség. A 

harmadik tendencia pedig, hogy a szinterelési hőmérséklet növelésével nő a 

relatívsűrűség. 

 A relatívsűrűséghez hasonlóan a mikrokeménység és keménység értékekre is 

hatással van mind a szinterelési hőmérséklet és a hozzáadott TiB2 mennyisége. A vizsgálatok 

eredményeit a 37. ábra szemlélteti. 

 

 
a) 

 
b) 

37. ábra 800°C, 900°C és 1000°C-on szinterelt kompozit mintákon mért mikrokeménység értékek 

(a) és a Brinell mérés eredményeiből átváltott keménység értékek (b) 

 

 Az eredmények alapján elmondható, hogy a szinterelési hőmérséklet növelésével 

minimálisan nő a keménység értéke. Ez érthető, hiszen a szinterelés hőmérsékletével 

arányosan nő az erősítő fázisok (TiB2 + TiB) mennyisége. Az is jól látható, hogy a két 

mérési módszer értékei között jelentős különbség van a szórás mértékében. Ennek oka, hogy 

keménység mérés során a lenyomatok jellemzően egy homogén eloszlású szövetszerkezetet 

jellemeznek, amíg a mikrokeménység mérés során a lenyomatok egyszer egy nagyobb 

keménységgel rendelkező terültet máskor pedig egy puhább szövetelemet minősítenek. 

Látható, hogy mindkét keménységmérés eredményei hasonló jellegűek és a legnagyobb 

értékek az 1000°C-on szinterelt 5 m/m% TiB2-ot tartalmazó kompozitok esetén érthető el, 

ami 254±5 HV keménység értéket, illetve 321±45 HV mikrokeménység értéket jelent. A két 

érték közötti ~70 HV eltérés magyarázatát a két mérés során alkalmazott terhelőerőben kell 

keresni. Amíg a keménység mérés során egy lenyomat ~500-600 μm átmérőjű területet fed 

le, addig a mikrokeménység mérés esetében ez ~30 μm átmérőjű területet jelent. 

Mikrokeménység mérésnél a lenyomat méretéből adódóan jellemzően egy kisebb homogén 

szerkezetű területről (TiB tűk agglomerátuma, TiB tűkben szegény Ti részecske), ad 

információt, természetesen ez nem törvényszerű. Ezzel szemben a keménység mérés során 

egy lenyomat több Ti ~150 μm átlagos részecskeméretű részecskét is magában foglal így 



Angel Dávid Ádám – Doktori értekezés 

 
46 

nemcsak egy homogén területről, vagyis nemcsak az egyedi részecskék (Ti+TiB2 együtt lásd 

26. ábra) keménységét, hanem az egyedi részecskék közötti kapcsolatot is jellemzi. Ezen 

kapcsolatok a szinterelés sikerességétől függően lehetnek teljesen összefüggőek vagy akár 

pórusosok (lásd: 28.a; 29.a; 30.a ábrák), így a keménység mérés során a részecskék között 

kialakuló kötéseket, vagyis a szinterelés minőségét is jellemezi. Továbbá megfigyelhető, 

hogy a hozzáadott TiB2 mennyiségének növelésével jelentős mértékben növelhető a 

keménység (lásd 37. ábra)  

 
13. táblázat TiB2 és TiB fázisok mechanikai jellemzői irodalom alapján 

Mechanikai jellemző TiB TiB2 

Young modulus (GPa) 

427 [69] 

371 [70] 

450 [71] 

570 [69] 

569 [72] 

565 [73] 

560[22] 

Keménység (GPa) 
18,6 [69] 

19 [74] 

28 [75] 

24 [73] 

25-35 [22] 

 

 A szakirodalom szerint ismert, hogy a TiB2 nagyobb Young modulussal és nagyobb 

keménységgel rendelkezik, mint a TiB (lásd 13. táblázat) ennek ellenére, mégis a többnyire 

TiB fázist tartalmazó (XRD eredmények alapján az 1000°C-on szinterelt minták) 

kompozitok hasonló keménységgel rendelkeznek, mint a túlnyomórészt TiB2-ot tartalmazó 

(XRD eredmények alapján a 800°C-on szinterelt minták) kompozitok. Ennek oka, hogy 

egységnyi TiB2-ból 1,688-szor több TiB lesz (irodalmi részben már bemutatott 

sztöchiometriai számítás alapján), és ez a TiB mennyiségi növekedés kompenzálni tudja a 

TiB2 és TiB fázisokra jellemző eltérő mechanikai jellemzőkből adódó keménységnövelő 

hatásokat. A nyomóvizsgálattal meghatározott folyáshatár és törésig bekövetkező 

alakváltozás mértékét a 38. ábra szemlélteti, amíg a folyáshatár szinterelési hőmérséklettől, 

valamint hozzáadott TiB2 mennyiségétől történő függését a 39. ábra szemlélteti 

részletesebben. 

 

 
a) 

 
b) 

38. ábra 800°C, 900°C és 1000°C-on szinterelt kompozitok folyáshatár (a) és  

a törésig bekövetkező alakváltozás mértékének (b) értékei (oszlop diagram magassága) 
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a) 

 
b) 

39. ábra A szinterelt kompozitok folyáshatár értékeinek változása a hozzáadott TiB2 mennyiség (a) 

és a szinterelési hőmérséklet (b) függvényében 

 

 Jól látható, hogy a keménységmérés eredményeivel hasonló tendenciák 

érvényesülnek a folyáshatár értékek esetében is, miszerint a hozzáadott TiB2 

mennyiségének növelésével és a szinterelés hőmérsékletének növelésével nő a 

folyáshatár értéke. Ennek oka, hogy a szinterelési hőmérséklet növelésével nő az erősítő 

fázisok együttes (TiB2 + TiB) mennyisége. A 39. ábra jól szemlélteti, hogy a folyáshatár 

értéke egyenesen arányos mind a szinterelési hőmérséklet változásával mind pedig a 

hozzáadott TiB2 mennyiségének növelésével. Ezen arányos változásokat a 39. ábra 

egyenletei írnak le, ahol, az σ800, σ900, σ1000 a 800°C, 900°C-on és 1000°C-on szinterelt 

kompozitok folyáshatár értékét, a σ0, σ1, σ3, σ, pedig a 0, 1, 3, 5 m/m% hozzáadott TiB2-ot 

tartalmazó kompozitok folyáshatár értékét mutatja. C jelöli a hozzáadott TiB2 mennyiségét 

(m/m%) a T, pedig a szinterelési hőmérsékletet (°C). Meg kell említeni, hogy a kiinduló 

TiB2 és Ti részecskék felületén található oxidrétegből a szinterelés hatására Ti-O szilárdoldat 

képződhet, így ennek a szilárdságnövelő hatása is szerepet játszhat a kompozitok folyáshatár 

értékeiben. A TiB2 részecskeméretéből következik, hogy nagyobb fajlagos felülettel 

rendelkezik, mint a Ti por, így a hozzáadott TiB2 mennyiségével nő a rendszerbe bevitt 

oxigén tartalom, ezáltal telíti a szilárdoldatot, ami hatására nő a folyáshatár értéke. 

Vizsgálataim azonban nem tértek ki arra, hogy mikor telítődik a Ti-O szilárdoldat. Így a 

legjobb szilárdságot szintén az 1000°C-on szinterelt 5 m/m% TiB2-ot tartalmazó kompozitok 

esetében mértem. Ezzel összhangban a törésig bekövetkező alakváltozás mértékének értékei 

ezzel ellentétes jelleget mutatnak, miszerint a legjobb alakváltozással az erősítő fázis nélküli 

Ti minták, amíg a legkisebbel az 5 m/m% TiB2-ot tartalmazó kompozitok rendelkeznek. 

Érdemes megjegyezni, hogy a hozzáadott TiB2 mennyiségének növelésével a szilárdsági 

jellemzők (lásd 37 és 38.a ábra), egyértelmű növekedést mutatnak, annak ellenére is, 

hogy a relatív sűrűség értékek (lásd 38.b ábra) csökkennek a hozzáadott TiB2 

mennyiségének növelésével. Elmondható, hogy a hozzáadott TiB2 mennyiségének 

növelésével nemcsak a relatívsűrűség értékek, hanem az alakváltozó képességek is 

csökkennek, így mindkét tulajdonság ugyanúgy változik. Így a legkisebb relatívsűrűséggel 

(legnagyobb porozitással) rendelkező kompozitok rendelkeznek a legkisebb alakváltozó 

képességgel, ami logikusan következik abból, hogy a legtöbb anyagfolytonossági hibákkal 

rendelkező kompozit minták képesek a legkisebb alakváltozásra a tönkremenetel előtt. 
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4.1.1. Ti-TiB2-TiB kompozitok vizsgálatainak tapasztalatai 

 A Ti-TiB2-TiB kompozitokon elvégzett szerkezeti, mechanikai és mikroszerkezeti 

vizsgálatok eredményei alapján elmondható, hogy: 

1) A TiB tűk tetején található réteg egy közel homogén összetételű agglomerátum, amit 

jellemzően TiB tűk alkotnak át nem alakult TiB2 jelenléte mellett, amelyet a TEM 

elektrondiffrakciós vizsgálat eredményei támasztanak alá. 

2) Mindegyik szinterelési hőmérsékleten végbemegy a Ti + TiB2 = 2TiB reakció, 

azonban eltérő mértékben. Az eredményeken az is látható, hogy a szinterelési 

hőmérséklettel arányos a keletkező TiB mennyisége. 

3) A szinterelés hatására minden esetben nőtt a relatívsűrűség, vagyis nőtt a minták 

tömörsége. Továbbá a rideg TiB2 tartalmú minták képlékeny alakváltozó képessége 

a TiB2 tartalom mennyiségének növekedésével csökken, ezért a hozzáadott TiB2 

mennyiségének növelésével a porozitás mennyisége nő, vagyis csökken a 

relatívsűrűség. 

4) A szinterelési hőmérséklet növelésével minimálisan nő a keménység értéke, aminek 

oka az erősítő fázisok együttes mennyiségének növekedése, hiszen a szinterelés 

hőmérsékletével arányosan növekszik a keletkezett TiB mennyisége. 

5) A szinterelési hőmérséklet növelésével nő a folyáshatár értéke, melynek oka, hogy a 

szinterelési hőmérséklet növelésével nő az erősítő fázisok együttes (TiB2 + TiB) 

mennyisége. Ugyanakkor a hozzáadott TiB2 mennyiségével arányosan nő a 

folyáshatár értéke, hiszen ez is növeli a két fázis együttes mennyiségét. 

6) A hozzáadott TiB2 mennyiségének növelésével a szilárdsági jellemzők egyértelmű 

növekedést mutatnak, annak ellenére is, hogy a relatív sűrűség értékek csökkennek a 

hozzáadott TiB2 mennyiségének növelésével. 
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4.2. Ti-TiB2-TiB kompozitokban lezajló Ti + TiB2 = 2TiB átalakulás kinetikai 

vizsgálata 

4.2.1. Kísérleti eredmények 

 Ebben a kísérletsorozatban a Ti + TiB2 = 2TiB átalakulás kinetikai aspektusait 

(szinterelési hőmérséklet és idő hatása) vizsgáltuk és ennek a folyamatnak a jellemzésére 

egy kinetikai modellt dolgoztunk ki. A kompozitok kiinduló állapotukban minden esetben 5 

m/m% TiB2-ot és 0 m/m% TiB-ot tartalmaztak, a kísérleti paraméterek közül csak a 

szinterelési hőmérséklet és a szinterelés ideje változott (lásd 14. táblázat).  

