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Témavezetői ajánlás
Pethő Dániel PhD témája az additív gyártáshoz kapcsolódik: alumínium oxid
részecskékkel erősített molibdén-réz nanokompozitok előállításával és a létrejött összetett
anyagok finomszerkezetének vizsgálatával foglalkozott. A téma jelentőségét jól jelzi, hogy az
elektronikai ipar, az űripar és a védelmi ipar egyaránt rendszeresen alkalmazza a Mo-Cu
ötvözeteket. Azonban a Mo-Cu ötvözetek kerámia részecskékkel való erősítésének
szakirodalma nagyon töredékes, s számos kérdésben ellentmondásos.
Pethő Dániel tudományos érdeklődését jól illusztrálja, hogy 2016-ban a helyi TDK
konferencián, majd 2017-ben az OTDK konferencián szerepelt sikeresen. 2016-tól végez
kutatómunkát az intézetünkben, kezdetben alumínium ötvözetek termomechanikus kezelésével
és orientációjának meghatározásával foglalkozott. 2017-től pedig a „Kristályos és amorf
nanoszerkezetű anyagok kutatásával és fejlesztésével foglalkozó kiválósági műhely
fenntartható működetetése” című projektben kerámiarészecskékkel erősített Mo-Cu
nanokompozitok fejlesztését végezte. A későbbiekben bekapcsolódott az „Innovative
Coarsening-resistant Alloys with enhanced Radiation tolerance and Ultra-fine grained Structure
for aerospace application” című ICARUS H2020 EU projekt munkájába is, ahol a wolfram
alapú nanokompozitok szövetszerkezetének vizsgálati eredményeit értékelte és foglalta össze
nagyon igényesen.
Pethő Dániel tudományos munkája keretében eddig összesen 13 előadást tartott,
amelyek közül kiemelkedik 2018-ban Bilbaoban a porkohászati európai kongresszuson (Euro
PM2018 Congress & Exhibition) és a porkohászati világkongresszuson (2018 World Congress
on Powder Metallurgy) valamint 2019-ben a „26th Assemble of Advanced Materials”
konferencián Stockholm-ban tartott előadás. Az utóbbi konferencián elnyerte a „Best Oral
Presentation” különdíjat.
Pethő Dániel határozott elképzeléssel rendelkező és motivált kutató. Kutatott témájában
kellő jártasságra és nagyfokú önállóságra tett szert. Szakmai munkájával igazolta, hogy képes
az összetett folyamatok lénygének megragadására, s a szerteágazó eredmények szintetizálására.
Mind emellett jó kapcsolatteremtő és szervező képességgel is rendelkezik.
Pethő Dániel a szakirodalomban ellentmondásosan tárgyalt szakmai problémát, alapos
felkészültséggel és tudományos alapossággal vizsgált, amelynek eredményeként leírta a lezajló
folyamatokat és új tudományos eredményeket fogalmazott meg.

Miskolc, 2022. június 30.
Dr. Gácsi Zoltán
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Bevezetés
Fémmátrixú kompozitok gyártásával az emberiség már régóta foglalkozik, azonban
csak a közelmúltban váltak valós, célzottan előállított, mérnöki alkalmazásban használt
anyagokká. Napjainkban már számos területen alkalmazzák őket, mint a repülőiparban
(hajtóművek), elektrotechnikai alkatrészekben, az autóiparban (belső égésű motor, karosszéria)
és egyéb területeken, mint például sporteszközökként. A részecskékkel való erősítés előnye
abban áll, hogy a gyártás költséghatékony, az anyag jó megmunkálhatósága megtartható,
emellett az erősítés segítségével jelentősen kitágítható az adott fém vagy ötvözet alkalmazási
területe. Ennek köszönhetően alkalmaznak széleskörben karbidokkal erősített gyártó és
megmunkáló eszközöket és szerszámokat, vagy akár SiC vagy Al2O3 részecskékkel erősített
autóipari alkatrészeket. Mindezek jól rámutatnak a fémmátrixú kompozitok kedvező
tulajdonságára, miszerint az összetétel módosításával rugalmasan változtatható az anyag
viselkedése és jellemzői. Mindezek miatt a fémmátrixú kompozitok területe napjainkban is egy
rendkívül aktívan kutatott szakterület.
Az elektronikai ipar, az űripar és a védelmi ipar is széles körben alkalmazza a Mo-Cu
kompozitokat. A két eltérő fém egyesítésével kapott anyagok jól alkalmazhatóak, mint
érintkező alkatrészek, hegesztő elektródák vagy akár rakéta alkatrészek. Az itt bemutatott
kutatómunka célja Mo-Cu ötvözetek kerámia részecskékkel való erősítésének vizsgálata, ennek
a témakörnek a szakirodalma eddig meglehetősen hiányos. Az erősítéshez Al2O3 részecskéket
használtam, ennek oka, hogy ennek az anyagnak a nagy szilárdsága és a kis hőtágulási
együtthatója jól kombinálható a Cu jó elektromos és hővezetésével és a Mo magas hőmérsékleti
szilárdságával. Tekintve, hogy ebben az esetben is érvényes, hogy az erősítő fázis képes lehet
jelentősen bővíteni az adott fémmátrix alkalmazási körét, úgy gondolom a Mo-Cu kompozitok
Al2O3 részecskékkel való erősítésének is jó hasznosulási lehetőségei vannak. A kutatómunkám
során megvizsgáltam a hozzáadott Al2O3 részecskék és a gyártási paraméterek hatását egyaránt.
A kiértékelés során elemeztem az eltérő módon előállított és eltérő összetételű őrlemények és
keverékek tulajdonságait, majd az ezekből előállított tömbi minták szövetszerkezetét és
mechanikai tulajdonságait. A disszertációban bemutatott kutatásom egy részletét már
publikáltam egy nemzetközi, Q1-es minősítésű folyóiratban, emellett jelenleg is bírálat alatt áll
a kutatásom egy másik részlete egy hasonlóan nemzetközi, Q1-es besorolású szaklapban.

1. ábra: Mo-Cu kompozitokból előállított alkatrészek [1].
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A disszertációban használt rövidítések jegyzéke
Rövidítés
BPR
CMC
CTE
EBSD
FKK
HIP
MA
MM
MMC
ODS
PCA
PM
PSN
RPM
SEM
SFE
SPS
TKK
UCS
Vol%
Wt%
XRD

Magyarul
Golyó:por (tömeg)arány
Kerámia mátrixú kompozit
Hőtágulási együttható
Visszaszórt elektrondiffrakció
Felületen Középpontos Kockarács
Meleg izosztatikus sajtolás
Mechanikai ötvözés
Mechanikai őrlés
Fém mátrixú kompozit
Oxid diszperzióval erősített
Folyamatszabályozó anyag
Porkohászat, pormetallurgia
Részecske általi csíraképződés
Percenkénti fordulatok száma
Pásztázó elektronmikroszkóp
Rácshiba energia
Szikra plazma szinterelés
Térben Középpontos Kockarács
Maximális nyomószilárdság
Térfogatszázalék
Tömegszázalék
Röntgendiffrakció
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Angol eredeti
Ball to Powder Ratio
Ceramic Matrix Composite
Coefficient of Thermal Expansion
Electron Backscatter Diffraction
Hot Isostatic Pressing
Mechanical Alloying
Mechanical Milling
Metal Matrix Composite
Oxide Dispersion Strengthened
Process Control Agent
Powder Metallurgy
Particle Stimulated Nucleation
Revolutions Per Minute
Scanning Electron Microscope
Stacking Fault Energy
Spark Plasma Sintering
Ultimate Compressive Strength
Volume percent
Weight percent
X-ray Diffraction

1. Irodalmi áttekintés
Az itt bemutatott irodalmi áttekintés ismerteti a kutatómunkához kapcsolódó szakirodalmat,
amellyel összehasonlítva értelmezem a saját vizsgálataim eredményeit, illetve az irodalom
alapján a tudáshiányra rámutatva, a tézisek megfogalmazása során viszonyítási alapként
szolgálnak. Először az általam alkalmazott porkohászati gyártástechnológiát mutatom be,
kiemelve annak előállítási lépéseit, a fő hangsúlyt az első lépésül szolgáló őrlésre (mechanikai
ötvözésre) fektetve. Ezt követően a kompozit anyagokat mutatom be, majd a Mo-Cu
kompozitok alkalmazási területét és az ezekhez kapcsolódó szakirodalom feldolgozását. Végül,
a főbb tématerületek részletezése után, ismertetem Mo-Cu-Al2O3 kompozitokkal kapcsolatos
kutatásokat és az általam felismert tudáshiányt.

1.1.

Porkohászati technológiák

A porkohászat (PM=”Powder Metallurgy”) széles körben alkalmazható gyártási
technológia, amellyel ötvözeteket és kompozitokat lehet nagy precizitással, komplex
geometriával, közel végleges alakra gyártani [2], [3]. További előnye, hogy alkalmas darabok
gyártására magas olvadáspontú fémekből, mivel alkalmazása nem igényli a fém olvadék
állapotának létrejöttét [2], [4]. A technológia jellemzően az alábbi lépésekből áll: az alkotó
fázisok vagy ötvözetek porainak összekeverése, majd formába préselése és végül a kialakult
tömbi darab hevítése (szinterelése) kontrollált gáz közegben, hogy a részecskék közti kötés
létrejöjjön [3]. A pormetallurgia a 20.században kezdett igazán fejlődni, az 1960-as éveket
követően fejlesztették ki a fő technológiai lépéseket mint: hidegsajtolás, melegsajtolás vagy
szikra plazma szinterelés (SPS=”Spark Plasma Sintering”), stb. [2]. A PM emellett
dinamikusan fejlődő a gyártástechnika, amellyel napjainkban rendkívül megbízható módon
lehet darabokat gyártani [3], különösen mivel alkalmas rendkívül homogén összetételű anyagok
előállítására, amelyeknek összetétele rugalmasan változtatható [5].

1.1.1. Mechanikai ötvözés
Az egyik fő PM technológia a mechanikai ötvözés (MA=”Mechanical Alloying”), ami
egy mechanikai úton kiváltott, szilárd fázisú ötvözés [5]. Ennek megvalósítására főként, golyós
malommal végrehajtott száraz őrlést használnak [2], [4]–[6]. Az MA egyik előnye, hogy
költséghatékonyan és ipari mennyiségben alkalmas homogén nano-szerkezetű anyagok
előállítására [2], [4]–[7]. Továbbá, mivel ez egy hideg ötvözési folyamat, gyúlékony és
veszélyes anyagok biztonságos feldolgozására is megfelelő [4]. Gyakran alkalmazzák olyan
fém-kerámia kompozitok létrehozására, amelynél az alkotók nem jól nedvesítik egymást, ezért
olvadék állapotból kiindulva nem állíthatóak elő, pl.: Al és β-SiC [2], [8]. A mechanikai ötvözés
előnyös kompozitok előállításához, hiszen képlékeny és rideg anyagok együtt jól őrölhetőek
(vagy vonhatóak be egymással) [2]. Mivel ez is egy PM technika, a kompozitok gyártása során
rugalmasan változtatható a mátrix anyaga (fémek, ötvözetek) és a kompozit összetétele, amely
így kihat a kompozit tulajdonságaira is [8].
A mechanikai ötvözés alkalmazásával egymásban nem oldódó fémek ötvözetét vagy
keverékét is létre lehet hozni, ebben az esetben a fémes fázisok finom eloszlása jön létre,
például: Al-Ta, Al-Nb, W-Cu vagy Mo-Cu [4], [6], [7]. Továbbá az MA használatával nem
egyensúlyi anyagok is létrehozhatóak, például amorf Y-Co, Ni-Nb ötvözetek, amelyek
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hagyományos technikákkal nem előállíthatóak [2], [4], [5]. A doktori kutatásomban a Mo-CuAl2O3 kompozit őrlése során nem történik ötvözési folyamat, ezt mechanikai őrlésnek nevezik
(MM=”Mechanical Milling”). Az MM során a részecske méret csökkenése és egyenletes fázis
eloszlás jön létre, azonban a legtöbb szerző ebben az esetben is az MA kifejezést használja [6].