 
14. táblázat Az előállított kompozitok elméleti összetétele és a szinterelés paraméterei [S2] 

Összetétel 
Szinterelési 

hőmérséklet (°C) 
Szinterelési idő (perc) 

Ti-5 m/m% TiB2 

800 5; 15; 30; 60; 120; 240; 360; 480; 600; 720 

900 10; 20; 30; 60; 90; 120; 150; 180 

1000 5; 7,5; 10; 15; 30; 45; 60 

 

A különböző paraméterekkel előállított kompozit mintákban végbement Ti + TiB2 = 2TiB 

átalakulás mértékét XRD vizsgálatokkal követtem. A mintákon mért intenzitás görbéket a 

40. ábra szemlélteti, amíg a mintákhoz tartozó fázismennyiségeket a 15. táblázat tartalmazza.  

 

 
a) 

 
b) 

 
c) 

40. ábra 800°C (a), 900°C (b) és 1000°C-on (c) különböző ideig szinterelt minták XRD-vel mért 

intenzitás görbéi és azonosított fázisai  [S2] 



Angel Dávid Ádám – Doktori értekezés 

 
50 

 
15. táblázat A különböző hőmérsékleteken szinterelt Ti-5 m/m% TiB2 kompozitokban számolt 

fázismennyiségek V/V%-ban, illetve a számolt TiB2-ból és TiB-ból a (8) és (9) egyenletek alapján 

számított átalakult hányadok (𝑌𝑇𝑖𝐵2
, 𝑌𝑇𝑖𝐵), valamint ezek átlaga (Yátlag) [S2] 

T  

(°C) 

t 

(perc) 

Fázismennyiség (V/V%) 𝐘𝐓𝐢𝐁𝟐
 

(8) 

𝐘𝐓𝐢𝐁 

(9) 
𝐘á𝐭𝐥𝐚𝐠 

TiB2 TiB FeO TiO1,04 Ti 

800 

5 4,804 k.h.a. 0,128 k.h.a. 95,000 0,037 --- 0,037 

15 4,320 k.h.a. 0,724 0,655 94,300 0,134 --- 0,134 

30 3,254 2,552 k.h.a. k.h.a. 94,151 0,348 0,306 0,327 

60 3,221 2,658 0,108 k.h.a. 94,001 0,355 0,318 0,336 

120 3,185 2,871 0,297 0,292 93,354 0,362 0,344 0,353 

240 3,032 3,238 0,670 0,586 92,474 0,392 0,388 0,390 

360 2,277 4,957 0,942 0,508 91,315 0,544 0,594 0,569 

480 1,797 5,627 0,595 0,541 91,440 0,640 0,674 0,657 

600 0,704 7,178 k.h.a. k.h.a. 92,029 0,859 0,860 0,859 

720 0,683 7,398 0,264 k.h.a. 91,581 0,863 0,886 0,875 

900 

10 4,298 1,193 1,211 1,317 91,981 0,139 0,143 0,141 

20 3,350 3,017 0,876 1,946 90,812 0,329 0,361 0,345 

30 2,779 3,913 0,387 0,334 92,588 0,443 0,469 0,456 

60 2,539 4,579 0,843 0,362 91,677 0,491 0,548 0,520 

90 2,208 4,645 0,580 0,260 92,307 0,558 0,556 0,557 

120 1,384 6,130 0,854 0,523 91,109 0,723 0,734 0,728 

150 0,817 7,020 0,832 k.h.a. 91,297 0,836 0,841 0,838 

180 0,792 7,311 1,531 0,141 90,225 0,841 0,876 0,858 

1000 

5 2,162 4,802 1,101 0,278 91,657 0,567 0,575 0,571 

7,5 1,908 5,087 1,458 0,178 91,369 0,618 0,609 0,613 

10 1,155 6,416 1,481 0,763 90,184 0,769 0,768 0,768 

15 0,942 6,302 0,560 0,180 92,016 0,811 0,755 0,783 

30 0,673 7,237 0,869 0,956 90,265 0,865 0,867 0,866 

45 k.h.a. 8,003 0,166 0,506 91,325 --- 0,958 0,958 

60 k.h.a. 8,694 0,795 k.h.a. 90,465 ---- (1) (1) 

Megjegyzés: k.h.a. = kimutatási határ alatt, <0,1 V/V%; hiba: ±1  relatív szórás 

  

 Az eredményekből kijelenthető, hogy a mintákban öt különböző fázis kimutatható, 

amelyek a Ti (PDF-44-1294), TiB (PDF-05-0700), TiB2 (PDF-35-0741), TiO1,04 (PDF-43-

1295) és FeO (PDF-06-0615) voltak. Az oxidok továbbra is minimális mennyiségben, mint 

szennyezők voltak jelen a mintákban. Továbbá az is látható, hogy az átalakulási folyamat 

800°C-on 720 perc után sem fejeződik be, amíg 1000°C-on már 30 perc után végbemegy. 

Fontos megemlíteni, hogy Ti3B4 fázis nem volt kimutatható egyetlen minta esetében sem, 

aminek oka lehet az is, hogy a Ti3B4 fázis komplexebb összetételű (3 Ti és 4 B atom 

szükséges hozzá) és sokkal bonyolultabb kristályszerkezetű, ebből adódóan jelentősen 

nagyobb határfelületi energiával rendelkezik a Ti fázissal történő kontakt esetében [76], mint 

a TiB, így a kialakulásához komplexebb feltételek teljesülése szükséges [S2]. 

 A Ti 882°C-on történő allotróp átalakulása miatt, a 800°C-on végzett szinterelési 

sorozat αTi-ban, amíg a 900°C-on és 1000°C-on végzett szinterelési sorozat βTi-ban 

történik. Megjegyezném, hogy a Ti allotróp átalakulásának hőmérséklete a Ti-O és Ti-B 

fázisdiagrammokon (41. és 42. ábra) eltérő értékű, 882°C, illetve 884±2°. Így én az allotróp 

átalakulási hőmérséklet értékét 882°C-nak tekintettem és azzal dolgoztam a továbbiakban. 

Amíg ennek az allotróp átalakulásnak nincs jelentős hatása a bór titánban történő 

oldhatóságára, addig az oxigén titánban történő oldhatósága jelentősen megváltozik. Az αTi 

fázis jelentős oxigén oldóképessége lecsökken az allotróp átalakulás után, így a βTi fázisnak 



Angel Dávid Ádám – Doktori értekezés 

 
51 

az αTi fázishoz képest már jelentősen korlátolt az oxigén oldóképessége, ami a hőmérséklet 

növelésével fokozatosan nő (lásd 42. ábra) [S2]. Azonban meg kell említeni, hogy az oxigén 

Ti-ban történő diffúziós sebessége ezzel fordított, így az oxigén αTi-ban történő 

diffúziójának sebessége kisebb, mint az oxigén βTi-ban lévő diffúziós sebessége (lásd 43. 

ábra) [77]. 

 

 
41. ábra Ti-B fázisdiagram alapján [21] 

 

 
42. ábra Ti-O fázisdiagram alapján [21] 
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43. ábra Az oxigén diffúziós tényezőjének hőmérséklet függése αTi és βTi esetében [77] 

 

 Az XRD-vel meghatározott fázismennyiségekből a TiB2-ból átalakult TiB hányadot 

kétféle képen számíthatjuk. Az átalakult hányadot számolhatjuk a mért TiB2 mennyiségből 

a (8) egyenlet alapján vagy a mért TiB mennyiségből a (9) egyenlet alapján. Fontos 

megjegyezni, hogy a kompozitok megnevezéséhez továbbra is m/m%-ot fogok feltüntetni, 

azonban a modell számításához V/V%-ok szükségesek, így minden ezzel a kapcsolatos adat 

V/V%-ban értendő, nem pedig m/m%-ban. 

 

𝑌𝑇𝑖𝐵2
= 1 −

𝐶𝑇𝑖𝐵2

4,99
 (8) 

 

𝑌𝑇𝑖𝐵 =
𝐶𝑇𝑖𝐵

8,35
 (9) 

 

 Az Y ugyanúgy az átalakult hányadot jelenti mindkét esetben, amíg a CTiB2
 és CTiB 

a TiB2 és TiB fázisok XRD-vel meghatározott mennyiségét (V/V%). Elmondható, hogy a 

két egyenlettel számolt átalakult hányad értékek jó összhangban vannak egymással és mivel 

mindkét Y ugyanazon folyamathoz tartozó átalakult hányadot hivatott jellemezni, ezért ezen 

két érték átlagát (Yátlag) fogom felhasználni a további számításokhoz, diagramokon történő 

ábrázolásokhoz. Az átalakult hányad mennyiségeket (YTiB2
, YTiB) és azok átlagát (Yátlag) 

a 15. táblázat utolsó három oszlopába gyűjtöttem össze. Azokban az esetekben, ahol csak 

TiB2 vagy TiB fázis volt mérhető, ott az Yátlag értéke megegyezik azon fázisból számított Y 

értékkel [S2]. 
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4.2.2. Ti + TiB2 = 2TiB átalakulás kinetikai modellezése 

 A szilárd állapotban történő átalakulásokat általában az Avrami modell 

alkalmazásával lehet legjobban leírni [78]–[80], melyet a (10) egyenlet szemléltet: 

 

𝑌 = 1 − 𝑒𝑥𝑝(−𝑘 ∙ 𝑡𝑛) (10) 

 

ahol, a t [perc] az adott konstans hőmérsékleten eltöltött idő, n [-] az Avrami kitevő, aminek 

az értéke általában 2 és 4 közötti, k [perc-n], pedig a sebességi együttható, amit általában az 

Arrhenius egyenlettel (lásd (11) egyenlet) lehet kifejezni, amiben a k0 [perc-n] a sebességi 

együttható -273°C-on, Q [J/mol] az átalakulási reakció aktiválási energiája, R [J/molK], 

pedig az egyetemes gázállandó [S2]. 

𝑘 = 𝑘𝑜 ∙ 𝑒𝑥𝑝 [−
𝑄

𝑅 ∙ (𝑇 + 273)
] (11) 

 

 Az XRD-vel mért TiB2 és TiB mennyiségekből számított Y átlag értékeket 

felhasználva a (10) egyenletet k ∙ tn-re kifejezve a (12) egyenletet kapjuk. Az egyenlet bal 

oldalát a szinterelési idő függvényében ábrázolva már meghatározhatók lesznek a k és n 

paraméterek úgy, hogy a felvett pontokra illesztett hatványfüggvény együtthatója és kitevője 

fogja megadni azokat. Mindhárom szinterelési hőmérséklet esetében elvégeztem ezt a 

műveletet, amit a Melléklet M.1. ábrája szemlélteti. 

 

− ln(1 − 𝑌) = 𝑘 ∙ 𝑡𝑛 (12) 

 

 A leolvasott k és n paraméterek felhasználásával ismét a (10) egyenletbe 

behelyettesítve kiszámolhatóak már a modellhez tartozó Y értékek 800°C, 900°C és  

1000°C-os szinterelés esetén, amelyeket a 44. ábra szemléltet.  
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a) 

 
b) 

 
c) 

44. ábra 800°C (a), 900°C (b) és 1000°C (c) hőmérsékleteken szinterelt minták mért TiB2 és TiB 

átlag mennyiségeiből a (12) egyenlettel számított átalakult hányadok (pontok) és a mérési pontokra 

a (10) egyenlet alapján illesztett modell (vonal) összehasonlítása (adott hőmérsékletekhez tartozó 

modell paraméterek a diagramokon). A szaggatott vonalak az átalakulási folyamatban jelentkező 

lassabb szakasz (plató) tartományát jelölik [S2] 

 

 Jól látható, hogy a modell jellege (44. ábra) és a kísérleti értékek változásának jellege 

nincs összhangban. Továbbá, a kísérleti értékekben az átalakulási folyamat ideiglenes 

lassulása figyelhető meg a különböző szinterelési hőmérsékleteknél, mely jelenséget a 

továbbiakban platóként nevezek (lásd 44. ábra szaggatott vonalak közötti tartomány). Ezen 

tartományokon belül helyezkedik el a valós plató adott Y értéknél, melynek pontos 

meghatározása szükséges az átalakulási folyamat teljes kinetikai profiljának leírásához. 

Belátható, hogy az egyszerű Avrami modell nem alkalmas az átalakulás teljes 

jellemzésére, hiszen ezt a plató szakaszt a (10) egyenlet nem tudja lekövetni, illetve az 

Avrami kitevő értéke is indokolatlanul kicsi (1 alatti) [S2]. 

 Továbbá, a platók jelenléte arra enged következtetni, hogy két különböző lépésben 

megy végbe a Ti + TiB2 = 2TiB reakció és az egyik domináns folyamat a tapasztalt platóig 

tart, míg a másik domináns folyamat a platótól kezdődik. Ahogy azt már korábban 

bemutattam, mind a Ti és TiB2 részecskék egy passzív oxidréteggel rendelkeznek, így 

logikusan következik, hogy ezen részecskék alkotta Ti/TiB2 határfelülete is oxidos lesz. 

Azonban, a hidegtömörítés során, ez a rideg oxidréteg a Ti és TiB2 részecskék egymással 

történő összenyomásával (1,5 GPa) és egymáson történő elcsúszásával feltöredezik és így 

egy fémes Ti/TiB2 határfelületet alakít ki. Ezen fémes határfelületek aránya a szinterelési 
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hőmérséklet növelésével tovább növelhető, a már említett oxigén βTi-ban történő 

megnövekedett diffúziós sebességének (lásd 43. ábra) köszönhetően. Ez a kijelentés 

mindaddig érvényes, amíg oxigénben nem telített Ti-O szilárd oldatról van szó. Továbbá 

feltételezhető, hogy az átalakulás kinetikája a fémes határfelületen viszonylag gyorsan, amíg 

az oxidos határfelületen ennél lassabban zajlik párhuzamosan, egy összetettebb folyamat 

együtteseként. Ezek alapján arra lehet következtetni, hogy a plató alatti szakaszban a fémes 

határfelületen zajló átalakulás a domináns, hiszen ezen a felületen indulhat meg a 

legkönnyebben, így a leghamarabb az átalakulás, majd ezt követi a plató feletti szakasz, ahol 

az oxidos határfelületen zajló átalakulás veszi kezdetét, ami ennek a szakasznak lesz a 

megahatározó folyamata. Így jelen esetben ezen a két különböző határfelületen zajló 

részfolyamatok együttes modellezése szükséges, vagyis a fémes (Yf) és oxidos (Yox) 

határfelületeken külön-külön kialakult hányadok összegének figyelembevétele (Y = Yf +
Yox). A fémes Ti/TiB2 határfelületek mennyiségének jelölésére bevezetjük a hff [-] 

paramétert, ami a fémes Ti/TiB2 határfelületek arányát jelenti az összes Ti/TiB2 

határfelülethez képest és ennek értéke 0 és 1 között változhat.  Ez a paraméter magában 

foglalja a hidegtömörítés során kialakult határfelületek mennyiségét, ami minden egyes 

minta esetében azonosnak tekinthető, az azonos előállítási technológia miatt, valamint 

magában foglalja azon határfelületek mennyiségét is, ami egy hőmérsékletfüggő taggal 

jellemezhető és a hőmérséklet növelésével növeli a hff, paraméter értékét. Ennek a 

hőmérsékletfüggő tagnak a meghatározása jelen kísérleti kutatásnak nem célja, de az 

elmondható, hogy feltételezhetően az oxigén titánba történő beoldódásával van viszonyban. 

Amikor a hff értéke 1, az azt jelenti, hogy 100%-ban csak fémes határfelületek vannak a 

mintában, ebből adódik, hogy az oxidos határfelületek mennyisége 1 − hff -el számolható. 

A hff értékét egy adott Y értéknél határoztam meg, ami beleesik a különböző szinterelési 

hőmérsékleteken tapasztalt plató tartományba. Ezek alapján a (10) egyenlethez hasonlóan 

felírhatóak az Yf és Yox mennyiségek a (13) egyenlettel [S2]: 

 

𝑌 = ℎ𝑓𝑓 ∙ [1 − 𝑒𝑥𝑝(−𝑘𝑓 ∙ 𝑡𝑛𝑓)] + (1 − ℎ𝑓𝑓) ∙ [1 − 𝑒𝑥𝑝(−𝑘𝑜𝑥 ∙ 𝑡𝑛𝑜𝑥)] (13) 

 

ahol a kf és nf illetve kox és nox a fémes és oxidos határfelületek modell paraméterei. A 

peremfeltételek a következők: t → ∞, Yf → hf𝑓, Yox → (1 − hff) és Y → 1. Fontos 

megjegyezni, hogy hasonló modellt alkalmaztak propilén-etilén kristályosodási 

folyamatának leírásához [81], azonban ezt a típusú megközelítést még soha nem alkalmazták 

Ti-TiB2 kompozitokban lezajló átalakulási folyamatok jellemzéséhez. A modellhez 

szükséges öt fél empirikus (kf, nf, kox, nox, hff) paraméter meghatározásához a (13) egyenletet 

ketté bontottuk egy fémes és egy oxidos tagra, amelyeket kf ∙ tnf-re, illetve kox ∙ tnox-re 

kifejezve a (14c) és (17c) egyenleteket kapjuk. Ahhoz, hogy az Y érték valóban csak az 

oxidos felülethez tartozó Yox értéket jelentse, ahhoz be kell skálázni 0 és 1 közé, amihez az 

Yox értékekből ki kell vonni a hff értékét. 
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A fémes tagra vonatkozó egyenletrendezés lépesei a következők: Először, átosztunk hff-el 

és kivonunk 1-et mindkét oldalból, majd ezt követően szorzunk -1-el lásd (14b). Ezután 

természetes alapú logaritmusát vesszük mindkét oldalnak, s végül szorzunk -1-el lásd (14c). 

Az egyenlet peremfeltételei pedig a következőek: t → ∞, Yf → hf𝑓. Ez azt jelenti, hogy amint 

az Yf eléri a hff értéket, átlépünk az oxidos átalakulásba, ahol már a (15) egyenlet lép életbe. 

 

𝑌𝑓 =  ℎ𝑓𝑓 ∙ [1 − 𝑒𝑥𝑝(−𝑘𝑓 ∙ 𝑡𝑛𝑓)] (14a) 

 

1 −
𝑌𝑓

ℎ𝑓𝑓
= 𝑒𝑥𝑝(−𝑘𝑓 ∙ 𝑡𝑛𝑓) (14b) 

 

− ln (1 −
𝑌𝑓

ℎ𝑓𝑓
) = 𝑘𝑓 ∙ 𝑡𝑛𝑓 (14c) 

 

Az oxidos tagra vonatkozó egyenletrendezés lépesei a következők: Először, átosztunk  

(1-hff)-el és kivonunk 1-et mindkét oldalból, majd ezt követően szorzunk -1-el lásd (15b). 

Ezután természetes alapú logaritmusát vesszük mindkét oldalnak, s végül szorzunk -1-el lásd 

(14c). Ezen egyenlet peremfeltételei pedig a következőek: t → ∞, Yox → (1 − hff) 

 

𝑌𝑜𝑥 − ℎ𝑓𝑓 = (1 − ℎ𝑓𝑓) ∙ [1 − 𝑒𝑥𝑝(−𝑘𝑜𝑥 ∙ 𝑡𝑛𝑜𝑥)] (15a) 

 

1 −
𝑌𝑜𝑥 − ℎ𝑓𝑓

1 − ℎ𝑓𝑓
= 𝑒𝑥𝑝 (−𝑘𝑜𝑥 ∙ 𝑡𝑛𝑜𝑥) (16b) 

 

− ln (1 −
𝑌𝑜𝑥 − ℎ𝑓𝑓

1 − ℎ𝑓𝑓
) = 𝑘𝑜𝑥 ∙ 𝑡𝑛𝑜𝑥 (17c) 

 

 Az előzőekben leírtakhoz hasonlóan az egyenlet bal oldalát a szinterelési idő 

függvényében ábrázolva már meghatározhatók lesznek a kf, nf és a kox, nox paraméterek adott 

hff érték mellett úgy, hogy a felvett pontokra illesztett hatványfüggvény együtthatóija és 

kitevője fogja megadni k és n paramétereket. A hff értéket addig változtattam, amíg az n és 

k paraméterek kísérleti pontokra történő illesztése során az illesztett függvény a legjobb 

illeszkedését, legnagyobb jósági mutatót (R2) nem mutatta. A továbbiakban ezt a hff értéket 

fixnek tekintettem és ezzel végeztem a számításokat és ábrázolásokat. Mindhárom 

szinterelési hőmérséklet esetében elvégeztem ezt a műveletet, és külön-külön ábrázoltam a 

fémes taghoz tartozó értékeket (lásd Melléklet M.2. ábra), illetve az oxidos taghoz tartozó 

értékeket (lásd Melléklet M.3. ábra). A segéd diagramokról leolvasott k és n paraméterek 

felhasználásával ismét a (13) egyenletbe behelyettesítve már kiszámolhatóak a modellhez 

tartozó Y értékek 800°C, 900°C és 1000°C-os szinterelés esetén, amelyeket a 45. ábra 

szemlélteti [S2]. 
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a) 

 
b) 

 
c) 

45. ábra 800°C (a), 900°C (b) és 1000°C-on (c) szinterelt mintákon mért TiB2 és TiB átlag 

mennyiségekből a (14) és (17) egyenlettel számított átalakult hányadok (pontok) és a mérési 

pontokra a (13) egyenlet alapján illesztett modell (vonal) összehasonlítása (adott hőmérséklethez 

tartozó modell paraméterek a diagramokon) [S2] 

 

 Jól látható, hogy a korábbi megközelítéshez képest a dupla Avrami modell sokkal 

jobb egyezést mutat a kísérleti értékekkel, lekövetve a különböző hőmérsékleteken 

tapasztalt platók jellegét is, ami egyben igazolja is a feltevésünket, miszerint két különböző 

határfelületen zajlik a reakció párhuzamosan [S2]. A különböző hőmérsékletekhez tartozó, 

iterációval meghatározott és a 45. ábrákon feltüntetett hff paraméter hőmérséklet függését a 

46. ábra szemlélteti. Érdemes megemlíteni, hogy az oxidos határfelületen zajló  

Ti + TiB2 = 2TiB átalakulás feltételezhetően két különböző folyamat során vagy azok 

együtteseként mehet végbe. Az első lehetséges mechanizmus a bór atomok és/vagy ionok 

oxidrétegen át történő diffúzója és az azt követő fémes határfelületen végbemenő kémiai 

reakció. A második lehetséges mechanizmus a Ti-on és TiB2-on jelenlévő oxidréteg 

oxigéntartalmának Ti mátrixban történő beoldódásának köszönhetően újonnan kialakult 

fémes határfelületen végbemenő kémiai reakció.  
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46. ábra A 45. ábra hff paraméter értékeinek hőmérséklet függése.  