1.1.2. Az őrlés szerepe és folyamata
Fémes anyagok őrlése során a golyók (őrlőtestek) egymáshoz, vagy az őrlőtégely
falához ütköznek, és ekkor az őrölt por (őrlemény) részecskéi szorulnak ezek közé. A
becsapódás hatására képlékeny alakváltozás játszódik le, amely a részecskék
felkeményedéséhez és töréséhez vezet [2], [4], [6]. Emellett az ütközések során az őrlemény
részecskéinek újra összehegedése is végbemegy [4], [7]. Ezeknek a lépéseknek a folyamatos
ismétlődésével a por részecskék belső szerkezete finomodik, akár egészen a nanomérettartományig [2], [7]. Ezt jelentősen elősegíti, ha az őrlemény tartalmaz képlékeny
alakváltozásra képes fémes fázist, amely könnyen heged hidegen és így mátrixként, illetve
kötőanyagként viselkedhet [6]. Az őrlés elején így kialakuló réteges (lamellás) szerkezetű
kompozit részecskék mérete megnő, majd további alakítás hatására ezek fáradásos vagy rideg
töréssel aprózódnak [4]. A részecskék szerkezete így folyamatosan finomodik (rétegek közti
távolság csökken, számuk megnő), emellett a részecskék keménysége is megnő [2], [4], [6].
Végül, a részecskék törése és összehegedése közti egyensúly beáll, ekkor már a részecskék szűk
méreteloszlással rendelkeznek és mindegyikben megtalálható az összes alkotó fázis [2], [4],
[6]. Az ezt követő tovább őrlés hatására, a diffúzió által, ötvözet jön létre [2]. Az őrlés során
nagy mennyiségben alakulnak ki olyan kristályhibák, mint: vakancia, diszlokáció, rétegződési
hiba és szemcsehatár [2], [4], [6], [7]. Ezért az őrlés során gyakran jönnek létre nano-méretű
szemcsék vagy kristályok [6]. Először az alakítás hatására a diszlokációk 0,5-1 µm-os nyírási
sávokat alkotnak nagy diszlokáció sűrűséggel (jellemzően a törés is ezek mentén megy végbe
[4]), ami miatt a rácsfeszültség is megemelkedik [2], [4], [6], [7]. Ennek csökkentésére az
anyagban, kis szögű szemcsehatárokat létrehozva, szubszemcsék alakulnak ki [2], [4], [6], [7].
Végül a további őrlés hatására ezeknek a szubszemcséknek mérete csökken és izotróp
kristálytani textúra alakul ki [2], emellett új helyeken alakulnak ki nyírási sávok, ami az átlagos
szemcseméret további csökkenését eredményezi [6].
Amennyiben jelentősen eltérő képlékeny és rideg anyagokat (képlékeny-rideg rendszer)
őrlünk együtt, az alkotók eloszlása is változik az őrlés során. A képlékeny fázis részecskéi
ellaposodnak az őrlőtesttel való ütközés hatására [4], a rideg fázis pedig már az őrlés kezdetén
elaprózódik [2], [6]. Emiatt a rideg fázis a képlékeny fázis összehegedő részecskéi közé szorul
be, a kialakuló lamellák közé [4], [6]. További őrlés hatására a fent leírtakkal összhangban, a
lamellák finomodnak és alakjuk bonyolódik, így a mátrixban jellemzően oldhatatlan rideg fázis
egyenletesen oszlik el a mátrixban [4], [6], [8]. Ez különösen jól jellemzi az oxid-diszperziósan
erősített (ODS=”Oxide Dispersion Strengthened”) ötvözeteket (2. ábra). Mindezek mellett a
létrejövő, nano-méretű rideg (kerámia) részecskék, jelentősen meggyorsíthatják az őrlési
folyamatot, mivel elősegítik a mátrix alakváltozását és szemcseméretének finomodását [9].
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2. ábra: Rideg-képlékeny rendszerek esetén a lamellák finomodásának és a rideg fázis eloszlásának változása az
őrlés előrehaladtával (a-tól c-ig) [6].

Az őrlést gyakran használják nanokristályos anyagok, mint fém-mátrixú kompozitok
(MMC=”Metal Matrix Composite”), vagy kerámia mátrixú kompozitok (CMC=”Ceramic
Matrix Composite”) létrehozására [8], amelyek tömbi anyagként a szokványostól eltérő
mechanikai és fizikai tulajdonságokkal rendelkeznek [2], [7]. Például az őrlés hatására
csökkenő szemcseméret növelheti a szilárdságot (Hall-Petch összefüggés) [2]. Egymásban nem
oldódó anyagok esetén (mint pl.: MMC kompozitok), teljes amorfizáció nem lehetséges, a
nano-szerkezet kialakulása mellett, jellemzően a szilárd oldat(ok) oldhatósága növekedhet meg
[4]. Az őrlés továbbá használható szilárd fázisú reakciók (mechanokémiai) vagy mechanikai
úton indukált fázis átalakulások véghezviteléhez is [2].

1.1.3. Az őrlés technikai megközelítése
Az őrlés folyamatához több típusú malom áll rendelkezésre: dobmalom, sugármalom,
gyöngymalom, rezgőmalom, rázómalom, forgómalom, „attritor” malom és planéta
bolygómalom [2], [4], [6], [7]. Az utóbbi esetén egy fő („sun”) kerék kerületén helyezkednek
el a mellék („planet”) kerekek és ezeken található meg az őrlőtégely. A fő kerék forgása során
a mellék kerekek mozognak a fő kerék kerülete mentén, emellett forognak saját maguk körül a
fő kerék forgási irányával ellentétesen, így az őrlőtégely tartalmát a centrifugális erő által hozva
mozgásba (3. ábra) [2], [4], [6]. Ennek következtében az őrlés folyamata során az őrlőgolyó az
őrlőtégelyben végiggördül annak falán, majd a szemközti falnak nagy sebességgel ütődik neki
[2], [6]. Az őrlés során több technológiai paraméternek jelentős hatása van. Az őrlés során lehet
alkalmazni száraz, vagy nedves (az őrlőtégelybe töltött, folyadék közegben történő) őrlést.
Fémes anyagok esetében a száraz őrlés előnyösebb, mivel a nedves őrlés jelentős, a folyadék
közeg általi, többlet szennyeződéssel járhat [6]. Az őrlés során emellett szennyezés kiváltó
tényező lehet a folyamatszabályozó anyag, a gáz atmoszféra, az őrlőtestek, az őrlés ideje és
annak intenzitása [2], [4]–[6].
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3. ábra: a) A bolygómalom őrlőtégelyének mozgása és forgása az őrlés során, b) az őrlőtestek ütközése során a
részecskék alakváltozása [6].

Az őrlés alatt gyakran alkalmaznak folyamatszabályozó anyagokat (PCA=”Process
Control Agent”), amelyek megakadályozzák a nem kívánt mértékű hideghegedést, azáltal, hogy
ezek a PCA-k adszorbeálódnak az őrlemény részecskéinek felületére, így csökken a felületi
feszültség, ami csökkenti a hideghegedés mértékét, tehát így az agglomerálódást és feltapadást
[2], [5], [6]. Ennek köszönhetően a részecskék nagyobb mértékben törnek őrléskor, ami
gyorsítja az őrlési és MA folyamatokat [6]. Továbbá csökkentik az őrlőtestek és az őrlőtégely
anyagával való szennyeződés mértékét is. A PCA-k jellemzően szerves anyagok (mint: etanol,
hexán, metanol, sztearinsav), amelyeket 1-5 wt%-ban adnak az őrleményekhez, az őrlés
megkezdése előtt [4], [6]. Az őrlést követően a PCA-k, mivel alacsony hőmérsékleten
elpárolognak, szárítással eltávolíthatóak az őrleményből [2]. Viszont nagy mennyiségben
hozzáadott, vagy nem megfelelő PCA esetén akár szennyezést is okozhatnak, ez jellemzően
karbidok, oxidok jelenlétét okozza az őrleményben [6].
Amennyiben az őrlőtégelyben marad oxigén, az őrlés során nagy mennyiségben
képződhetnek fém-oxidok, amelyek általában stabilak, magas hőmérsékleten bomlanak, és nem
száríthatóak ki [2], [4]. Emiatt, érdemes a levegőt eltávolítani a tégelyből, vagy helyettesíteni
Ar vagy He gázzal [5]. Erre a célra alkalmazott N viszont nem előnyös, ugyanis fém-nitridek
képződhetnek [6].
Az őrlőtestek és az őrlőtégely belső falának anyaga, a fellépő súrlódás hatására,
szennyezheti az őrleményt. Ennek mértéke függ az őrlés idejétől, sebességétől, valamint, hogy
mekkora a különbség az őrlőgolyók és őrlőtégely belső falának keménysége és az őrlemény
között (általában célszerű, ha az őrlőtestek és őrlőtégely belső fala keményebb) [2], [6]. Az
őrlőgolyók méretének is jelentős hatása van az őrlés során végbemenő folyamatokra. A
nagyobb (20-25 mm) őrlőgolyók nagy és kemény részecskék őrlésére alkalmasak, továbbá
alkalmazásuk hosszabb őrlési idő esetén is csak a fázisok elkeveredésével jár [6]. Kisebb
őrlőgolyók (a megnövekedett súrlódás miatt) főként a részecskék finomítására és amorfizációra
alkalmasak [2]. A golyó:por tömegaránya (BPR=”Ball to Powder Ratio”) szintén fontos
paraméter az őrlés során. A golyó:por arány amorfizáció esetén 10:1-től egészen többszázas
értékekig választható, viszont amennyiben nem cél az amorfizáció, alacsonyabb érték is
választható [2]. A BPR növelésével az őrlési folyamatok gyorsabban mennek végbe, viszont a
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keletkező hő mennyisége és az őrlőtestekből származó szennyezés is arányosan emelkedik meg
[2], [6]. Emellett, túl magas BPR esetén a golyó által megtehető szabad úthossz (kinetikus
energia), vagy túl alacsony BPR esetén pedig az ütközések gyakorisága csökkenhet jelentősen
[4].
Az őrlés során azt a pontot követően, ahol a részecskék törése és összehegedése
egyensúlyba kerül, valószínűbb a szennyezés mértékének emelkedése, ezt célszerű figyelembe
venni az őrlés idejének megválasztása során [6]. A kiinduló részecske méret kevésbé számít az
őrlés idejének megválasztásakor, mivel az őrlés ideje és a részecskék belső szerkezetének
finomodása között legtöbbször logaritmikus összefüggés van [4], tehát a részecske méret a
folyamat elején gyorsan csökken.
Az őrléskor befektetett energia kb. 95%-a hő képződésére fordítódik [4]. Ezért számolni
kell azzal, hogy az őrlési sebesség növekedésével megemelkedik az őrlőgolyók kinetikus
energiája, ami a hő képződését és emellett a szennyeződés mértékét is növeli [2], [4], [6].
Amennyiben nano-szerkezetű anyag létrehozása a cél, érdemes az őrlési sebességet úgy
megválasztani, hogy a hőmérséklet a kilágyulási hőmérséklet alatt maradjon [6].

1.1.4. Tömörítési technikák: sajtolás és szinterelés
A PM két részre osztható: por gyártás és tömbi minták gyártása. Az utóbbi őrölt, nanoszerkezetű anyagok esetén jelentős nehézségekkel járhat [2], [4]. A tömbi minták gyártása során
legtöbbször az első lépés a porok hidegsajtolása, amelynél egy véglegeshez közeli forma
kialakítása cél, ami jellemzően 80-95%-os relatív sűrűséggel rendelkezik [2], [10], [11]. Ennél
a technológiánál a tömörséggel kapcsolatban számos probléma merülhet fel. Egyrészt a
szerszám falától való távolságtól függően, a minta belsejében a tömörség változik (csökken),
ennek a hatásnak mérséklésére ajánlott kenőanyagot használni a sajtoló szerszám belső
felületén [2]. Emellett a sajtoló nyomást átadó tüskék esetén preferált, ha az alsó és felső tüske
is mozog a folyamat során, másképp a minta alsó és felső felében eltérő tömörség alakulhat ki
[10]. Továbbá nem csak a szerszám falával, hanem a részecskék egymással való súrlódása is
befolyásolja a nyomás átadását és így a hidegen sajtolt minta tömörségét [10].
A hidegen sajtolt minták tömörségét az azt követő szinterelésnek célja közel 100%-ig
emelni [11], [12]. A szinterelés lehet nyomás nélküli, vagy nyomás kifejtése közbeni szinterelés
is, amit más néven melegsajtolásnak neveznek [2]. A (szilárd fázisú) szinterelést jellemzően a
szinterelendő anyag (fém) olvadáspontjához viszonyított 0,7-0,9 Tolv hőmérsékleten hajtanak
végre, ugyanis a szinterelés során több atomi szintű folyamat lejátszódása szükséges, mint:
kúszás, képlékeny folyás, diffúzió [2]. A hevítés során ideális esetben kialakul a részecskék
közötti kötés, amely a (gömbszerű) részecskék közti „nyak” növekedésével, majd végül a
pórusok bezáródásával történik [10]. A szinterelést befolyásolja a hőmérséklet, az idő, a kezdeti
tömörség, a gáz atmoszféra, a szemcseméret és az anyagminőség [2], [10]. Röviden, minél
nagyobb a kezdeti tömörség, annál nagyobb a szinterelt tömörség, a pórusokba bezáródó gáz
atomok pedig akadályozhatják a tömörödést, valamint be is diffundálhatnak a fémbe [10]. A
finom szemcseszerkezet a szinterelési folyamatokat gyorsíthatja, viszont egy második fázis
jelenléte az anyagban viszont gátolhatja a szükséges kötés kialakulását [10].
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Az MA-val előállított anyagok esetén preferált a szemcsenövekedés elkerülése, így a
nyomás nélküli szinterelés alkalmazása nem a legmegfelelőbb technika [2]. Viszont, ha az
anyag magas hőmérsékleten is stabil (pl. ODS-ötvözetek), melegsajtolással közel teljes
tömörség érhető el kis mértékű szemcsenövekedés mellett [4]. Továbbá a melegsajtolás rosszul
szinterelhető anyagok esetén is jól alkalmazható, hiszen a szinterelési folyamatokat ugyan nem
segíti elő, de a tömörödést azonban jelentősen [4], [10]. Emellett a hőmérséklet emelkedésével
a fémek alakíthatósága megnő, így a részecskék morfológiai jellemzői (alak, méret stb.) is
kevésbé relevánsak [10]. Fontos leszögezni, hogy ettől függetlenül a fontos a részecskék
morfológiája, pl.: gömbszerű részecskék esetén a végső tömörség nagyobb lesz [8]. Végül, a
hidegsajtolásnál leírtakkal összhangban, itt is ajánlott kenőanyagok alkalmazása a belső
szerszámfélen, a súrlódás csökkentésének érdekében [8].

1.2.

Kompozit anyagok

Kompozitnak nevezzük azokat az anyagokat, amelyek fémek, kerámiák és nemfémes
(polimerek) anyagok egyesítésével hozunk létre. A kompozit így mindegyik eltérő alkotó
kedvező tulajdonságait egyesíti, amellett, hogy az alkotók kedvezőtlen tulajdonságai nem
mutatkoznak meg a kompozit viselkedésében [8], [12]. A kompozitok további előnye, hogy a
tulajdonságaik jól tervezhetőek az alkotók arányának változtatásával [2], [8]. Az alkotók között
megkülönböztetjük a mátrixot (amely jellemzően jól alakítható) és az erősítő fázist [2].
Nanokompozitok esetén az egyik alkotó nano-méretű, aminek előnye, hogy a hagyományos
kompozitokhoz képest jelentősen megnövelt szilárdság, szívósság, vagy kopásállóság érhető el
[2].

1.2.1. Fém mátrixú kompozit anyagok
A mátrix anyaga alapján csoportosítva, az egyik fő csoportot a fém mátrixú kompozitok
alkotják. A mátrix anyaga lehet tiszta fém vagy ötvözet, az erősítő fázis jellemzően kerámia (oxidok, -boridok, -karbidok, -nitridek), vagy akár lehetnek „tűzálló” vagy másképp „nehezen
olvadó” (angolul „refractory” névvel jelölt fémek magas, 1800°C feletti olvadásponttal) fémek
is mint a Mo, vagy W [2], [8], [11], [12]. MMC-ket változatos területeken alkalmaznak mint:
gyógyászat, elektronika, autóipar, repülőipar, informatika stb. [2], [8]. Ezek jellemzően
egyesítik a mátrix jó alakíthatóságát vagy hővezetését, az erősítő fázis szilárdságával és
keménységével [12]. Az MMC-k előnyei közé tartozik a tiszta fémekkel vagy ötvözetekkel
szemben, a tömeg csökkenése és a megnövelt magas hőmérsékleti szilárdság [11]. A fém
mátrixú kompozitok több osztályra bonthatóak az erősítő fázis alakja szerint, a továbbiakban
kifejezetten a részecskéke morfológiájú erősítő fázisra koncentrálok. A részecskék feladata a
diszlokációk mozgásának megakadályozása a mátrixban, a terhelés felvétele a mátrix-al együtt,
valamint magas hőmérsékleten alkalmazott kompozitok esetén, szükséges, hogy az erősítő fázis
magas olvadásponttal rendelkezzen és az adott hőmérsékleten kémiailag is stabil legyen [8],
[12]. Emellett az erősítő fázisnak eleget kell tennie az alábbiaknak is: gazdaságosság, alacsony
sűrűség, szilárdság [8]. Porkohászati technikák alkalmazása MMC-k gyártására kedvező a már
fentebb leírtak miatt: fémek és kerámiák jól és változatos összetételben feldolgozhatóak és PMel, nincs szükség olvadék fázis létrejöttére, a reaktív anyagok biztonságosan kezelhetőek, [8].
Emellett, részecskékkel erősített MMC-k esetében a melegalakítás alkalmas megfelelő
tömörség elérésére is [8]. Kihívást jelent viszont a fém és kerámia részecskék között a
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megfelelő kötés létrehozása, különösen mivel a fémek felületén sokszor megtalálható egy
vékony oxid-réteg [11]. Továbbá a kerámia részecskéket a fém mátrix jellemzően rosszul
nedvesíti, ezért a részecskék hajlamosak lehetnek csoportosulni [9], sőt törés során is nagy
jelentősége van a részecskék és a mátrix közti határfelületnek [4].
A fém mátrixú kompozitokban a végső tulajdonságokra az alábbi fő tényezők hatnak:
az erősítő fázis mennyisége és eloszlása a mátrixban, a mátrix és az erősítő fázis részecske,
illetve szemcsemérete [2]. A kis mennyiségben hozzáadott kerámia részecskék (ODSötvözetek) erősítő hatása mellett a kedvezőek a képlékeny alakváltozás szempontjából, míg a
nagy mennyiségben hozzáadott (5 vol%-tól akár 15 vol%-ot is elérő) kerámia tartalom a magas
hőmérsékleti szilárdságot segíti elő [8], [12]. Továbbá, amennyiben a kerámia részecskéknek
jelentősen kisebb a mérete, mint a mátrix részecskéinek, azok hajlamosak fém részecskék
között csoportosulni [11]. MA-val létrehozott MMC-kben többféle erősítési mechanizmus is
szerepet játszhat, pl.: diszlokációk általi, finom szemcseméret általi, diszperziós [4].
Kompozit anyagokban diszlokációk jöhetnek létre alakítás, vagy a hő által indukált
maradó feszültség relaxációja során [11], [12]. Az utóbbi esetében a mátrix és az erősítő fázis
hőtágulási együtthatójának (CTE=”Coefficient of Thermal Expansion”) különbsége miatt,
magasabb hőmérsékletről (pl.: gyártás során használt hőmérséklet) szobahőmérsékletre való
hűlés során a mátrixban húzó, a kerámia erősítésben pedig nyomófeszültség ébred [8]. Ennek
fő oka az, hogy a fémek magasabb, a kerámiák pedig alacsonyabb CTE értékkel rendelkeznek
[12]. A leírt jelenség által, a mátrixban megnövekedett diszlokációsűrűséget a legtöbb szerző
az (1) egyenlet alapján közelíti [8], [9], [11]–[13].
𝛥𝜌𝐶𝑇𝐸 =

𝐴𝛥𝛼𝛥𝑇𝑓𝑝
𝑏𝑑(1 − 𝑓𝑝 )

(1)

Az egyenletben a „𝛥𝛼𝛥𝑇” a hőtágulási együttható által okozott feszültség, az „𝐴”
konstans (értéke 10-12 közötti, az erősítő részecske morfológiájától függően [13]), az „𝑓𝑝 ” az
erősítő fázis térfogathányada, a „𝑏” a Burges vektor és a „𝑑” az erősítő részecske mérete. A fő
üzenet, hogy a diszlokáció sűrűség emelkedik, az erősítő részecskék méretének csökkenésével,
valamint azok mennyiségének növelésével [8], [11]. Az anyagban található pórusok, amelyeket
több szerző külön fázisként értelmez, viszont nem indukálnak feszültséget hűtés során, ugyanis
a pórusok nem tudnak ellenállást kifejteni [12]. Továbbá T. W. Clyne és társai szerint, a
részecskék minél gömbszerűbbek (minél kisebb a felületük) annál kevésbé járnak a diszlokáció
sűrűség növelésével [12]. A megemelkedett diszlokációsűrűség miatt, a mátrix folyáshatárának
emelkedésével is számolni kell, amit a (2) egyenlet mutat be [8], [9], [11]–[13]. Az egyenletben
a „𝐺” a nyírási modulust jelöli. A „𝐺𝑏 √𝜌”-t az egyenletekben több eltérő konstanssal is meg
szokták szorozni mint: 𝐵, 𝑀, α, 𝛽, ezeket az egyszerűség kedvéért nem tüntettem fel [8], [11],
[13]. A két egyenlet által leírt jelenség kísérletileg is alátámasztott, Al-SiC kompozitokban
hűtés hatására (részecskemérettől és mennyiségtől függően) mérhető folyáshatár növekedést
értek el [12].
𝛥𝜎𝑓𝑜𝑙𝑦á𝑠,𝑚á𝑡𝑟𝑖𝑥 = 𝐺𝑏√𝜌
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(2)

A mátrix szemcseméretének csökkenése a Hall-Petch egyenlet alapján a folyáshatár
emelkedésével jár, amit a (3) egyenlet mutat be [8], [9], [11], [12]. A „D” a mátrix
szemcsemérete, a „𝑘” pedig együttható, amelyet egyes esetekben „𝛽” jellel jelöltek [12]. Kainer
1

és társai a képletben a szemcseméretet („D”) egyenlővé tették „𝑑 (

1−𝑓𝑝 3
𝑓𝑝

) ”-el, ami lehetővé teszi

az erősítő fázis részecskeméretének („d”) és térfogathányadának hatásának („𝑓𝑝 ”) számítását a
mátrix folyáshatárára [8]. Ez alapján a mátrix szemcsemérete csökken, az erősítő fázis
részecskéinek méretének csökkenésével, vagy a térfogathányadának növekedésével [13].
𝛥𝜎𝑓𝑜𝑙𝑦á𝑠,𝑚á𝑡𝑟𝑖𝑥 = 𝑘/√𝐷

(3)

Végül a diszperz erősítő fázis általi Orowan erősítés feltétele, hogy az erősítő részecskék
egymástól való távolsága kicsi legyen és így együttesen akadályozzák a diszlokációk mozgását
[12]. Sok esetben azonban MMC-knél ez a hatás nem érvényesülhet, ha a részecskék nincsenek
elég közel egymáshoz, vagy a mátrix szemcsehatáraira csoportosulnak [12]. Azonban az
alakítás során az erősítő részecskék környezetében nagyobb mértékű alakváltozás történik, ami
így ott a mátrix szemcseméretének finomodásával jár [11].
A kutatásomban a Cu esetén mind a Mo, mind az Al2O3 erősítő fázisként értelmezhető,
ezért az általuk okozott hatásokat figyelembe kell venni a kompozit viselkedésének
szempontjából. A fent bemutatott képletek célja a mátrix és az erősítő fázisok mennyiségének,
méretének és egyéb értékeinek lehetséges hatásainak kapcsolatba hozása a kompozit
tulajdonságaival.