A bal oldali függőleges szaggatott vonal a Ti allotróp átalakulási hőmérsékletét jelöli, amíg a jobb 

oldali függőleges szaggatott vonal az hff=1-re extrapolált hőmérsékletet jelöli [S2] 
 

 Látható, hogy az αTi és βTi fázisokhoz tartozó hff értékek nem egy ugyanazon 

egyenes mentén helyezkednek el, így feltételezhető, hogy a két eltérő fázisban két különböző 

trendnek megfelelően változik a hff paraméter és a két trend közötti váltópont az allotróp 

átalakulás pontja, hasonlóan az oxigén αTi és βTi fázisokhoz tartozó diffúziós sebességének 

változásához [77]. Ebből logikusan arra lehet következtetni, hogy a hff paraméter 

hőmérséklet függő tagja a már korábban feltételezett oxigén Ti-ban történő beoldódásával 

van viszonyban, hiszen amíg a bór diffúziójára nincs hatással a Ti allotróp átalakulása, addig 

az oxigén beoldódására jelentős hatással van. Ettől függetlenül nem lehet egyértelműen 

eldönteni, hogy az oxidos határfelületen történő átalakulás milyen mechanizmus (bór 

oxidrétegen át történő diffúziója vagy oxidréteg oxigéntartalmának titánban történő 

beoldódása) mentén történik, azonban az logikusan következik, hogy az allotróp átalakulás 

miatt megváltozott titán oxigén oldóképességének jelentősebb szerepe van a folyamatban. 

Ezért a továbbiakban ezen mechanizmussal számolok, mint domináns folyamat.  A 46. ábrán 

látható extrapolálás eredménye (kísérleti pontokra illesztett egyenes), hogy a hff paraméter 

értéke 1077°C-on lesz ~1, így ezen hőmérsékleten vagy ezen felül feltételezhető, hogy a  

Ti + TiB2 = 2TiB átalakulási folyamat már csak a fémes határfelületen fog zajlani, 

megszűnik az oxidos határfelületen történő átalakulás, az oxidréteg βTi-ban történő teljes 

mértékű beoldódásának köszönhetően. Így az összetett Avrami kinetika, amit a (13) egyenlet 

ír le, visszavált egy egyszerű Avrami kinetikává, amit a (10) egyenlet ad meg [S2]. 

 A fentiekben bemutatott kinetikai számítási módszerrel meghatározott  

(45. ábrán feltüntetett) Avrami kitevők (n) és sebességi együtthatók (k) értékei hőmérséklet 

függőek. Az is jól látható, hogy a fémes és oxidos folyamathoz tartozó n értékek eltérnek és 

az oxidos folyamathoz tartozó n értéke minden esetben nagyobb, mint a fémes 

folyamathoz tartozó n értéke. Ez ismét megerősíti feltételezésünket miszerint a  

Ti + TiB2 = 2TiB átalakulás feltételezhetően két különböző részfolyamat együtteseként 

megy végbe. A jelenlegi modell alkalmazásához 6 db n, 6 db k és 3 db hff vagyis összesen 

15 db paraméter szükséges. Továbbá a jelenleg rendelkezésre álló pontok mellett a jelenlegi 

állapotában a modell nem alkalmas a kísérleti tartományon kívüli extrapoláláshoz, melynek 

oka, hogy a Ti allotróp átalakulásánál az n, k és hff paraméterek ugrásszerűen változnak. 

Valamint az is ismert, hogy az Avrami kitevők jellemzően hőmérséklet függetlenek, ezért a 

jelenlegi modellt egy globális paraméter illesztés alá vetettem, ahol törekedtem arra, hogy 

az nf és nox paraméterek hőmérséklet függetlenek legyenek. Emellett a különböző 
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hőmérsékletekhez tartozó eltérő hff értékeket az iterációban már nem változtattam. A 

globális paraméter illesztéshez, a modell paramétereinek iterációja során a 45. ábra 

segítségével egy vizuális ellenőrzést végeztem, hogy a modell görbéje és a kísérleti pontok 

továbbra is jó összhangban legyenek, illetve a kísérleti pontokból meghatározott Y értékek 

és a modellel számított Y értékek közötti különbségek minimalizálására törekedtem a 

legkisebb négyzetek módszerének alkalmazásával, melyet az egyenlet ír le: 

 

∆ = ∑(
𝑌𝑚é𝑟𝑡,𝑇,𝑡 − 𝑌𝑠𝑧á𝑚í𝑡𝑜𝑡𝑡,𝑇,𝑡

𝑌𝑚é𝑟𝑡,𝑇,𝑡
)2

𝑇,𝑡

 (18) 

 

ahol a Δ a legkisebb négyzetek módszerével kapott érték az összes kísérleti és modell pont 

esetében, Ymért,T,t az XRD mérésekből meghatározott átlag átalakult hányad értéke adott 

hőmérsékleten, adott szinterelési idő esetében, amíg a Yszámított,T,t a modellel számolt átalakult 

hányad értéke adott hőmérsékleten, adott szinterelési idő esetében. Az így meghatározott 

paraméterekkel számított modell görbéket a 47. ábra szemlélteti. 

  



Angel Dávid Ádám – Doktori értekezés 

 
60 

 
a) 

 
b) 

 
c) 

 
d) 

 
e) 

 
f) 

47. ábra Az eredeti paraméterekkel illesztett dupla Avrami modell (a-c-e) és az újraszámolt 

paraméterekkel illesztett dupla Avrami modell (b-d-f) összehasonlítása  

 

 A modell paramétereinek újraszámítása szemmel láthatóan hasonlóan jó egyezést 

eredményez a kísérleti pontok és a modell görbéje között. Látható, hogy az új modell 

esetében az n már hőmérséklet független, valamint a hff paraméter sem változott. Az 

újraszámítás után a fémes határfelületi átalakulás n értéke 2,00, amíg az oxidos határfelületi 

átalakulás n értéke 2,64. Cahn szerint [82], ha az Avrami kitevők értéke 1 és 2 közötti, akkor 

a csíraképződési helyek véletlenszerűek a felületen bárhol. Ha 2 és 3 közötti értékűek, akkor 
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a csíraképződési helyek nem véletlenszerűen helyezkednek el, hanem a részecskék szélén 

(n=2) vagy a részecskék sarkaiban (n=3). Ebből következik, hogy a fémes határfelületeken 

zajló átalakulás a részecskék szélein, amíg az oxidos határfelületek esetében inkább a 

részecskék sarkaiban indul meg. Ezt a mikroszerkezeti vizsgálatok eredményei is 

alátámasztják (lásd 28. ábra a), 29. ábra a), 30. ábra a)), amelyeken jól látható, hogy a 

kialakult TiB tűk a részecskehatárok mentén, körbe rajzolva azokat jöttek létre. A k 

paraméterek esetében pedig elmondható, hogy az oxidos folyamat sebességi konstansa 

minden esetben kisebb, mint a fémes folyamathoz tartozó értékek. A (11) egyenlettel 

jelölt Arrhenius összefüggést alkalmazva ábrázoltam a két folyamathoz tartozó k értékeket, 

amelyet a 48. ábra szemléltet. 

 

 
a) 

 
b) 

48. ábra A fémes (a) és az oxidos (b) határfelületi átalakuláshoz tartozó k konstansok Arrhenius 

típusú hőmérséklet függése 

  

 Jól látható, hogy hogy az oxidos határfelület mentén zajló átalakulás ln k konstansai 

a hőmérséklet függvényében egy lineáris egyenes mentén helyezkednek el, ami arra enged 

következtetni, hogy ebben a folyamatban az átalakulási mechanizmus hőmérséklet 

független. Ezzel szemben, a fémes határfelületen zajló átalakulás ln k konstansai alkotta 

trendvonal az allotróp átalakulási hőmérsékleten megtörik és szétválasztja azt. Jól látható, 

hogy a kísérleti hőmérséklet tartomány egészében, az ln k értékek között lineáris trend 

(Arrhenius féle függés) nem mutatható ki csak az allotróp átalakulási hőmérséklet feletti 

szakaszban. Ez a jelenség hasonlít a korábban bemutatott oxigén oldó képesség értékeknél 

(lásd 43. ábra), illetve a hff paraméter értékeknél (lásd 46. ábra) tapasztalt 

hőmérsékletváltozás okozta effektusokhoz. Ezekből arra lehet következtetni, hogy a fémes 

határfelületen végbemenő átalakulás mechanizmusa függ a hőmérséklettől, melynek 

váltópontja az allotróp átalakulási pont. Továbbá ezen eredmények alátámasztják korábbi 

feltételezéseinket, miszerint az oxidos határfelületen végbemenő átalakulási 

mechanizmus domináns folyamata az oxidréteg oxigén tartalmának beoldódása a Ti 

mátrixba, nem pedig a B oxidrétegen keresztül történő diffúziója, mivel az αTi és βTi eltérő 

rácsszerkezetéből adódóan eltérően oldják be az oxigént a rácsba. Az Arrhenius összefüggést 

felhasználva számolható az aktiválási energia a 48. ábra egyenletei segítségével. Az oxidos 

határfelületi átalakulás esetén Q = 8.3145*48290 = 401 kJ/mol, ezzel szemben a fémes 

határfelületi átalakulás esetében csak az allotróp átalakulási hőmérséklet feletti tartományra 

határozható meg ami Q = 8.3145*31051 = 258 kJ/mol. Az újraszámolt dupla Avrami modell 

paramétereit a 16. táblázat foglalja össze. 

 



Angel Dávid Ádám – Doktori értekezés 

 
62 

16. táblázat Az újraszámolt dupla Avrami modell paramétereinek értékei vagy számítási egyenletei. 