1.2.2. Cu-Al2O3 ODS-ötvözetek
ODS-ötvözetek (oxid diszperziósan erősített) előállítására gyakran MA-t alkalmaznak,
mivel lehetővé teszi a hozzáadott oxidok homogén eloszlatását [2], [5], [6], [14]. A tömbi
mintában a szétoszlatott finom oxidok a megújulási és újrakristályosodási folyamatokat
gátolják, ami így a mátrix szemcseméretére is hatással van [5]. Emiatt az ODS-ötvözetekre
jellemző a magas hőmérsékleti szilárdság, jó oxidációállóság, illetve egyéb magas
hőmérsékleten kedvező viselkedés (pl.: kúszásállóság) [2], [5], [8]. Számos kutatást publikáltak
már fémek (Al, Ni, Fe, Cu, Mo) különböző oxidokkal való erősítéséről (Al2O3, Y2O3, ThO2,
La2O3) [2], [5], [6], [8], [13], [15]–[18].
Cu-Al2O3 ötvözeteket használnak olyan területeken, ahol cél a Cu magas hő és
elektromos vezetésének és a diszperziósan eloszlatott Al2O3 által okozott szilárdság egyesítése
[8], [19]. Az így létrehozott kompozit kopásálló, jól ellenáll magas hőmérsékleten is a
lágyulásnak akár kis mennyiségben hozzáadott Al2O3 esetén is, emellett a kis méretű Al2O3
részecskék nem befolyásolják a Cu hővezető képességét [8], [20]–[22]. Emellett az Al2O3
előnye, hogy olcsó, alacsony a sűrűsége, a Cu-ban nem oldódik és kémiailag stabil, valamint
magas hőmérsékleten is jó mechanikai tulajdonságokkal rendelkezik [19]–[21]. A hőálló CuAl2O3 kompozitok sok helyen alkalmazhatóak mint: ponthegesztő elektródák, kommutátor
alkatrészek, kontaktor alkatrészek [4], [8], [22].
M. Besterci és társai Cu-Al2O3 kompozitokat állítottak elő porkohászati úton 0,31-3,36
wt% közti Al2O3 tartalommal [23]. Azt tapasztalták, hogy az Al2O3 tartalom növekedésével a
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keménység lineárisan növekszik, a szilárdság logaritmikusan nő, az alakíthatóság pedig
logaritmikusan csökken. A szövetszerkezet alapján az Al2O3 részecskék 400 nm alattiak (4.
ábra a), azonban a szerzők feltételezése szerint a diszlokációk mozgásának
megakadályozásában a 200 nm alatti részecskék az igazán hatékonyak, emellett véleményük
szerint az újrakristályosodási hőmérséklet növekedését is a maximum 200 nm-es részecskék
közti távolság segíti elő [21]. Változó kerámia tartalmú minták 50%-os alakítása után látható
(4. ábra b), hogy már kis mennyiségben hozzáadott Al2O3 tartalom hatására is jelentősen nőtt
az újrakristályosodás hőmérséklete [23].

a)

b)

4. ábra: a) Besterci és társai által előállított Cu-Al2O3 minták szövetszerkezete (karbon replika), b) a minták
újrakristályosodásának nyomon követése keménység mérés alapján: 1) Cu, 2) Cu-0,3Al2O3, 3) Cu-1,6Al2O3, 4)
Cu-2,6Al2O3 (wt%) [23].

J. Ďurišin és társai Cu-1,4Al2O3 (wt%) mintákat állítottak elő mechanikai ötvözéssel és
meleg extrudálással. Az ezt követő lágyítás során egészen 900°C-ig nem tapasztaltak jelentős
keménység csökkenést, valamint újrakristályosodás esetén is finomszemcsés maradt a
szövetszerkezet [24]. Ez szintén az Al2O3 részecskék diszlokáció és szemcsehatár mozgást
megakadályozó hatása miatt lehetséges. Hasonló eredményekről más kutatások is beszámoltak
[4], [6], [22]. Érdemes figyelembe venni azt is, hogy a keménység növekedésével és a
szemcseméret csökkenésével, bizonyos mértékben csökken a vezetőképesség is [14], [25].
Emellett porkohászati úton gyártott minták esetén a minták tömörsége csökken a növekvő
Al2O3 tartalom hatására [26].
A kutatómunka szempontjából releváns a Cu-Al2O3 kompozitok viselkedése, ugyanis
az általam előállított Mo-Cu-Al2O3 kompozitokban, a Cu mátrixban megtalálható Al2O3
részecskék miatt, a fent leírtakhoz hasonló jelenségek figyelhetőek meg.

1.3.

Mo-Cu kompozitok

W-Cu és Mo-Cu kompozitokat gyakran alkalmaznak elektrotechnikai alkatrészekhez
mint: hőelvezetők vagy hordozólapok [8], [27]. Ezekben az esetekben fő elvárás a mechanikai
integritás, a keletkező hő jó elvezetése, és a többi anyaghoz jól igazodó CTE [28]. A nagy
szilárdság és ridegség különösen fontos például nagyobb méretű nyomtatott áramköri lapok
hőelvezetőinél [29]. Ezek közül az anyagok közül a Mo-Cu előnyösebb kisebb sűrűsége és jobb
alakíthatósága miatt [28], [30], [31]. A Mo magas olvadásponttal, alacsony CTE-vel és jó
12

mechanikai tulajdonságokkal rendelkezik [32], emiatt Cu-val alkotott kompozitjuk jól elegyíti
a magas hőmérsékleti szilárdságot a jó hővezetéssel [28], [31], [33]. Ezt elősegíti az, hogy a
Mo és Cu együtt nem alkotnak ötvözetet (pszeudo-ötvözetek, vagy másképp álötvözetek, a
továbbiakban az egyszerűség kedvéért kompozitokként hivatkozom rájuk), mivel egymásban
oldhatatlanok, továbbá nem képeznek intermetallikus fázisokat sem [31], [34]. A Mo-Cu
kompozitok széleskörűen használtak az alábbi területeken: űripar, repülőipar, katonai ipar,
vákuumtechnika, rakétatechnika; érintkező alkatrészek, hegesztő elektródák; ezeken a
területeken is érvényes, hogy a kompozit a mechanikai tulajdonságai kiemelten fontosak, a
hővezetés mértéke és a CTE értéke mellett [28], [33], [35]–[40].

1.3.1. Mo-Cu kompozitok előállítása
A Mo-Cu kompozitok gyártásánál figyelembe kell venni azt, hogy a két fém egymásban
szinte teljesen oldhatatlan, intermetallikus fázisokat sem képeznek (5. ábra), eltérő
rácsszerkezettel rendelkeznek (Cu: FKK, Mo: TKK) [34], valamint keveredési entalpiájuk +18
kJ/mol [36], [38]. Továbbá a két fém olvadáspontja jelentősen eltér (Cu: 1083°C, Mo: 2625°C
[33], [40]), emiatt hagyományos technikákkal nem gyárthatóak [27], [36]. Tekintve, hogy Cu
ötvözetek erősítésekor, Cu-ban nem oldódó anyagokat használnak a vezetőképesség megtartása
végett, előállításukra PM vagy infiltrációs technikákat használnak [41], [42].

5. ábra: Cu-Mo egyensúlyi fázisdiagram [43].

Az 1. Táblázatban a Mo-Cu kompozitokkal kapcsolatos szakirodalmat foglaltam össze,
Cu tartalom szerint sorba rendezve. A táblázat bemutatja az előállítási paramétereket, valamint
az előállított tömbi anyagok keménységét, szilárdságát és tömörségét. Amennyiben az adott
szakirodalomban több módon gyártottak le mintákat (pl. bevonatolással és őrléssel), a
táblázatban mindig a kutatásom szempontjából összehasonlítható és ahhoz kapcsolódó minták
eredményeit tüntettem fel. Továbbá ahol a kiinduló Cu és Mo port a kísérleti munka keretein
belül állították elő kémiai úton (NH4)6Mo7O24, Cu(NO3)2, CuMoO4, MoO3 -ból vagy más egyéb
anyagokból kiindulva, valamint az így előállított fém porokat már nem keverték vagy őrölték,
a por technológiát az egyszerűség kedvéért a „kémiai” szóval jelöltem. Ahol dőlt betűvel
találhatóak meg értékek, az átszámított mértékegységekre utal (pl.: Brinell keménységről
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1. Táblázat: Mo-Cu ötvözetekkel kapcsolatos szakirodalmi összefoglaló. A „Kémiai” előállítás (lásd fenti
szöveg) pirossal, a szinterelés, ahol a kutatás szerint a Cu olvadáspontja alatti hőmérséklet a legkedvezőbb,
zölddel kiemelve.
Cu
wt%

Por
technológia

Sajtolás

Szinterelés

Kemény
-ség

Nyomó
folyás
határ

Sűrűség

Hiv.

10

Kémiai

200 MPa, 5
perc, 2 wt%
sztearinsav

1050-1200°C, 3
óra, H2

233 HV
1200°C

-

98,8%
1200°C

[33]

18

Keverés
20 perc

70 MPa

1-4 óra, H2, 12001500°C,
10°C/min hevítés

-

-

94,7%
1400°C

[44]

18

Őrlés, 300 rpm,
10:1, Heptán
(PCA), 60 óra

Hidegsajtol
ás adatok
nélkül

H2, 1250-1400°C,
2 óra

279 HV
1350°C

-

98,6%
1350°C

[39]

219 HV
1200°C

-

98%
1200°C

[45]

197 HV

-

92,8%

[34]

~96%
1050°C

[37]

25

Kémiai

250 MPa

25

Keverés, 4 óra

30 MPa

25

Kémiai

32 MPa

27,2

30

Őrlés, 500 rpm,
Ar, Hexán
(PCA), 10-2030 óra
Őrlés, 60g
gyorsulás, 10-20
perc, Szita:
71μm, 10 perc

900-1300°C, Ar20vol%H2, 2 óra,
10°C/min hevítés,
kemence hűlés
1200°C, H2, 2 óra,
kemence hűlés
950-1100°C, 1,5
óra, H2, 10°C/min
hevítés

214 HV
1050°C

450 MPa

1150°C; 1 óra;
Ar+10 vol H2,
kemence

180 HV

-

88%

[27]

150 MPa

950-1200°C, H2,
1 óra, 5°C/min
hevítés, kemence
hűlés

232 HV
1000°C

-

98,6%
1100°C

[46]

30

Kémiai

200 MPa

1050-1200°C, 2
óra, H2

~192
HV
1150°C

-

97%
1150°C

[35]

40

Kémia

400 MPa

1050-1400°C, 3090 perc, H2

-

-

~98%
1100°C
60 perc

[47]

43,2

Kémiai

317-327
HV

-

90-91%

[40]

46,6

Őrlés, 15 min,
Heptán (PCA)

-

-

~98%
1400°C
60 perc

[48]

47

Keverés

~140
HV

~99%

[30]

50

Keverés

~400
MPa
* lásd
szöveg

-

[42]

92,3%
1000°C

[36]

96%

[41]

80

85,6

Őrlés, 10 mm
őrlőgolyók,
10:1, 300 rpm,
50 óra
Őrlés, Ar, 200
rpm, 14:1, 195°C, 5-55 óra

SPS, 1000°C, 3 perc, 100200°C/min hevítés
1-4 óra H2, 120070 MPa
1500°C,
10°C/min hevítés
1000°C, 117
156 MPa
MPa, 25 min; N2
HIP, 950°C, 150 MPa, 2 óra,
kemence hűlés
900-10005 tonnás
1050°C, vákuum,
terheléssel
1 óra, 10°C/min
hevítés
650 MPa, 700°C, 20 perc
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63 HV
1000°C

-

1142
MPa
UCS

Vickers keménységre számított). Végül, amennyiben például több szinterelési hőmérsékleten
vizsgálták a tömbi mintákat, mindig a legkedvezőbb értéket jelöltem a táblázatban, úgy, hogy
alatta feltüntettem az adott szinterelési hőmérséklet. Látható, hogy hogy a bemutatott 16
cikkben, 14-ben a Cu tartalom kisebb vagy egyenlő mint 50 wt%, ami a gyakorlatban használt
összetételekre jellemző. Ebből a 14 cikkből viszont csak 9-ben őrölnek vagy kevernek
fémporokat össze. Végül, ebben a 9 cikkben csak 3-ban döntöttek a szilárd fázisú szinterelés
mellett (vagy határoztak meg Cu olvadáspontja alatti ideális szinterelési hőmérsékletet), emiatt
összességében egy rendkívül szűk kutatási területről beszélhetünk. A továbbiakban, ezzel a 3
publikációval kezdve, részletezem a Mo-Cu szakirodalmi kutatásokat.
P. Yih és társa Mo-Cu kompozitokat állított elő 27-67 wt% közti Cu tartalommal [30].
Két eltérő por technológiát alkalmaztak: az első Cu és Mo porok egyszerű összekeverése volt
egy őrlőmalomban („Keveréses módszer”), a második pedig vásárolt, Cu-val bevont Mo por
(73 wt% Mo) és amennyiben az összetételhez szükséges volt, ahhoz kevert Cu por alkotta
(„Bevonatolásos módszer”). Hidegsajtolást megelőzően a porokat 300°C-os H2 gáz közegben
történő redukáló hőkezelésnek vetették alá, majd ezután 156 MPa nyomással gyártottak
hengeres próbatesteket. A végső melegsajtolást 1000°C-on, 117 MPa nyomással, 25 perces
hőntartással, N2 gáz atmoszférában végezték el. Az eredmények azt mutatják a Cu-val bevont

6. ábra: P. Yih és társai által előállított Mo-Cu minták szövetszerkezete, Cu-ra történő marást követően, Mo
tartalomtól (wt%) függően: a) 33, b) 63, c) 73 d) 33, e) 63, f) 73. A felső sor „coated filler”, az alsó „admixture”
keverékekből előállítva [30].
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Mo részecskék jobb eredményekre vezettek, a kiértékelés során viszont a keverékből előállított
minták eredményeit használtam, ugyanis csak azok a minták hasonlíthatóak össze a kutatásom
során előállított mintákkal. A 6. ábra mutatja a melegen sajtolt minták szövetszerkezetét. A Monak világos, a Cu-nak sötétebb árnyalata van. Látható, hogy 33 wt% Mo tartalom (67 wt% Cu
tartalom) esetén nincs jelentős eltérés a két szövetszerkezet között, azonban 63 wt% Mo
tartalomtól (37 wt% Cu tartalom), a keveréses módszerrel előállított mintákban, a Mo
agglomerátumokat alkot.

7. ábra: P. Yih és társai által előállított Mo-Cu kompozitok tulajdonságai összetételtől függően: a) porozitás, b)
keménység, c) nyomószilárdságnál mérhető folyáshatár [30].

A 7. ábra mutatja be az előállított minták tömörségét, keménységét és nyomószilárdság mérés
során mérhető folyáshatárát. Látható, hogy 53 wt% Mo tartalomig (ami 47 wt% Cu tartalom) a
porozitás mértéke alacsony és megegyezik mindkét mintatípus esetén, azonban a
szövetszerkezeti felvételeken látott Mo agglomerátumok megjelenésével összhangban,
nagyobb Mo tartalomnál, a keveréssel előállított minták porozitása meredeken megemelkedik.
Ez annak köszönhető, hogy az 1000°C-on végrehajtott melegsajtolás során a minták
tömörödése összefügg a Cu alakváltozó képességének jelentős megemelkedésével és képlékeny
folyásával (a rideg Mo szemcsék körül) [30]. Tehát a megemelkedett Mo tartalom és a nagy
agglomerátumok jelenléte miatt, a Cu kevésbé tudta ezt a szerepet betölteni. Azt a tényt, hogy
Mo-Cu kompozitok esetén a Cu a fő alakváltozó fázis, illetve, hogy a legalább 30 wt% Cu
szükséges a megfelelő tömörödéshez, több kutatás is alátámasztotta [46], [49]. A keveréssel
előállított minták relatív sűrűségének csökkenése, 53 wt% Mo tartalom felett, okozza ezen
minták keménységének és nyomószilárdságának drasztikus csökkenését (a bevonatolással
előállított mintákhoz képest).
Tao Meng és társai 50Mo-50Cu (wt%) kompozitokat állítottak elő a kiinduló Mo és Cu
porok összekeverését követő meleg izosztatikus sajtolással 950°C-on, 150 MPa-al, 2 órás
hőntartás mellett, amit kemencével együtt történő hűlés követett [42]. A melegen sajtolt
hengeres mintákat melegen alakították 60%-os alakváltozásig, 0,01 s-1, 0,1 s-1, 1 s-1, 10 s-1
alakváltozási sebesség mellett, 350°C, 400°C, 450°C, 500°C hőmérsékleteken, majd az
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alakítási hőmérsékletről a mintákat vízben hűtötték le. A valódi alakváltozás – valódi feszültség
diagramokat mutatja a 8. ábra.

8. ábra: Tao Meng és társai által előállított 50Mo-50Cu kompozitok melegalakításakor rögzített valódi alakváltozás
– valódi feszültség diagramok: a) 350°C, b) 400°C, c) 450°C, d) 500°C [42].

Jól látható, hogy a hőmérséklet emelésével és az alakítási sebesség csökkentésével a szilárdság
csökken. Emellett a legtöbb görbe elér egy maximum értéket, majd csökken a mérés során, ez
a Cu felkeményedése, majd az azt követő dinamikus újrakristályosodása miatt történik [42]. A
Cu újrakristályosodási hőmérséklete alakított minták esetén függ az előzetes alakítás, összetétel
és egyéb körülményektől, általában 170°C és 500°C között található [42], [50], [51]. A
fémekben történő újrakristályosodásnak a hajtóerejét röviden az anyagban tárolt energia
csökkentése adja a kristályhibák rendezése és csökkentése által [52]–[54]. A dinamikus
újrakristályosodás során a fenti folyamat folyamatos alakváltozás során megy végbe
(melegalakítás), erre különösen hajlamosak alacsony rácshiba energiával (SFE =„Stacking
Fault Energy”) rendelkező fémek, mint a Cu (γSFE = 78 mJ/m2 [52]). Ekkor az új szemcsék
képződése és növekedése nagy diszlokáció sűrűségű helyeken történik, majd az alakítás
hatására ezeknek a diszlokáció sűrűsége megemelkedik, növekedése leáll és határán új
szemcsék képződnek [53], [55], [56]. A melegalakító teszteket követően SEM-EBSD-vel
vizsgálták a szövetszerkezetet (9. ábra). Látható, hogy a hőmérséklet emelésével és az alakítási
sebesség csökkentésével, az újrakristályosodott Cu szemcsék százaléka megemelkedett,
azonban még mindig a szubszemcsés Cu szemcsék alkotják a legnagyobb frakciót.
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9. ábra: Tao Meng és társai által előállított 50Mo-50Cu kompozitok melegalakítását követően történő EBSD
vizsgálatok eredménye: a) 350°C és 10s-1, b) 500°C és 0,01 s-1. Zöld: Mo, kék-sárga-piros: újrakristályosodottszubszemcsés-alakított Cu szemcse ebben a sorrendben [42].

G. A. Tikhii és társai Mo-30Cu (wt%) kompozitokat állítottak elő, őrlést követő
hidegsajtolás, majd 950 és 1200°C közti, 1 órás, H2 atmoszférában elvégzett szintereléssel [46].
A kutatásukban előállítottak alacsonyabb Cu tartalmú mintákat is, azonban azt tapasztalták,
hogy a minták alakíthatósága ezekben az esetekben jelentősen lecsökkent, hasonlóan a P. Yih
és társai publikációjában leírtakhoz (fentebb). A szinterelést követő szövetszerkezetet a 10. ábra
mutatja be, szinterelési hőmérséklet szerint rendezve.

10. ábra: G. A. Tikhii és társai által előállított Mo-30Cu (wt%) szinterelt kompozitok 2000x nagyításban,
szinterelési hőmérséklet szerint: a) 1000°C, a) 1050°C, a) 1100°C, a) 1150°C [46].
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A felvételek alapján a szinterelési hőmérséklet emelésével a porozitás csökkent, viszont azért,
mert a Cu olvadék különvált a Mo-tól az együtt alkotott részecskékből, így a szövetszerkezet
végül Mo részecskék és az azokat körbevevő Cu mátrix alkotta. Ezzel jó összhangban van a
tény, hogy a legnagyobb keménységet 1000°C-on mérték (232 HV), a legnagyobb tömörséget
viszont 1100°C-on (98,6%) [46].
E. Botcharova és társai nagy Cu tartalmú (85,6 wt%) Mo-Cu kompozitokat állítottak
elő mechanikai ötvözéssel, 200 rpm forgási sebességgel, 14:1-es golyó por aránnyal, folyékony
N2 hőmérsékletén [41]. Ezt követően a mintákat egytengelyű (uniaxiális) melegsajtolással (650
MPa, 700°C, 20 perc) alakították tömbi mintákká. Az 5 és 55 óráig őrölt minták
diffraktogramját mutatja a 11. ábra. A tovább őrölt mintában a csúcsok intenzitása csökkent és
szélességük nőtt, azonban nem jelentős mértékben, illetve a Mo csúcsok alapján a Mo nem
oldódott a Cu-ban 55 óra őrlést követően sem, továbbá a Cu krisztallit mérete és rácsparamétere
sem változott 20 óra őrlést követően. Ez alapján, Mo-Cu kompozitok esetén, amennyiben nem
cél szilárd oldat létrehozása, őrlési paraméterektől függően, nem érdemes hosszú őrléseket
végezni (a Cu krisztallit mérete konstans 5 óra őrlést követően is 25 nm-es, majd 10 óra vagy
annál hosszabb őrlést követően 20 nm-es) [41]. Emellett Cu alapú szilárd oldatok létrejötte nem
kedvező a Cu hővezetése és elektromos vezetése szempontjából sem, ez érvényes a szinterelési
folyamatokat segítő anyagok hozzáadására is [36], [39]. Továbbá ennek okán célszerű az őrlés
során a szennyeződés mértékét lehetőség szerint csökkenteni vagy akár a szennyeződést
megszüntetni [34].

11. ábra: E. Botcharova és társai által 5 óráig (felső) és 55 óráig őrölt (alsó) Mo-Cu kompozitok röntgen
diffraktogramja [41].

A tömbi minták tulajdonságait tekintve, a szerzők a hosszan őrölt porokat hőkezelték 1 órán
keresztül Ar atmoszférában 200-900°C között. A Cu szemcsék mérete lineárisan emelkedett,
azonban 1 óra 900°C-os hőkezelést követően sem haladta meg a 25 nm-t. Ez alapján,
amennyiben a Cu mellett megtalálható egy nem-oldódó, kis méretű fázis, az hatékonyan
akadályozhatja az újrakristályosodási folyamatokat. Hasonló következtetésre jutottak A.
Kumar és társai Mo-80Cu (wt%) kompozitok őrlése során [36]. A röntgenes eredmények
alapján ugyanis látható (12. ábra), hogy bár az őrlés hatására nagyobb mértékben csökkent a
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csúcsok intenzitása és nőtt a szélessége, érdemi változás a Cu krisztallit méretében, vagy
rácsparaméterében az őrlés kezdetén történik, emellett a Cu rácsparamétere lényegében nem
változik az őrlés idejének növelésével. Kutatásukban a tömbi minták tömörségét tekintve az
1000°C-on, vákuumban történő szinterelést jelölték meg optimálisnak, a 900°C-os és 1050°Cos hőmérséklettel szemben. Végeztek el párhuzamos szinterelést 1000°C-on H2 atmoszférában
is, ahol nem tapasztaltak nagyobb végső tömörséget, viszont kiemelték, hogy a hidegsajtolás
során a mintába bezáródó gázok okozhatják a porozitások mennyiségének növekedését [36].

12. ábra: A. Kumar és társai által előállított Mo-80Cu (wt%) kompozitok röntgendiffrakció alapján meghatározott
eredményei: a) Krisztallit méret és rácsfeszültség változása az őrlés idejének függvényében, b) az őrlemények
diffraktogramjai eltérő idejű őrlést követően [36].

Paola A. Benavides és társai mechanikai ötvözéssel állítottak elő Mo-27,2Cu (wt%)
kompozitokat 500 rpm forgási sebesség és 10-30 órás őrlési idő alkalmazásával [27]. Az
őrleményeket 450 MPa alkalmazásával sajtolták hidegen, majd szinterelték 1150°C-on 1 órás
hőntartással. Az őrlési időtől függően a kapott krisztallit méretek (11-18 nm) hasonló, mint a
két fent bemutatott publikációk [36], [41]. Azonban itt a Cu olvadáspontja feletti szinterelési
hőmérsékletet alkalmaztak, amelynek köszönhetően a keménység értéke 182 HV, míg más
kutatók munkájában hasonló összetételű, őrlés alkalmazásától függetlenül, szilárd fázisú
szinterelést követően 214 HV és 232 HV [37], [46]. Ezzel összefüggésben állhat az is, hogy az
1150°C-os szinterelést követően csak 88%-os tömörséget értek el, amely kedvezőtlen a
keménység mérése során, hiszen a behatoló mérőfejre az anyag kisebb ellenállást fejt ki [27].
Azonos összetételű Mo-25Cu (wt%) kompozitokat állítottak elő A. Sun és társai [45],
Q. Chen és társai [34], valamint D. Wang és társai [37] (1. Táblázat 4-6. sor, ebben a
sorrendben). Az azonos hőmérsékleten, közel azonos körülmények között végzett olvadék
fázisú szinterelés ellenére a minták keménysége és tömörsége jelentősen különbözik [34], [45].
Emellett a kutatók által kémiai úton előállított fém porokból kiindulva, eltérő szinterelési
hőmérsékleten (egyik esetben a Cu olvadáspontja, másikban felett), sikerült közel azonos
tömörségű és keménységű mintákat előállítani, sőt az elektromos vezetés értéke is hasonló (23,9
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[45] és 22,4 [37] MS/m). Mindezek mellett a minták szövetszerkezete között látható eltérés, az
1200°C-on szinterelt minta sokkal finomabb szerkezetű (13. ábra).