A (13) egyenletbe és a táblázatban leírt egyenletekbe a hőmérséklet behelyettesítése °C-ban, az idő 

behelyettesítése pedig percben történik [S2]   

Paraméter  Érték / egyenlet Hőmérséklet tartomány (°C) 

 

hff 

0,34 

hff = 0,00300 ∙ T − 2,23 

1,00 

 882 alatt 

882 és 1077 között 

1077 felett 

nf 2,00 bármilyen 

kf 

0,0028 800 

= exp (21,2 −
31100

T + 273
) 882 felett 

nox 2,64 bármilyen 

kox = exp (28,3 −
48300

T + 273
) bármilyen 

 

 Látható, hogy a globális illesztésnek köszönhetően lecsökkenthető volt a 

paraméterek száma 10 db független paraméterre, amelynek köszönhetően a modell a kísérleti 

hőmérséklet tartományon kívül pontok extrapolálásához is használható. Ennek 

alátámasztására egy extra kísérletet végeztem 1100°C-on, ezt szemlélteti a 49. ábra, amelyen 

jól látható, hogy a kísérleti pont és az extrapolált modell görbéje jó egyezést mutat. 

 

 

49. ábra Az 1100°C-on végzett kísérleti pont és az extrapolált modell görbéjének összehasonlítása  

 

4.2.3. Ti-TiB2-TiB kompozitok kinetikai vizsgálatok tapasztalatai 

 A Ti-TiB2-TiB kompozitokban lejátszódó Ti + TiB2 = 2TiB átalakulás kinetikai 

vizsgálatának eredményei alapján kijelenthető, hogy: 

1) Az egyszerű Avrami modell nem alkalmas az átalakulás teljes jellemzésére. 

2) Két különböző lépésben megy végbe a Ti + TiB2 = 2TiB reakció. 

3) A dupla Avrami modell sokkal jobb egyezést mutat a kísérleti értékekkel. 

4) Az oxidos folyamathoz tartozó Avrami kitevő (n) értéke minden esetben nagyobb, 

mint a fémes folyamathoz tartozó érték. 

5) Az oxidos folyamat sebességi konstansa (k) minden esetben kisebb, mint a fémes 

folyamathoz tartozó értékek. 

6) A fémes határfelületen végbemenő átalakulás mechanizmusa függ a hőmérséklettől, 

melynek váltópontja az allotróp átalakulási pont. 

7) Az oxidos határfelületen végbemenő átalakulási mechanizmus domináns folyamata 

az oxidréteg oxigén tartalmának beoldódása a Ti mátrixba.  
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4.3. Ti-TiB2-TiB-nanoTi kompozitok fejlesztése 

 Ebben a kísérletsorozatban a kompozitok előállítása során további nanoméretű Ti 

részecskéket adtam a már korábban bemutatott Ti + TiB2 porkeverékekhez, majd ezen 

porkeverékből a már ismertetett technológiával előállítottam a kompozit mintákat. A 

továbbiakban az őrölt Ti-t tartalmazó kompozit mintákat hibrid kompozitként, míg az őrölt 

Ti-tól mentes mintákat, nem hibrid kompozitként fogom említeni (hibrid mert a Ti nemcsak 

mátrixként, hanem második fázisként is funkcionál). Az őrölt Ti port a már bemutatott Ti 

alapanyag nagy energiájú őrlésével állítottam elő. Az előállított por jellemzéséhez SEM, 

LPSA és XRD vizsgálatokat végeztem, melyek eredményeit a 17. táblázatban és 50. ábrán 

mutatom be [S3]. 

 
17. táblázat Az őrölt Ti por jellemzői [S3-S5] 

Vizsgálati 

módszer 

Vizsgált tulajdonság 

megnevezése 
Ti por 

XRD 

Azonosított fázisok 
Ti  

(PDF-44-1294) 

Fázismennyiség 100 m/m% 

Átlagos krisztallitméret 6±1 nm 

SEM Morfológia szilánkszerű 

LPSA Átlagos részecskeméret 28 µm 

 

 
a) 

 
b) 

 
c) 

50. ábra Ti por SEM felvételei 20 órás őrlést követően: a nanoTi részecskék alkotta 

agglomerátumok kis nagyításban (a), egy ilyen agglomerátum nagy nagyításban (b) és néhány 

egyedi nanoTi részecske (c)[S3] 
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 Az eredmények alapján elmondható, hogy az őrlés hatására a 150 μm-es átlagos 

részecskemérettel rendelkező kiinduló Ti por részecskemérete lecsökkent 28 μm-re, azonban 

a SEM felvételeken jól látható, hogy ezek a méretek az agglomerátumok mérete, az egyedi 

részecskék mérete mikrométer alatti. Az őrölt Ti por krisztallitmérete egyértelműen 

nanométeres tartományba esik. Az így előállított nano Ti porból hibrid porkeveréket 

készítettem a keverési eljárással, majd ezekből a porkeverékekből a már ismertetett 

előállítási módszerrel (3.3 fejezet) tömbi kompozit mintákat hoztam létre. A pontos 

összetételt és a szinterelés pontos paramétereit a 18. táblázat tartalmazza [S3]. 

 
18. táblázat A hibrid kompozitok elméleti összetétele és a szinterelés paraméterei [S3] 

Elméleti összetétel Szinterelési 

hőmérséklet 

Szinterelési 

idő Ti  TiB2 őrölt Ti  

94 m/m% 3 m/m% 3 m/m% 800 °C 

900 °C 

1000 °C 

2 óra 
90 m/m% 5 m/m% 5 m/m% 

 

 Az előállított 3 m/m% és 5 m/m%-os hibrid porkeverékek hasonló jellegűek, a jelleg 

az 5 m/m%-os porkeveréken a legjobban megfigyelhető, ezért ennek a mintának a SEM 

felvételeit mutatom be az 51. ábrán. 

 

 
a) 

 
b) 

51. ábra 5 m/m% TiB2+5 m/m% nanoTi összetételű hibrid porkeverék SEM felvételei 30 perces 

keverés után 
 

 A hibrid kompozitok mechanikai és mikroszerkezeti tulajdonságaiban bekövetkező 

változások megértéséhez, elengedhetetlen a hibrid porkeverék és nem hibrid porkeverékek 

összehasonlítása, melyet az 52. ábra szemléltet. 
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a) 

 
b) 

 
c) 

 
d) 

52. ábra 5 m/m% TiB2-ot tartalmazó nano Ti nélküli porkeverék (a-b) és 5 m/m% TiB2-ot + 5 

m/m% nano Ti-t tartalmazó porkeverék (c-d) SEM felvételei 30 perces keverést követően [S3] 
 

 Látható, hogy az 5 m/m%-os hibrid porkeverék az 5 m/m%-os nem hibrid 

porkeverékhez hasonló szerkezettel rendelkezik, vagyis itt is megmarad a Ti kiinduló 

szivacsos morfológiája és a Ti részecskék üregei feltöltődnek a nano és mikronos második 

fázis részecskéivel. Fontos kiemelni, hogy a nem hibrid porkeverék esetében a Ti részecskék 

üregeibe feltapadt TiB2 részecskék hézagosan helyezkednek el, köztük még vannak ki nem 

töltött terek (lásd 52.a és b ábra). Ezzel szemben a hibrid porkeverékben ezen TiB2 

részecskék között található üregek is teljes mértékben feltöltődnek a nano Ti részecskékkel, 

ezáltal pedig külsőre teljesen zárt részecskéket alkotva (lásd 52.c és d ábra) [S3]. 

 A továbbiakban a hibrid kompozitok eredményeit a már korábbi fejezetben 

bemutatott nem hibrid Ti-TiB2 kompozitok eredményeivel együttesen fogom bemutatni, 

összehasonlítás céljából. A hibrid kompozitokon is relatívsűrűség számítást, XRD és SEM 

vizsgálatot, kétféle keménységmérést és nyomóvizsgálatot végeztem.  

 A SEM felvételeken a nem hibrid és hibrid kompozitok szövetszerkezetét mutatom 

be kis és nagy nagyításokban, szinterelési hőmérsékletenként külön-külön. A 800°C-on 

szinterelt minták SEM felvételeit az 53. ábra, a 900°C-on szinterelt minták felvételeit az 

54. ábra, amíg az 1000°C-on szinterelt minták felvételeit az 55. ábra szemlélteti. 
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a) 

 
b) 

 
c) 

 
d) 

53. ábra A 800°C-on szinterelt 5 m/m% TiB2 tartalmú nem hibrid (a-c) és hibrid (b-d) kompozitok 

SEM felvételei [S3] 

 

 
a) 

 
b) 

 
c) 

 
d) 

54. ábra A 900°C-on szinterelt 5 m/m% TiB2 tartalmú nem hibrid (a-c) és hibrid (b-d) kompozitok 

SEM felvételei [S3] 
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a) 

 
b) 

 
c) 

 
d) 

55. ábra A 1000°C-on szinterelt 5 m/m% TiB2 tartalmú nem hibrid (a-c) és hibrid (b-d) kompozitok 

SEM felvételei [S3] 

 

 A mikroszerkezet vizsgálat során nem lehetett szignifikáns különbséget 

kimutatni az 5 m/m%-os hibrid és 5 m/m%-os nem hibrid kompozitok között. Mindkét 

kompozit esetében jól láthatóak az átalakult TiB tűk, amelyek a kiinduló szivacsos Ti 

részecskék határán helyezkednek el elsősorban, valamint a már korábban bemutatott és 

vizsgált TiB agglomerátumok is megfigyelhetőek [S3]. 

 Az 5 m/m%-os hibrid kompozitokon elvégzett XRD vizsgálat intenzitásgörbéit a 56. 

ábra szemlélteti, amíg a Rietveld metódussal számolt fázismennyiségeket a 19. táblázat 

tartalmazza. A fázismennyiségeket az 5 m/m%-os nem hibrid kompozitokkal együttesen 

mutatom be összehasonlítás céljából. 

 
19. táblázat Ti-5 m/m% TiB2-ot tartalmazó hibrid és nem hibrid kompozitok számolt 

fázismennyiségei [S3] 

Szinterelési 

hőmérséklet (°C) 

Kompozit 

típusa 

Fázismennyiség (m/m%) 

TiB2 TiB FeO TiO1.04 Ti 

800 
nem hibrid 3,8 2 1,8 0,2 92,2 

hibrid 3,8 2 k.h.a. 1 93,2 

900 
nem hibrid 1,1 6,5 0,5 k.h.a 91,9 

hibrid 0,9 6,9 1,3 0,7 90,2 

1000 
nem hibrid 0 8,4 0,6 k.h.a. 91 

hibrid 0 8,4 1 0,7 89,9 

(Megjegyzés: k.h.a. = kimutatási határ alatt, <0,1 m/m%) 
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56. ábra 800°C, 900°C, 1000°C-on szinterelt 5 m/m% TiB2-ot tartalmazó hibrid kompozit minták 

mért XRD intenzitás görbéi és azonosított fázisai [S3] 

 

 Az XRD vizsgálat során szintén öt fázist lehetett azonosítani, amelyek a Ti (PDF-44-

1294), TiB (PDF-05-0700), TiB2 (PDF-35-0741), TiO1,04 (PDF-43-1295) és FeO (PDF-06-

0615) voltak. A számolt fázismennyiségek alapján, elmondható, hogy a hibrid és nem hibrid 

kompozit párok TiB és TiB2 mennyiségében eltérés nem tapasztalható, csupán a 900°C-on 

szinterelt kompozitpárok között, ahol a hibrid kompozit esetében több TiB és kevesebb TiB2 

volt kimutatható. Ez a különbség a hibrid kompozit sajátosságából adódó Ti + TiB2 = 2TiB 

átalakulás gyorsulásának is tulajdonítható akár. Azonban fontos megjegyezni, hogy ilyen 

mértékű eltérés az XRD mérés és kiértékelés szórásának értékével összeegyeztethető, így 

egyértelműen nem lehet kijelenteni, hogy a nanoTi az átalakulási folyamatot 

hatékonyabbá és/vagy gyorsabbá teszi [S3]. 

 A hibrid és nem hibrid kompozitok relatívsűrűség vizsgálati eredményeit az 57. ábrán 

szemléltetem.  

 

57. ábra 800°C, 900°C, 1000°C-on szinterelt hibrid és nem hibrid Ti-TiB2 kompozit minták 

relatívsűrűség értékei szinterelés előtti és utáni állapotban  

(bal oldali érték a hozzáadott TiB2, jobb oldali érték a hozzáadott nanoTi mennyiségét jelöli) [S3] 

 

 Látható, hogy a hibrid kompozitok a nem hibrid kompozit párjukkal szemben kisebb 

relatívsűrűség értékekkel rendelkeznek. Ennek magyarázata, hogy a nem hibrid 

porkeverékben a rideg TiB2 részecskék közötti üres tereknek köszönhetően nem minden 

részecskének van közvetlen kontaktja egy másik részecskével lásd 52.b ábra. Ezért a pórusok 

nagyobb mértékben zsugorodhatnak, mire a részecskék közvetlen kontaktba kerülnének 
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egymással és nehezítenék a további tömörödést. Ennek eredményeként érhető el nagyobb 

tömörség a nem hibrid kompozitoknál a hibrid kompozit párjukhoz képest azonban a 

korábban tett megállapítások, miszerint a szinterelési hőmérséklet növelésével nő a 

relatívsűrűség és a második fázis mennyiségének növelésével csökken, továbbra is 

fennállnak. A 3 m/m%-os hibrid kompozitok hasonló relatívsűrűséggel rendelkezik, mint a 

nem hibrid 3 m/m%-os minták és minimálisan nagyobb relatívsűrűséggel, mint az 5 m/m%-

os nem hibrid minták. Ezzel szemben az 5 m/m%-os hibrid kompozitok relatívsűrűsége 

jelentősen lecsökken nem hibrid párjához képest, aminek az okát a porkeverékek 

szerkezetével lehet magyarázni. A hibrid porkeverékben a Ti részecskék üregeit teljes 

mértékben kitöltik a rideg, nagy keménységű TiB2 és őrölt nanoTi részecskék  

(lásd 52.d ábra), így jelentősen megnövelve a rideg-rideg részecskék alkotta 

határfelületek mennyiségét, ami a hidegtömörítés során a kompozit korlátozottabb 

alakíthatóságához vezet, a nem hibrid kompozithoz képest. Érdemes megemlíteni, hogy 

a szinterelés során a korábban ismertetett távtartó effektus a hibrid kompozitok esetében még 

jelentősebb szerepet játszhat a nanoTi-nal bevitt további felületi oxidrétegnek köszönhetően 

[S3]. Az XRD és SEM eredményekkel szemben a keménységmérés eredményeiben már 

szemmel látható hatása van a hozzáadott nanoTi fázisnak, melyet az 58. ábra szemléltet. 

 

 
a) 

 
b) 

58. ábra 800°C, 900°C és 1000°C-on szinterelt hibrid és nem hibrid Ti-TiB2 kompozit minták 

mikrokeménység értékei (a) és a Brinell mérés eredményeiből átváltott keménység értékei (b)  

(bal oldali érték a hozzáadott TiB2, jobb oldali érték a hozzáadott nanoTi mennyiségét jelöli) [S3] 

 

 A hibrid kompozitok keménység és mikrokeménység értékeinek esetében a nem 

hibrid kompozitoknál már tapasztalt jelenségek figyelhetők meg, miszerint a második fázis 

mennyiségének növelésével nő a keménység, valamint a szinterelési hőmérséklet 

növelésével is nő a keménység. Megfigyelhető az is, hogy a hibrid kompozitok minden 

esetben nagyobb keménység értékekkel rendelkeznek, mint a nem hibrid párjuk. A 

nem hibrid kompozitok esetében a hőmérséklet növelésének hatására a keménység 

értékekben mindkét mérési metódus esetében, többé kevésbé lineárisan növekvő 

tendencia figyelhető meg. Ezzel szemben a hibrid kompozitokban a szinterelési 

hőmérséklet növelésének hatására majdnem minden keménység érték egy maximumos 

görbe szerint változik, ami 900°C környékén éri el a maximumát [S3]. 

 Csakúgy, mint a keménység értékekre, a nyomóvizsgálattal meghatározott 

folyáshatár, illetve a törésig bekövetkező alakváltozás mértékére is jelentős hatással van a 

hozzáadott nanoTi, melyet az 59. ábra szemléltet. 
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a) 

 
b) 

59. ábra 800°C, 900°C és 1000°C-on szinterelt hibrid és nem hibrid Ti-TiB2 kompozitok 

 folyáshatár (a) és a törésig bekövetkező alakváltozás mértékének (b) értékei  

(bal oldali érték a hozzáadott TiB2, jobb oldali érték a hozzáadott nanoTi mennyiségét jelöli) [S3] 

 

 Megfigyelhető, hogy amíg a szinterelési hőmérséklet növelésének hatására a 

folyáshatár értékekben lineáris tendenciájú növekedés következik be a nem hibrid 

kompozitok esetében, addig a hibrid kompozitok esetében a folyáshatár érték maximumos 

görbe szerint változik, ami 900°C környékén tetőzik. Természetesen a folyáshatár értékek 

növekedésében szerepet játszhat a Ti-O szilárdoldat képződése is, ami ráadásul a nanoTi 

részecskéknek köszönhetően jelentős mértékben megnövelheti a kompozitok oxigén 

tartalmát, ezáltal telítettebb szilárd oldatot eredményezve a hibrid kompozitokban, mint a 

nem hibrid kompozitok esetében. Ennek a két eltérő jellegnek az oka a hibrid kompozitok 

porkeverékének szerkezetével magyarázható. Ahogy azt az 52. ábrán láthattuk a hibrid 

porkeverékben a nanoTi részecskék feltöltik a mátrix Ti részecskéinek üregeibe betapadt 

TiB2 részecskék között üresen maradt területeket. A hibrid kompozitok szinterelése során 

az Ti + TiB2 = 2 TiB reakcióban az átalakuláshoz szükséges Ti egyik forrása minden 

bizonnyal a nanoTi részecskék, mert ezek a részecskék vannak fizikálisan a 

legközelebb a TiB2 részecskékhez, kifejezetten a mátrix Ti részecskéinek üregeiben. Így 

szintereléskor a TiB keletkezése során a hozzáadott nanoTi mennyisége csökkenni fog. 

Közismert, hogy minél nagyobb a hőmérséklet annál gyorsabban zajlik a reakció, amiből 

következik, hogy 1000°C-on gyorsabban zajlik, mint 900°C-on, így az 1000°C-on szinterelt 

mintákban kevesebb nanoTi mennyiség marad szinterelés végén mint 900°C-on. A hibrid 

kompozitok keménység és folyáshatár értékeit a hozzáadott TiB2 mennyisége, a Ti + 

TiB2 = 2 TiB reakciónak köszönhetően a TiB fázis mennyiségének növekedése és a 

hozzáadott nanoTi mennyisége, valamint a hozzáadott erősítő fázisokkal a kompozitok 

rendszerébe bevitt oldott oxigén tartalom együttesen adja. Ezért érthető, hogy az 

1000°C-on szinterelt minták szilárdsági értékei a 900°C-on szintereltekhez képest azért 

csökkennek le, mert ugyan több TiB fázis keletkezik, azonban a nanoTi mennyisége 

lecsökken 1000°C-on a 900°C-on szinterelthez képest és a növekvő TiB mennyisége 

nem tudja kompenzálni a csökkenő nanoTi mennyiségének szilárdsági 

tulajdonságokra kifejtett hatását. Fontos megemlíteni, hogy nem lehet egyértelműen 

kijelenteni, hogy a hibrid kompozitok szilárdsági (keménység, folyáshatár) tulajdonságiban 

bekövetkező növekedést az adott erősítő mechanizmusok milyen mértékben befolyásolják, 

illetve, hogy a nanoTi részecskék a TiB2 átalakulási hatékonyságára és sebességére milyen 

hatással vannak [S3]. Ezzel szemben, az kijelenthető, hogy a törésig bekövetkező 

alakváltozás mértéke (59.b ábra) a hibrid kompozitoknál minden esetben kisebb, mint 

a nem hibrid párjaik esetében. Meg kell jegyezni, hogy az 5 m/m%-os hibrid kompozitok 
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esetében, (összesen 10 m/m% erősítő fázist mérünk be) a folyáshatár értékek meghatározása 

nehézkes a természetes nyúlás-valódi feszültség görbék jellege miatt, amit ezen kompozitok 

összetételéből adódó ridegség okoz (lásd 60.b ábra). Ezzel szemben, a 3 m/m%-os hibrid 

kompozitok természetes nyúlás-valódi feszültség görbéi a 3 m/m%-os nem hibrid 

párjukéhoz hasonló jellegű, nagyobb valódi feszültség értékek mellett (lásd 60.a ábra), 

melynek kiértékelése a nem hibrid kompozitokhoz hasonlóan minden akadály nélkül 

elvégezhető volt. Az is megfigyelhető, hogy habár a 3 m/m%-os hibrid kompozit alakváltozó 

képessége lecsökken, de még így is jelentős 10% körüli alakváltozásra képes  

(nyomó igénybevétel esetén), ami a nagy folyáshatárral párosítva figyelemre méltó [S3]. 

 

 
a) 

 
b) 

60. ábra 1000°C-on szinterelt 3 m/m% TiB2 + 3 m/m% nanoTi-t tartalmazó hibrid (piros) és nem 

hibrid (fekete), valamint a szintén 1000°C-on szinterelt 5 m/m% TiB2 +5 m/m% nanoTi-t 

tartalmazó hibrid (piros) és nem hibrid (fekete) kompozit minták természetes nyúlás-valódi 

feszültség görbéi [S3] 

 

 A folyáshatár értékeket vizsgálva azt is láthatjuk, hogy a 3 m/m%-os és 5 m/m%-os 

hibrid kompozitok nemcsak a nem hibrid kompozit párjuk folyáshatár értékeit haladják meg, 

hanem nagyobb TiB2 mennyiséggel rendelkező nem hibrid kompozitét is (lásd 61. ábra).  
 

 

61. ábra 800°C, 900°C és 1000°C-on szinterelt 3 és 5 m/m% TiB2-ot tartalmazó hibrid és nem 

hibrid kompozitok folyáshatár értékeinek összehasonlítása 

(bal oldali érték a hozzáadott TiB2, jobb oldali érték a hozzáadott nanoTi mennyiségét jelöli) [S3] 
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 Az ábra jól szemlélteti, hogy a 3 m/m%-os hibrid kompozit jelentősen 

meghaladja az 5 m/m%-os nem hibrid kompozit folyáshatár értékét is. Ebből azt a 

következtetést tudom leszűrni, hogy a nanoTi hozzáadásával nemcsak egyszerűen 

növelhető a folyáshatár értéke, hanem akár a TiB2 mennyiségének csökkentése is 

lehetséges a folyáshatár érték csökkenésének elkerülése mellett. Érdemes megjegyezni, 

hogy a TiB2 nanoTi-ra való cserélése a kompozit minták alakíthatóságát csökkenteni fogja, 

ami fontos lehet az utómegmunkálás és későbbi felhasználás szempontjából [S3]. 