13. ábra: Mo-25Cu (wt%) kompozitok szövetszerkezete eltérő hőmérsékletű szinterelést követően: a) 1050°C, D.
Wang [37], b) 1200°C, A. Sun [45].

Végül érdekességképpen T. Minasyan és társai kémiai úton előállított Mo-43,2Cu (wt%)
kompozitoknál értek el rendkívül magas 317-327 HV keménységet [40]. Az SPS-el tömörített
porokban a Cu és Mo szemcsék mérete 200 nm körüli. Azonban az előállítási technika
bonyolult és így az iparban nehezen alkalmazható.
Összességében a táblázatban bemutatott és a szövegben is részletezett cikkek
paramétereit áttekintve nem található egységesen olyan gyártási technológia vagy olyan
technológiai paraméter (pl.: szinterelési hőmérséklet) ami egyértelműen meghatározható
ideálisként.

1.3.2. Mo-Cu-Al2O3 kompozitok
A bemutatott Cu-Al2O3 és Mo-Cu kompozitokkal szemben Mo-Cu-Al2O3
kompozitoknak nincsen kiterjedt szakirodalma. A Mo és Al2O3 erősítő fázisok szimultán
alkalmazásával tovább javíthatóak a mechanikai tulajdonságok, mint kopásállóság vagy magas
hőmérsékleti szilárdság, a hővezető képesség megtartása mellett [57], [58]. Mivel így
egyesülhetnek a Mo és az Al2O3 által biztosított előnyös tulajdonságok (korábbi fejezetekben
részletezett), mindenképp érdemes a Cu mátrixú, Mo és Al2O3 erősítésű kompozit
előállításának lehetőségével foglalkozni.
J. Zygmuntowicz és társai három megjelent cikkükben foglalkoznak Al2O3-Mo-Cu
kompozitok előállításával és tulajdonságaival [59]–[61]. Ezekben azonban az Al2O3
mechanikai értékeinek növelésével (pl.: keménység, szívósság) foglalkoznak, továbbá ez a
kompozit CMC-nek minősül, mivel a Mo és Cu tartalom összesen 15 vol%, tehát ezek nem
kötődnek a Mo-Cu alapú Mo-Cu-Al2O3 kompozitokhoz.
Yong Liu és társai Mo-Cu-Al2O3 kompozitok létrehozásának lehetőségét más
szemszögből vizsgálták, Mo-t adtak hozzá Cu-Al2O3 kompozithoz [62]. Az általuk 30%Mo/CuAl2O3-ként jelölt anyag esetén nem jelölték, hogy pontosan mihez viszonyítva 30% a
hozzáadott Mo mennyisége (pl.: tömeg vagy térfogat), emellett a kiinduló Cu-Al2O3-ban az
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Al2O3 mennyisége sem ismert. Azon a tényen kívül, hogy vákuumban végzett melegsajtolással
állították elő a mintáikat, nem közöltek egyetlen gyártási paramétert sem. Leírták azonban a
melegsajtolt minták egyes értékeit, mint tömörség, keménység, elektromos vezetőképesség,
továbbá egy optikai felvétel is látható (14. ábra). A szövetszerkezet alapján feltételezhetően por
állapotban történő keverést alkalmaztak a melegsajtolást megelőzően, de további konkrétum a
felvétel minősége és az adatok hiánya alapján nem állapítható meg.

14. ábra: Yong Liu és társai által előállított, melegen sajtolt 30%Mo/Cu-Al2O3 kompozit minta szövetszerkezete
[62].

S. Moradi és társai mechanokémiai úton állított elő Mo, Cu és Al2O3-t tartalmazó
őrleményt MoO2, CuO és Al együtt őrlésével [57]. A végső pontos összetétel nem ismert,
azonban az őrlések során a felírt reakció egyenlethez képest, az Al mennyiségét
megkétszerezték, mégis ezeknek az őrleményeknek egy 1000°C-os, 1 órás szinterelését
követően a bemutatott röntgen diffraktogramon nem jelöltek meg más fázist a Mo-n, a Cu-n és
az Al2O3-n kívül. Mindezek mellett kutatásuk nem tér ki tömbi minták előállítására [57].
S. Sabooni és társai szintén mechanokémiai reakció által, 60 óra őrlést követően hozott
létre Cu-15wt%Mo/30vol%Al2O3 őrleményeket Cu, MoO3 és Al porokból kiindulva [58]. Ez
értelmezésem szerint 85Cu-15Mo (wt%) ötvözethez ahhoz viszonyítva 30 vol% hozzáadott
Al2O3-t jelent, amely átszámolva 13,3Mo-75,2Cu-11,5Al2O3 (wt%) összetételnek feleltethető
meg. Az őrleményt egytengelyű hidegsajtolással (400 MPa), majd 1 órás, 800°C-os
szintereléssel alakították tömbi mintává. Az őrlés során a Cu krisztallit mérete 75 nm-ről
csökkent 35 nm-ig, a krisztallit méret az őrlés idejével (60 óráig) logaritmikusan csökkent. Ez
35 nm-es méret a 800°C-os szinterelést követően ez 58 nm-ig emelkedett. Az előállított tömbi
minta keménysége 307 HV, amely meghaladja a referenciaként előállított Cu-15Mo-ból
előállított tömbi minta keménységét (198 HV). Viszont a keménység értéket leszámítva a
kutatásukban nem mutatják be a tömbi minta szövetszerkezetét, illetve nem vizsgálták meg
azok több tulajdonságát (pl.: szilárdság).
Végül X. L. Cheng és társa Mo-50Cu (wt%) kompozitokat erősítettek 0, 1, 3 és 5 wt%
WC-al, annak keménységének és kopásállóságának növelése céljából [63]. Igaz, itt nem Al2O3t használtak erősítésre, azonban a kerámia részecskékkel erősített Mo-Cu munkák száma véges
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és a WC hasonló tulajdonságokkal rendelkezik, mint az Al2O3. A kísérletek során a porokat
összekeverték egy golyó malomban, majd szikra plazma szintereléssel készítették el a tömbi
mintákat. A tömbi minták szövetszerkezetét mutatja a 15. ábra.

15. ábra: X. L. Cheng és társa által előállított Mo-50Cu kompozitok WC tartalom szerint (wt%): a) 0WC, b) 1WC,
c) 3WC, d) 5WC (úgy gondolom, hogy a képeket felcserélhették és a helyes összetétel: a) 3WC, b) 0WC, c) 1WC,
d) 5WC) [63].

A tömbi minták esetén a legnagyobb keménységet és tömörséget 1 WC (wt%) hozzáadásával
érték el, az erősítetlen Mo-Cu kompozitokhoz képest (95 HV) 128 HV-re növekedett értékkel
[63]. Ezzel összhangban ezzel az összetétellel érték el a legjobb kopásállóságot is. Azonban
hátrány, hogy az WC részecskék mérete nagy, emellett a WC sűrűsége (15,63g/cm3 [64]) miatt
kedvezőtlen az olyan alkalmazási területeken, ahol a tömeg számít [58], [63].
Ezek alapján látható, hogy a Mo-Cu kompozitok Al2O3 részecskékkel való erősítésével
kevés publikáció foglalkozik, az előállított Mo-Cu-Al2O3 kompozit tömbi minták
jellemzésének a szakirodalma hiányos. Viszont, a témában eddig megjelent, korlátozott számú
cikk arra utal, hogy Mo-Cu kompozitok kerámia részecskékkel, különösen Al2O3-al való
erősítése kedvező lehet és jó lehetőséget ad Mo-Cu kompozitok felhasználási területének
bővítésére.
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2. Tudományos nyitott kérdések
A kutatásomhoz kapcsolódó szakirodalom áttekintését követően, fel kívánom tárni az
általam vélt hiányosságokat és ellentmondásokat. A Mo-Cu-Al2O3 kompozitok esetén vagy
mechanokémiai előállításra koncentráltak [57], [58], vagy nem közölték az gyártás technológia
során használt pontos körülményeket [62], továbbá a tömbi, gyakorlatban is alkalmazható
minták alapos jellemzésével nem foglalkoztak, így nem tisztázott, a Cu-hoz adott Mo és Al2O3
pontosan milyen módon fejti ki hatását.
A Mo, Cu és Al2O3 együtt őrlésének lehetősége és az így előállított porok jellemzői nem
tisztázottak, ahogy a további tömörítési technikák előnyei és hátrányai sem, emiatt a teljes
előállítási technológia erre az új Mo-Cu-Al2O3 összetételre nem feltárt.
A szakirodalmi összefoglaló alapján legtöbb esetben a magas hőmérsékleten történő
tömörítést követően levegő vagy kemence hűtést alkalmaztak. Egy kutatásban használtak 350500°C-os melegalakítást követő gyors hűtést, amelynek következtében a Cu-ban nem zajlott le
klasszikus újrakristályosodás [42]. Azonban nem ismert magasabb hőmérsékleten végzett
alakítást követően, a gyors hűtés hatása a mikroszerkezetre, különösen Mo-Cu-Al2O3
kompozitok esetén.
A szakirodalomban, kevés esetben alkalmaztak víz vagy más gyors hűtést a magas
hőmérsékletről való hűlés során. Azonban a hőtágulási együttható értéke jelentősen eltér a Cu
és a Mo között, emiatt a hőfeszültségnek feltételezhető, hogy van hatása a szövetszerkezetre,
viszont porkohászati úton előállított Mo-Cu anyagok esetén erről nincsen információ.
Tekintve, hogy a legtöbb bemutatott Mo-Cu kompozit és Mo-Cu-Al2O3 kompozit
esetén, a kutatások során nem változtatták az összetételt, nincs adekvát jellemzés arról, hogy a
Mo és Al2O3 mennyiségének változtatása milyen módon befolyásolja a kialakuló mechanikai
tulajdonságokat.
A fent kifejtett megállapítások és a szakirodalom feldolgozása alapján az alábbi
tudományos nyitott kérdéseket fogalmaztam meg:
1) Milyen mikroszerkezet alakul ki Mo, Cu és Al2O3 porok együtt őrlésekor és
keverésekor, valamint erre milyen paramétereknek van hatása?
2) Hogyan lehet Mo-t, Cu-t és Al2O3-t tartalmazó keverékekből és őrleményekből tömbi
mintákat előállítani és hogyan befolyásolják a kompozit anyagjellemzői és a gyártási
paraméterek a végső relatív sűrűséget?
3) Milyen szövetszerkezet alakulhat ki tömbi Mo-Cu-Al2O3 fémkompozitokban, és ennek
milyen hatása lehet a szinterelés és a hűlés során a Cu újrakristályosodására?
4) Hogyan befolyásolja Mo-Cu-Al2O3 tömbi fémkompozitokban, a Cu hőtágulási
együtthatójának a többi fázistól való jelentős eltérése, a szinterelés utáni gyors hűtést
követően, a Cu szemcseszerkezetét, krisztallit méretét és rácsparaméterét?
5) A porkohászati úton előállított Mo-Cu-Al2O3 kompozitokban, milyen hatása van az
előállítási paramétereknek és a hozzáadott Al2O3 mennyiségének, a tömbi kompozit
anyag mechanikai tulajdonságaira?
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3. Kísérleti paraméterek
Ebben a fejezetben bemutatom a kutatásom során használt kísérleteket, azok
paramétereit, a vizsgálatok körülményeit és a közreműködő kollégákat. Emellett kitérek egyes
vizsgálati technikák rövid bemutatására, valamint a kutatómunka keretein belül előállított
minták nomenklatúrájára. A 2. Táblázat a kísérletekhez használt berendezéseket és a
közreműködő kollégákat mutatja be.
2. Táblázat: A folyamatokat és a közreműködő kollégákat összesítő táblázat.
Folyamat/Mérés
Berendezés
Helyszín
NyKE
Őrlés, Őrlési energia
Fritsch Pulverisette 5
Műhelycsarnok
Sajtolás,
Instron 5900
Ny. szilárdság mérés
FKNI Mechanikai
Indukciós hevítés
Iew5
anyagvizsgáló
laboratórium
Vákuum
Edwards Hochvakuum SPR-D1
Keménység
Wolpert UH930
SEM, EBSD-SEM
Thermo Scientific Helios G4
FKNI 3D Lab
XRD
Bruker D8 Advance

3.1.

Közreműködő kolléga
Kurusta Tamás

Dr. Mikó Tamás
Dr. Koncz-Horváth Dániel
Dr. Kristály Ferenc

Őrlés és keverés

A kísérleteimben a minták előállításának első lépése a Mo, a Cu és az Al 2O3 porok
összeőrlése vagy összekeverése volt. Erre a célra a Miskolci Egyetem Nyersanyagelőkészítési
és Környezet Eljárástechnikai Intézetben megtalálható Fritsch Pulverisette 5 planéta
bolygómalmot használtam. Őrlés és keverés esetén is a kutatómunka előrehaladtával a
paraméterek változtak, ezeket a 3. Táblázatban tüntettem fel. A kísérletekhez használt
őrlőtégely anyaga ZrO2, és térfogata 250 ml volt, az ebben használt őrlőgolyók anyaga szintén
ZrO2 volt, illetve minden esetben 20 mm átmérőjű őrlőgolyókat alkalmaztam. Az őrlés során a
kiinduló porokat első lépésben a kimért tömegarány szerint betöltöttem az őrlőgolyókat
tartalmazó őrlőtégelybe. Ezt követően, ha használtam PCA-t, akkor a porok tetejére töltöttem
azt, majd az őrlőtégelyt lezártam. A továbbiakban az őrlőtégelyen található két szelep
segítségével, Ar gázzal öblítettem át az őrlőtégely térfogatát. Végül, a 4. gyártási technológiát
követően, minden 12 őrlési ciklust követően, szabályozott 30 perces hűtést alkalmaztam.
Keverés esetén az kísérlet előkészítése csak annyiban különbözött, hogy nem alkalmaztam
PCA-t és Ar-gázzal való átöblítést. Az őrlések során 200-400 rpm forgási sebességet, 2,5:1
vagy 5:1 golyó:por (tömeg)arányt, 1-20 óra közti őrlési időt alkalmaztam. Ha használtam PCAt akkor az minden esetben 1 wt% etanol volt. Továbbá, szinte minden kísérletben 15 őrlőgolyót
használtam, leszámítva az egyik keverést, ahol 5 db őrlőgolyót használtam (ezért van itt 0,83:1
golyó:por arány feltüntetve). A keveréseket követően a porokat tárolóedénybe töltöttem, az
őrlemények esetén pedig az abban megtalálható 1 wt% etanol miatt, azokat tárolóedénybe való
töltését követően elszívó alatt szárítottam ki.

3.2.

Hidegsajtolás

A hidegsajtolás során alakítottam az előző lépésben előállított őrleményeket és por
keverékeket tömbi mintává. A folyamat során a Mechanikai és Anyagvizsgáló Laboratórium
Instron 5982 berendezését használtam, egytengelyű terhelés leadása mellett. A hidegsajtoláshoz
egy egyedi, erre a célra készített szerszámot használtam. A porokat egy hengeres, longitudinális
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irányban koncentrikus furattal ellátott acél szerszámba töltöttem. Ebben a furatban két irányból
egy-egy tüske képes mozogni, amelynek átmérője pár tized mm-el kisebb, mint a furat belső
átmérője. Ezeknek a tüskéknek a másik vége egy acél toldalékhoz van csatlakoztatva, az acél
toldalékok és a sajtoló szerszám (ebben helyezkedik el a por) között mindkét oldalt egy-egy
rugó található, így a sajtolás során mindkét oldalról átadódik a terhelés. A két acél toldalékot
és a sajtoló szerszámot, egy vezető cső tartja pozícióban a terhelés során, ennek két végén
vákuumzsírral történő kenés és O-gyűrűk segítségével lehet gáztömörséget előállítani. A gáz
be és kivezetését két szelep biztosítja a megvezető cső alsó és felső felénél. A sajtolás előtt
ügyeltem arra, hogy a szerszám belső felülete és a tüskék között a kenés megfelelő legyen, ezért
mindkét felületet grafit spray-el fújtam le (és szárítottam meg). A 4. és 5. gyártási technológia
során (3. Táblázat) a porokat a szerszámba való betöltés után, alulról Ar gázzal átöblítettem,
így a por részecskék elrendeződésének megsegítése mellett, a részecskék közt megtalálható
oxigén gázt is kihajtottam. A terhelés megkezdése és folyamata alatt továbbá, 10-3 mbar-os
vákuum segítségével csökkentettem a porok között található gáz mennyiségét. Végül, a
hidegsajtolást követően (1,5 GPa nyomás és 10 mm/s alakítási sebesség) a hengeres alakú
mintákat egy erre a célra használt tüskével távolítottam el a szerszámból.

3.3.

Melegsajtolás

A melegsajtolás során szintén egytengelyű feszültséggel, a hidegsajtolás során használt
Instron 5982 berendezéssel dolgoztam. A szerszám kialakítása itt kissé eltérő, mivel itt nincsen
megvezető cső, illetve a szerszám és a tüskék anyaga Inconel 625-s Ni ötvözet (a magas
hőmérsékleten történő terhelés miatt). A melegsajtoláshoz szükséges hőmérsékletet a szerszám
indukciós hevítésével biztosítottam. A belső szerszámfél és a tüskék között a folyamat során
fellépő súrlódás miatt, szintén grafit spray-t alkalmaztam. Az 5. jelű gyártás technológiától
kezdődően (4. Táblázat), a minták felületét nem kezeltem grafit spray-el, ugyanis az ezt
megelőző 4. gyártási technológia során emiatt Mo2C képződött a mintákban. A melegsajtolás
során a terhelés átadására Al2O3 port használtam, illetve hőszigetelő paplant az Al2O3 por és a
tüskék között. A hőmérsékletet a szerszám felületére hegesztett K-típusú hőelemmel mértem, a
szerszám belsejében a hőmérsékletet ellenőrző méréssel validáltam egy a minta pozíciójában
elhelyezett hőelem segítségével. Mindegyik kísérlet során először a terhelés ráadása történt,
majd ezt követően a szerszám hevítése. Nem minden esetben használtam azonos hőntartási időt,
a 4. gyártás technológia során azt tapasztaltam, hogy a minták tömörsége nem változik azt
követően, hogy a szerszám belseje eléri a melegsajtolás hőmérsékletét (5 perccel azután, hogy
a szerszám külseje eléri), ezért onnantól kezdve rövidebb hőntartást használtam. A mintákat a
terhelés megszüntetését követően a szerszámmal együtt, vízben hűtöttem. A 6. gyártási
technológia során a mintákat a szerszámmal együtt levegőn hagytam szobahőmérsékletre hűlni.
Végül a mintákat egy erre a célra használt tüske segítségével távolítottam el a szerszámból. A
főbb gyártási folyamatokat jeleníti meg a 16. ábra.
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16. ábra: A kísérleteim során használt gyártási útvonal megjelenítése.

3.4.

Szinterelés

Egyes esetekben (3. Táblázat), a hidegsajtolást követően, vagy a melegsajtolást
követően nyomás nélküli szinterelést végeztem a mintákon. A szintereléshez egy erre a célra
fejlesztett szerszámot használtam, egy saválló acélból készült csövet, amely egyik végén zárt,
másik végén csavarmenettel és így gázszeleppel ellátott. A szintereléshez az Instron 5982-höz
tartozó indukciós hevítésű kemencét használtam. A hőkezelést megelőzően a cső térfogatát Ar
gázzal töltöttem fel, majd ezt követően helyeztem a szerszámot a hőkezelés hőmérsékletére
felfűtött kemencébe. A folyamatot követően vízben hűtöttem szobahőmérsékletre a mintákat
tartalmazó szerszámot.

3.5.

Alkalmazott paraméterek bemutatása és minta nomenklatúra

A kísérletek során felhasznált paramétereket mutatja be a 3. Táblázat. A mintákat a
gyártási technológia (őrlés, szinterelés, melegsajtolás) paraméterei szerint csoportosítottam. Az
így sorszámmal jelölt gyártás technológiai paraméter-csoportok a kutatómunka szempontjából
időrendi sorrendben láthatóak. A 3-al jelölt gyártás technológia szerint előállított minták
eredményeit publikáltam [65]. Minden egyes előállított minta esetén a feltüntetett lépések
szerint sorrendben jártam el: őrlés vagy keverés (1. A vagy B), hidegsajtolás (2.), szinterelés
vagy melegsajtolás (3. A vagy B), illetve utolsó lépésben, nem minden esetben, szinterelés (4.).
A 4. Táblázatban a kutatómunkában előállított mintákat gyártás technológia és Al2O3
tartalom (wt%) szerint csoportosítva mutatom be. A minták megjelölt nomenklatúrája is ezen
paraméterek mentén rendeződik. Így a 3. Táblázattal összevetve jól látható milyen
technológiával állítottam elő milyen összetételű mintákat. A minták nomenklatúrájában az első
szám a gyártás technológiára és az azt követő „O” Őrlést (1.A lépés) vagy „K” Keverést (1.B
lépés) jelent. A kötőjelet követő második szám pedig az Al2O3 tartalmat (wt%) jelöli. Egyes
minták esetén egy kötőjelet követő harmadik szám is látható, ami a minták szempontjából
fontos adatokra utal. A 3. gyártás technológiánál ez az őrlés során használ golyó:por arányt
jelenti. Az 5. gyártás technológiánál pedig arra utal, hogy a többi mintával ellentétben a kiinduló
összetétel nem 50Mo-50Cu, hanem 30Mo-70Cu.
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3. Táblázat: A kutatómunkában előállított minták gyártási paraméterei félévenként rendszerezve.

Gyártás
technológia

1.A Őrlés

1.B
Keverés

1.

400 rpm, 5:1,
Ar, 10 óra

-

2.

3.

4.

5.

6.

400 rpm,
2,5:1, Ar, 1
wt% etanol,
10 óra
400 rpm, 52,5:1, 10 óra,
1 wt% etanol,
Ar
400 rpm,
2,5:1, 1 wt%
etanol, Ar, 10
óra
200 rpm,
2,5:1, 1 wt%
etanol, Ar, 5
óra

3.A Szinterelés

2. H.
sajtolás

700-800-9001000°C, Ar, 2
óra, vízhűtés

-

-

1,5
GPa,
10
mm/s,
10-3
mbar

-

75 rpm,
15 perc,
0,83:1

3.B
Melegsajtolás
900°C, 125
MPa, 30 perc
hőntartás,
vízhűtés
975°C, 125
MPa, 30 perc
hőntartás,
vízhűtés
950°C, 150
MPa, 10 perc,
vízhűtés

-

950°C, 100
MPa, 5 perc
hőntartás,
vízhűtés

-

75 rpm,
15 perc,
2,5:1
100
rpm, 15
perc,
2,5:1

-

100-900°C, Ar,
1 óra, vízhűtés

950°C, 100
MPa, 5 perc
hőntartás,
levegő hűtés

4.
Szinterelés
9001000°C, 2
óra,
vízhűtés
9001000°C, 2
óra

-

-

-

-

4. Táblázat: A gyártási paraméterek (félévek) szerint rendszerezett minták nomenklatúrája. Az első szám és betű
a gyártás technológiára és a keverésre vagy őrlésre, a kötőjellel elválasztott számjegy pedig az Al 2O3 tartalomra
utal (wt%). Egyes minták esetén egy harmadik számjelölés is látható: 3.: őrléskor használt golyó:por arány, 5.:
30Mo-70Cu kiinduló összetétel.

Gyártás
tech.

1.
2.