 

4.3.1. Ti-TiB2-TiB-nanoTi kompozitok vizsgálatainak tapasztalatai 

 A Ti-TiB2-TiB-nanoTi kompozitokon elvégzett szerkezeti, mechanikai és 

mikroszerkezeti vizsgálatok eredményei alapján elmondható, hogy: 

1) A mikroszerkezet vizsgálat során nem lehetett szignifikáns különbséget kimutatni az 

5 m/m%-os hibrid és 5 m/m%-os nem hibrid kompozitok között 

2) Az XRD eredmények alapján nincs jelentős különbség a hibrid és nem hibrid 

kompozitok átalakulási folyamatainak végeredményében. 

3) Az 5 m/m%-os hibrid kompozitok relatívsűrűsége jelentősen lecsökken nem hibrid 

párjához képest. Amelynek az az oka, hogy a hibrid porkeverékben a Ti részecskék 

üregeit teljes mértékben kitöltik a rideg, nagy keménységű TiB2 és őrölt nanoTi 

részecskék így jelentősen megnövelve a rideg-rideg részecskék alkotta határfelületek 

mennyiségét, ami a hidegtömörítés során a kompozit korlátozottabb 

alakíthatóságához vezet, a nem hibrid kompozitokhoz képest. 

4) A hibrid kompozitok minden esetben nagyobb keménység értékekkel rendelkeznek, 

mint a nem hibrid párjuk. A nem hibrid kompozitok esetében a szinterelési 

hőmérséklet növelésének hatására a keménység értékekben többé kevésbé lineárisan 

növekvő tendencia figyelhető meg. Továbbá a hibrid kompozitokban a szinterelési 

hőmérséklet növelésének hatására majdnem minden keménység érték egy 

maximumos görbe szerint változik, ami 900°C környékén éri el a maximumát. 

5) A hibrid kompozitok szinterelése során az Ti + TiB2 = 2 TiB reakcióban az 

átalakuláshoz szükséges Ti egyik forrása minden bizonnyal a nanoTi részecskék, 

mert ezek a részecskék vannak fizikálisan a legközelebb a TiB2 részecskékhez, 

kifejezetten a mátrix Ti részecskéinek üregeiben. 

6) A hibrid kompozitok keménység és folyáshatár értékeit a hozzáadott TiB2 

mennyisége, a Ti + TiB2 = 2 TiB reakciónak köszönhetően a TiB fázis 

mennyiségének növekedése és a hozzáadott nanoTi mennyisége, valamint a 

hozzáadott erősítő fázisokkal a kompozitok rendszerébe bevitt oldott oxigén tartalom 

együttesen adja. 

7) Az 1000°C-on szinterelt minták szilárdsági értékei a 900°C-on szintereltekhez képest 

azért csökkennek le, mert ugyan több TiB fázis keletkezik, azonban a nanoTi 

mennyisége lecsökken 1000°C-on a 900°C-on szinterelthez képest és a növekvő TiB 

mennyisége nem tudja kompenzálni a csökkenő nanoTi mennyiségének szilárdsági 

tulajdonságokra kifejtett hatását. 

8) A törésig bekövetkező alakváltozás mértéke a hibrid kompozitoknál minden esetben 

kisebb, mint a nem hibrid párjaik esetében 

9) A 3 m/m%-os hibrid kompozit jelentősen meghaladja az 5 m/m%-os nem hibrid 

kompozit folyáshatár értékét. 

10) A nanoTi hozzáadásával nemcsak egyszerűen növelhető a folyáshatár értéke, hanem 

akár a TiB2 mennyiségének csökkentése is lehetséges a folyáshatár érték 

csökkenésének elkerülése mellett. 
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5. Összefoglalás 

 A disszertációhoz tartozó kutatás során TiB2 erősítésű Ti mátrixú kompozitok 

kerültek előállításra porkohászati technológia alkalmazásával. A kutatás kiterjedt a 

hagyományos Ti-TiB-TiB2 alkotta kompozit rendszer finomszerkezeti vizsgálatára, a 

mechanikai tulajdonságok és szerkezeti felépítés közötti kapcsolat leírására, a rendszerben 

lezajló Ti + TiB2 = 2TiB reakció kinetikai vizsgálatára, valamint olyan újszerű Ti-TiB-TiB2-

nanoTi kompozitok előállítására és finomszerkezetvizsgálatára, ahol a megszokott erősítő 

fázisok mellett, további nanoméretű Ti került a rendszerbe, mint erősítő fázis.  

A kutatási eredmények alapján elmondható, hogy mindkét kompozit rendszerben mindegyik 

kísérleti szinterelési hőmérsékleten (800-900-1000°C) végbemegy a Ti + TiB2 = 2TiB 

reakció, azonban eltérő mértékben. Az eredményeken az is látható, hogy a szinterelési 

hőmérséklettel arányos a keletkező TiB mennyisége. A szinterelés során kialakul egy közel 

homogén összetételű agglomerátum, amit jellemzően TiB tűk alkotnak át nem alakult 

minimális mértékű TiB2 jelenléte mellett. A szinterelés hatására minden esetben nő a 

relatívsűrűség, tömörebbek a kompozitok, azonban a hozzáadott TiB2 tartalom 

mennyiségének növekedésével megnő a porozitás mennyisége. A szinterelési hőmérséklet 

változtatása nem csupán a kompozitok szerkezetére, hanem a mechanikai tulajdonságaira 

hatással vannak, miszerint a szinterelési hőmérséklet növelésével nő a keménység és a 

folyáshatár értéke is, aminek oka az erősítő fázisok együttes (TiB2 + TiB) mennyiségének 

növekedése, hiszen a szinterelés hőmérsékletével arányosan növekszik a keletkezett TiB 

mennyisége. Elmondható, hogy a hozzáadott TiB2 mennyiségének növelésével a szilárdsági 

jellemzők egyértelmű növekedést mutatnak, annak ellenére is, hogy a relatív sűrűség értékek 

csökkennek.  

 Az újszerű Ti-TiB2-TiB-nanoTi összetételű hibrid kompozit esetében elmondható, 

hogy a hagyományos és hibrid kompozitok mikroszerkezetében nem lehetett szignifikáns 

különbséget kimutatni. Ezzel szemben a hibrid kompozitok relatívsűrűsége jelentősen 

lecsökken nem hibrid párjához képest, melynek oka a porkeverékek szerkezeti 

különbségéből adódik. A hibrid kompozitok minden esetben nagyobb keménység és 

folyáshatár értékekkel rendelkeznek, mint a nem hibrid párjuk, azonban a két különböző 

összetételű kompozitrendszerben a mechanikai tulajdonságok más jelleg szerint változnak a 

szinterelési hőmérséklet változtatásával. A hagyományos kompozitok esetében a szinterelési 

hőmérséklet növelésének hatására többé kevésbé lineárisan növekvő tendencia figyelhető 

meg, amíg a hibrid kompozitok esetében maximumos görbe szerinti változás, ami 900°C-on 

éri el a maximumát. Ennek oka az, hogy a hibrid kompozitok szinterelése során az Ti + TiB2 

= 2 TiB reakcióban az átalakuláshoz szükséges Ti egyik forrása minden bizonnyal a 

hozzáadott nanoTi részecskék. Így ugyan több TiB fázis keletkezhet a nanoTi 

mennyiségének csökkenése mellett ugyanolyan hosszú szinterelési idő alatt, azonban a 

növelt TiB mennyisége nem fogja tudni kompenzálni a csökkenő nanoTi mennyiségének 

szilárdsági tulajdonságokra kifejtett hatását és ezért minél magasabb a szinterelési 

hőmérséklet, annál kisebbek lesznek a mechanikai tulajdonság értékek. Mindezek mellett 

elmondható az is, hogy a 3 m/m% TiB2-ot és 3m/m% nanoTi-t tartalmazó hibrid kompozit 

jelentősen meghaladja az 5 m/m% TiB2-ot tartalmazó hagyományos kompozit folyáshatár 

értékét, mely alapján kijelenthető, hogy a nanoTi hozzáadásával nemcsak egyszerűen 

növelhető a folyáshatár értéke, hanem akár a TiB2 mennyiségének csökkentése is lehetséges 

a folyáshatár érték csökkenésének elkerülése mellett.  

 A Ti-TiB-TiB2 kompozit rendszerben végzett Ti + TiB2 = 2TiB átalakulás kinetikai 

vizsgálatának eredményeként elmondható, hogy az egyszerű Avrami modell nem alkalmas 

az átalakulás teljes jellemzésére, ugyanis a kísérleti értékek jellegét nem tudja lekövetni. 

Ezen eredmények alapján, arra jutottunk, hogy két különböző lépésben megy végbe a Ti + 

TiB2 = 2TiB reakció, melynek leírására dupla Avrami modell szükséges, amely egy fémes 
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határfelületen, illetve egy oxidos határfelületen zajló átalakulás együttesét foglalja magába. 

Ez a dupla Avrami modell sokkal jobb egyezést mutat a kísérleti értékekkel, lekövetve a 

kísérleti értékek változásának jellegét. Az oxidos folyamathoz tartozó Avrami kitevő (n) 

értéke alapján a csíraképződés a részecskék sarkaiban, amíg a fémes folyamat esetében a 

részecskék szélein indul meg. Az átalakulás minden esetben gyorsabb a fémes határfelületen, 

az oxidos határfelülethez képest. A fémes határfelületen végbemenő átalakulás 

mechanizmusa függ a hőmérséklettől, melynek váltópontja az allotróp átalakulási pont, amíg 

az oxidos határfelületen végbemenő átalakulási mechanizmus domináns folyamata az 

oxidréteg oxigén tartalmának beoldódása a Ti mátrixba, majd az ezt követő kémiai reakció. 
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6. Új tudományos eredmények 

  

A disszertációhoz tartozó kutatásra alapozva a következő új tudományos eredményekkel 

kapcsolatos kijelentéseket fogalmaztam meg: 

 

1) A porkohászati technológiával Ti és TiB2 por alapanyagokból előállított Ti-TiB-TiB2-

FeO-TiO1,04 összetételű kompozitok folyáshatár értékei a hozzáadott TiB2 

mennyiségével és a szinterelési hőmérséklettel egyenes arányban változnak, melyet az 

alábbi diagramok és egyenletek írnak le: 

 

  
 

ahol, az σ800, σ900, σ1000 a 800°C, 900°C-on és 1000°C-on szinterelt kompozitok 

folyáshatár értékét, a σ0, σ1, σ3, σ5, pedig a 0, 1, 3, 5 m/m% hozzáadott TiB2-ot tartalmazó 

kompozitok folyáshatár értékét mutatja. C jelöli a hozzáadott TiB2 mennyiségét (m/m%) 

a T, pedig a szinterelési hőmérsékletet (°C). 

 

2) Megállapítottam, hogy a Ti + TiB2 = 2TiB reakció során keletkező TiB képes a 

kompozitok folyáshatárát növelni, annak ellenére, hogy a TiB kisebb szilárdsággal 

rendelkezik, mint a TiB2. Ennek oka, hogy a keletkező TiB térfogataránya és tűs 

alakjából következő fajlagos felülete nagyobb a TiB2-hoz képest, ami képes 

kompenzálni a TiB és TiB2 közötti eltérő szilárdsági tulajdonság értékekből adódó 

szilárdságnövelő hatást. 

 

3) A Ti-TiB2-TiB kompozitokban megjelenő agglomerátumot alkotó fázisokat illetően az 

irodalom ellentmondásos, néhány irodalomban TiB-ra és TiB2-ra utaló vizuális 

megfigyelés olvasható, amíg más irodalomban az agglomerátumot Ti fázisként írják le. 

Elektrondiffrakciós fázisazonosítással igazoltam, hogy ezen kompozit típusra jellemző 

agglomerátumot kizárólag TiB és TiB2 fázisok alkotják. 
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4) A porkohászati technológiával Ti és TiB2 por alapanyagokból előállított  

Ti-TiB-TiB2-FeO-TiO1,04 összetételű kompozitokban lezajló Ti + TiB2 = 2TiB átalakulás 

dupla Avrami modellel írható le. A Ti + TiB2 = 2TiB átalakulás részben fémes Ti/TiB2 

és részben oxidréteggel borított Ti/TiB2 határfelületeken keresztül zajlik. Dupla Avrami 

megközelítés a fémes területen az irodalomban nem található, egyedül a polimerek 

átalakulásához kapcsolódóan fordul elő. A dupla Avrami modellt az alábbi egyenlet írja 

le, paramétereit a táblázat tartalmazza: 

 

𝑌 = ℎ𝑓𝑓 ∙ [1 − 𝑒𝑥𝑝(−𝑘𝑓 ∙ 𝑡𝑛𝑓)] + (1 − ℎ𝑓𝑓) ∙ [1 − 𝑒𝑥𝑝(−𝑘𝑜𝑥 ∙ 𝑡𝑛𝑜𝑥)] 

 

ahol az Y az átalakult hányad mennyiségét jelenti, a kf és nf illetve kox és nox a fémes, 

illetve oxidos határfelületek sebességi együtthatói és Avrami kitevői, amíg a hff a fémes 

Ti/TiB2 határfelület arányát jelenti az összes Ti/TiB2 határfelülethez képest és ennek 

értéke 0 és 1 között változhat. 

 

Paraméter  Érték / egyenlet Hőmérséklet tartomány [°C] 

 

hff 

0,34 

ff = 0,00300 ∙ T − 2,23 

1,00 

 882 alatt 

882 és 1077 között 

1077 felett 

nf 2,00 bármilyen 

kf 

0,0028 800 

= exp (21,2 −
31100

T + 273
) 882 felett 

nox 2,64 bármilyen 

kox 
= exp (28,3 −

48300

T + 273
) bármilyen 

 

a) Az oxidos határfelületen zajló átalakulás fő mechanizmusa ugyanaz marad αTi és 

βTi állapotban is, ami az oxidok oxigéntartalmának Ti mátrixba történő 

beoldódásából majd a Ti + TiB2 = 2TiB kémiai reakcióból tevődik össze.  

 

b) Az Avrami kitevő értéke azt mutatja, hogy a fémes határfelületen a részecskék 

szélén, amíg az oxidos határfelületen a részecskék sarkaiban indul meg az átalakulás. 
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5) A nagy energiájú őrléssel előállított nanoszemcsés Ti segítségével, az irodalomban nem 

található hibrid nanokompozitot (Ti-nanoTi-TiB2-TiB) állítottam elő. 

 

a) A hibrid kompozitok szinterelése során az Ti + TiB2 = 2TiB reakcióban az 

átalakuláshoz szükséges Ti egyik forrása a nanoszemcsés Ti, mert ezek vannak a 

legközelebb a TiB2 részecskékhez. Pásztázó elektronmikroszkópiás felvételekkel 

igazolható, hogy a nanoszemcsés Ti megjelenik a Ti részecskék üregeiben, ezzel 

segítve az átalakulást, ezzel szemben a nanoszemcsés Ti-t nem tartalmazó 

kompozitok Ti üregeiben csak TiB2 található. 

 

b) A hibrid kompozitok keménység és folyáshatár értékeit elsősorban a hozzáadott 

TiB2, a Ti + TiB2 = 2TiB reakció során keletkező TiB, valamint a hozzáadott 

nanoszemcsés Ti mennyisége együttesen befolyásolja. Továbbá szerepe van a 

hozzáadott erősítő fázisokkal a kompozitok rendszerébe bevitt oldott oxigén 

tartalomnak is. Ugyanannyi TiB2-ot tartalmazó hibrid kompozitok folyáshatár értéke 

(66%-kal) és keménység értéke (70%-kal) egyaránt jelentősen növekedett a 

nanoszemcsés Ti-t nem tartalmazó kompozitokhoz képest, melyeket az alábbi 

diagramok szemléltetnek: 

 

  
 

c) Azonos hozzáadott TiB2 és nanoszemcsés Ti-t tartalmazó hibrid kompozit minták 

esetében az 1000°C-on szinterelt minták szilárdsági értékei a 900°C-on 

szintereltekhez képest kisebbek. Ugyan több TiB fázis keletkezik azonban a 

nanoszemcsés Ti mennyisége lecsökken 1000°C-on a 900°C-on szinterelthez képest 

a Ti + TiB2 = 2TiB reakciónak köszönhetően és ezt már nem tudja kompenzálni a 

növekvő TiB mennyisége. Ugyanakkor a törésig bekövetkező alakváltozás mértéke 

a nanoszemcsés Ti hozzáadásával monoton csökken. 
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7. Tudományos eredmények hasznosulása 

 A disszertációban ismertetett újszerű Ti-TiB-TiB2-nanoTi összetételű hibrid 

kompozit alkalmazása esetén a nanoTi hozzáadásának köszönhetően csökkenthető a TiB2 

mennyisége anélkül, hogy csökkenne a kompozitok mechanikai tulajdonságainak értékei 

(folyáshatár, keménység). 

 

 A hibrid kompozit kisebb bór és nagyobb Ti tartalmának köszönhetően, lecsökken 

az intermetallikus vegyületek mennyisége és így valószínűsíthetőleg az újrahasznosítása is 

megváltozhat. 

 

 Továbbá a kevesebb rideg második fázis szükséglete miatt lehetőség nyílik a bevett 

technológiai paraméterek változtatására, aminek eredményeként akár csökkenhetnek az 

előállításhoz szükséges erőforrások is (kevesebb rideg, kemény fázis → könnyebb 

tömöríthetőség → kisebb energiabevitel).  

 

 A Ti-TiB-TiB2 kompozitokban lezajló Ti + TiB2 = 2TiB átalakulás leírásához 

alkalmazott dupla Avrami modell, pedig lehetőséget biztosít olyan kísérletek 

megtervezésére, amelyekkel kapcsolatosan nincs előzetes adat, információ. 

 

A hibrid kompozitok mindazokon a területeken alkalmazhatók, ahol a hagyományos  

Ti-TiB2-TiB kompozitok, mint például az orvosi implantátumok, autóalkatrészek, 

vágószerszámok vagy magas hőmérsékleti körülmények között működő szerkezeti anyagok. 

Valamint a nagyobb szilárdsági és keménységi értékeknek köszönhetően az alkalmazási 

területek tovább bővülhetnek. 
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Summary 

 In my research Ti-TiB-TiB2 composites were produced by powder metallurgy. The 

composite production was built of the powder mixture making in a planetary ball mill, cold 

pressing and sintering of the green samples. In the Ti-TiB2 system a well-known  

Ti + TiB2 = 2TiB reaction takes place forming TiB whiskers. The aim of my research was 

to investigate the kinetic aspects of the Ti + TiB2 = 2TiB reaction and to examine the effects 

of the different TiB2 content on the mechanical properties and microstructure and also to 

describe the relation between these two properties. Furthermore, a new, Ti based hybrid 

composites were also fabricated, in which the Ti was used as both matrix and reinforcing 

material beside the TiB2 reinforcing material.  

 Based on the results, it can be said that the TiB forming occurs in every sintering 

temperature (800-9000-1000°C), however the transformed proportion differs and the most 

TiB whiskers are formed at 1000°C. The mechanical test showed that, the more the initial 

TiB2 content and the higher the sintering temperature the highest mechanical properties 

values (hardness, yield strength) can be achieved. The reinforcing TiB2 content and sintering 

temperature is directly proportional to the mechanical properties.  

 The novel, hybrid Ti based composites showed significantly higher mechanical 

properties values compared to the composites without nanoTi reinforcing phase. 

Furthermore, it can be said, that the addition of the nanoTi can also decrease the need of 

TiB2 content and with that, it is not just maintaining but increasing the yield strength and 

hardness values in the hybrid composites compared to the traditional Ti-TiB-TiB2. 

 The results of the experiments concerning the kinetic aspects of the Ti + TiB2 = TiB 

transformation showed that, the simple Avrami model is not able to properly describe the 

process, due to the presence of the plateaus, however a double Avrami model can describe 

it. This double Avrami model supposes the transformation occurs on two different interfaces 

parallelly, namely metallic Ti/TiB2 and oxidized Ti/TiB2 interfaces until 1077°C. After 

1077°C the oxidized transformation type ceases to exist due the dissolution of the oxides 

into the Ti matrix and the transformation turns back to a simple Avrami model type process. 

The model showed good relation, with the experimental data which supports the ideas 

mentioned above. Furthermore, using the parameters of the double Avrami model, it is 

possible to extrapolate to the temperature beyond the experimental values, helping the work 

of others in similar experiments. 
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Melléklet 

 

 
a) 

 
b) 

 
c) 

M.1. ábra A sebességi együttható (k) és az Avrami kitevő (n) paraméterek számításához felhasznált 

TiB2 és TiB átlag mennyiségekből számolt -ln(1-Y) értékek az idő függvényében 800°C (a), 900°C 

(b) és 1000°C (c) szinterelési hőmérsékletek esetében 
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a) 

 
b) 

 
c) 

M.2. ábra A fémes felülethez tartozó sebességi együttható (kf) és és a fémes felülethez tartozó 

Avrami kitevő (nf) paraméterek számításához felhasznált TiB2 és TiB átlag mennyiségekből számolt 

-ln(1-(Y/hff)) értékek az idő függvényében 800°C (a), 900°C (b) és 1000°C (c) szinterelési 

hőmérsékletek esetében 
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a) 

 
b) 

 
c) 

M.3. ábra Az oxidos felülethez tartozó sebességi együttható (kox) és az oxidos felülethez tartozó 

Avrami kitevő (nox) paraméterek számításához felhasznált TiB2 és TiB átlag mennyiségekből 

számolt -ln(1-((Y- hff )/(1-hff))) értékek az idő függvényében 800°C (a), 900°C (b) és 1000°C (c) 

szinterelési hőmérsékletek esetében 

 