Por
tech.
Őrlés
Őrlés

0 wt%
Al2O3
-

0,1 wt%
Al2O3
-

1 wt%
Al2O3
-

2,5 wt%
Al2O3
-

5 wt%
Al2O3
-

3.

Őrlés

-

-

-

-

-

Keverés
Őrlés
Keverés
Őrlés
Keverés
Őrlés
Keverés
Őrlés

4K-0
4O-0
5K-0
5O-0
5K-0-70
5O-0-70
6K-0
6O-0

5O-0.1
5O-0.1-70
-

4K-1
4O-1
5O-1
5O-1-70
6O-1

4K-2.5
4O-2.5
-

4K-5
4O-5
-

4.
5.
5.
6.

10 wt%
Al2O3
1O-10
2O-10
3O-10-2.5
3O-10-5
4K-10
4O-10
-

3.6. Geometriai alapú és Archimedes-módszer szerinti relatív sűrűség
mérés
A hidegsajtolásokat követően a minták tömörségét azok hengeres alakja alapján
számítottam. Mivel ismertem a kiinduló összetételt, illetve a fázisok elméleti sűrűségét ezért az
alkotók sűrűsége alapján az előállított, változó összetételű Mo-Cu-Al2O3 kompozitokra az
elméleti sűrűséget a lenti (4)-es egyenlet szerint számítottam. A hengeres minták sűrűségét az
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(5)-s egyenlettel, majd ezután a minták relatív sűrűségét a (6)-os egyenlettel határoztam meg.
A hidegsajtolás utáni relatív sűrűségét főként viszonyítási alapnak használtam a melegsajtolt
vagy szinterelt állapot értékéhez képest.
𝑚𝑀𝑜 + 𝑚𝐶𝑢 + 𝑚𝐴𝑙2𝑂3
𝜌𝑒𝑙𝑚,𝑀𝑜−𝐶𝑢−𝐴𝑙2𝑂3 = 𝑚
𝑚𝐶𝑢 𝑚𝐴𝑙2𝑂3
𝑀𝑜
+
𝜌𝑀𝑜
𝜌𝐶𝑢 + 𝜌𝐴𝑙2𝑂3
𝜌 𝑀𝑜−𝐶𝑢−𝐴𝑙2𝑂3 =
𝑅𝑒𝑙𝑎𝑡í𝑣 𝑠ű𝑟ű𝑠é𝑔 = 100

4𝑚
𝑑 2 ℎ𝜋

𝜌 𝑀𝑜−𝐶𝑢−𝐴𝑙2 𝑂3
𝜌𝑒𝑙𝑚,𝑀𝑜−𝐶𝑢−𝐴𝑙2 𝑂3

(4)

(5)

(6)

A melegen sajtolt minták tömörségét, a minták felületének megtisztítását követően
Archimedes-módszerrel határoztam meg. A módszer a víz kiszorítása alapján számítja a mért
minta sűrűségét. Első lépésben a minta méréséhez használt kampó („𝑚𝑘 ”) és ennek a kampónak
és a mintának együttes tömegét („𝑚𝑘+𝑚 ”) szükséges megmérni. Ezt követően ugyanezen
értékeket kell megmérni, azonban a mintának (és a kampó egy részének) desztillált vízbe kell
merülnie („𝑚𝑘+𝑣 ” és „𝑚𝑘+𝑚+𝑣 ”). A desztillált víz sűrűségének ismeretében a (7)-es egyenlet
alapján számítható a minták sűrűsége. Az elméleti sűrűség meghatározásához ebben az esetben
is a (4)-es egyenletet, a relatív sűrűséghez pedig a (7)-es egyenlet értékét felhasználva, a (6)-os
egyenletet használtam. Mind a geometriai alapú, mind az Archimedes-módszer szerinti relatív
sűrűség meghatározásánál a szórást az azonos összetételű és azonos módon gyártott értékei
alapján kaptam.
𝜌 𝑀𝑜−𝐶𝑢−𝐴𝑙2𝑂3 =

3.7.

(𝑚𝑘+𝑚 − 𝑚𝑘 )𝜌𝐻2 𝑂
(𝑚𝑘+𝑚 − 𝑚𝑘 ) − (𝑚𝑘+𝑚+𝑣 − 𝑚𝑘+𝑣 )

(7)

Röntgendiffrakció alapú mérések

Az előállított keverékeket őrleményeket és tömbi mintákat röntgendiffrakciós
(XRD=”X-ray Diffraction”) módszerrel is megvizsgáltuk. A tömbi minták vizsgálata előtt
azokat a radiális iránnyal párhuzamosan, folyamatos hűtés mellett vágtuk ketté és a vizsgálat
során a vágott felületet mértük meg. A méréshez használt berendezés a Bruker D8 Discover
(Cu K-alfa 1,2 sugárzás, a generátor feszültsége 40 kV és áramerőssége 40 mA, számolási idő
0,007°(2θ/124 s), Bragg-Brentano geometria) volt. A detektor az 1D módban használt LynxEye
XE-T energiadiszperzív helyzetérzékeny detektor volt. A diffraktogramok kiértékeléséhez a
Rietveld-módszert alkalmaztuk a TOPAS4 program segítségével. A kalibráláshoz korund
szabványt használtunk (NIST SRM 1976) és a berendezés által okozott hatásokat a
„Fundamental Parameters Approach” megközelítés szerint kezeltük [66]. A
kristályszerkezetekre vonatkozó adatokat az „Inorganic Crystal Structure Database” (ICSD)
adatbázisból nyertük ki. A csúcs kiszélesedést együttes feszültség és méret modellezéssel írtuk
le (feszültség: ε0=FWHM(2θ)/(4tanθ); méret: dcry=FWHM(2θ)*cos(θ)/λ [66]). Amennyiben
kitüntetett kristálytani orientáció volt jelen a mintákban, a March-Dollase függvényt
alkalmaztuk [67]. Egyes esetekben a fémes fázisoknál szükséges volt egy második szerkezet
hozzáadása, amely az elsőtől eltér krisztallit méret és/vagy rácsfeszültség és/vagy
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rácsparaméter értékekben, amit két korábbi cikkünkben kísérletileg igazoltunk [65], [68].
Amorf fázisokat a mintáimban viszont nem detektáltunk, emellett az atomkoordináták és a
termikus paraméterek illesztése sem volt szükséges.

17. ábra: A kutatásom során alkalmazott Rietveld-módszer tömör folyamatábrája [65].

A Rietveld-módszer lényege, hogy az egész röntgendiffrakcióval kapott diffraktogramot
egyszerre elemezzük, nem pedig csúcsonként [69]. Ennek előnye így többkristályos anyagok
és egymást fedő csúcsok esetén is jól alkalmazható [70]–[72]. Továbbá a Rietveld-módszer
alkalmas kvantitatív fázis analízisre is [69]. A kiértékelés során egy felállított modell szerinti
profilt közelítjük a mért diffraktogramhoz, a modell paramétereinek (szerkezeti, profil és
berendezés által befolyásolt) változtatásával [70], [72], [73]. A megközelítés a legkisebb
négyzetek módszere szerint történik , amely lényegében a mért és a feltételezett modell
eltéréseinek négyzetösszegének minimalizálását jelenti [72], [73]. Ezt a megközelítést a lenti
(8) egyenlet mutatja be, amelyben a „𝑤” a súlyozó faktor.
𝑆 𝑦 = ∑[𝑤𝑖 (𝑦𝑖,𝑚é𝑟𝑡 − 𝑦𝑖,𝑠𝑧á𝑚í𝑡𝑜𝑡𝑡 )2 ]

(8)

𝑖

A számított intenzitást a (9) egyenlet adja meg, ahol a külső szumma a kristályos
fázisokra, a belső szumma pedig ezen fázisok Bragg reflexióira utal [71]. Az (9) egyenletben
az „𝑆𝑝 ” a skálázási faktor, amely arányos a „𝑝” fázis tömeghányadával, a „𝐶𝑠,𝑝,𝑖 ” több
2

különböző korrigálásra használt faktort összege, amelyeket az „|𝐹𝑠𝑧á𝑚í𝑡𝑜𝑡𝑡,𝑠,𝑝 | ”, ami a
struktúra faktor abszolút értékének a négyzete, a reflexió intenzitások esetén alkalmazni kell, a
„𝛷𝑠,𝑝,𝑖 ” profil függvény szerint, a görbe minden „𝑖”-ik pontjában (alapgörbére és reflexiókra),
míg végül a „𝐵𝑖 ” paraméter a háttérrel kapcsolatos jelenségeket összegzi.
2

𝑦𝑖,𝑠𝑧á𝑚í𝑡𝑜𝑡𝑡 = ∑ [𝑆𝑝 ∑ (|𝐹𝑠𝑧á𝑚í𝑡𝑜𝑡𝑡,𝑠,𝑝 | 𝛷𝑠,𝑝,𝑖 𝐶𝑠,𝑝,𝑖 )] + 𝐵𝑖
𝑝

(9)

𝑠(𝑝)

A Rietveld-módszer alkalmazásának alapfeltétele, hogy tisztában legyünk a fázisok
kémiai összetételével, kristályszerkezettel, és az atomkoordinátákkal [72], [73]. A fenti
képletekben bemutatottak nem fedik az összes változó paramétert, amelyek közül a
legfontosabbak a rácsparaméterek, krisztallit méret és rácsfeszültség, amit a félérték
szélességből kell meghatározni, kitüntett orientáció, elem helyettesítések és termikus rezgési
paraméterek (pl. ötvözet, szilárd elegy) [69], [71]–[73].
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Az őrlés során a fémes fázisokban csökken a krisztallit méret, a rácstorzulás mértéke
emelkedik, ezek a diffraktogramon a csúcsok kiszélesedésével és az intenzitásának
csökkenésével járnak [4], [6], [36]. Kis mennyiségben jelenlévő fázisok esetén, előfordulhat,
hogy azok csúcsa nem jelenik már meg a diffraktogramon [6]. Az őrlés során történő
hidegalakítás hatására FKK kockarácsú fémekben, különösen alacsony SFE értékű fémek
esetén, rétegződési hibák alakulhatnak ki az (111) síkok mentén. Ez a (hkl) Miller-indexektől
függő csúcs szélesedést okozhat, ami a számított krisztallit méretet, a valóshoz képest,
csökkentheti [6]. Az őrlés során továbbá létrejöhet egymásban oldhatatlan anyagok (mint a MoCu) szilárd oldata [5]–[7], [47]. Ez a rácsparaméter emelkedését vonja maga után [41], illetve
kis mértékű emelkedést oxidáció is okozhat [36].

3.8.

Pásztázó elektronmikroszkóppal készített felvételek

Az előállított őrleményekről, keverékekről és tömbi mintákról, a pásztázó
elektronmikroszkópos (SEM=”Scanning Electron Microscope”) felvételek, a Helios G4 PFIMSEM-el készültek. A felvételeknél használt paraméterek az alábbiak: 20 kV feszültség és 0,40,8 nA áramerősség. A felvételek elkészítéséhez ABS detektort (visszaszórt elektron kép)
használtunk, mivel a kompozitokban az alkotók (Mo, Cu, Al2O3) átlagos atomszáma jelentősen
eltér, így az alkotók eloszlása a szövetszerkezetben jól látható. A porok felvételeinek
elkészítéséhez, azokat karbon szalagra felszórva vizsgáltuk. A tömbi hengeres mintákat a sugár
iránnyal párhuzamos keresztmetszet mentén vizsgáltuk a mintaelőkészítést követően. A
mintaelőkészítés lépései: csiszolás SiC-al felszórt papíron (sorrendben: 220-as, 320-as, 500-as
és 800-as csiszolópapír), polírozás 3 µm-os majd 1 µm-os polírozó posztón, „Lubricante blue”
polírozó folyadék alkalmazása mellett. Végül ezt a minták etanolos mosása és szárítása követte.
A 4O-1-es őrlemény beágyazásánál melegbeágyazást alkalmaztunk (175°C, 20 perc, bakelit),
majd a beágyazott minta további előkészítése a tömbi hengeres minták előkészítése szerint
zajlott.

3.9.

Fajlagos őrlési energia

Az őrlési energia méréséhez az őrlésekhez is használt Fritsch Pulverisette 5 őrlőmalmot
használtuk, a berendezéshez tartozó Fritsch Mill Control-al együtt. Az őrlés során felhasznált
fajlagos energiát legtöbb esetben kerámiák őrlésekor értékelik ki, ugyanis kapcsolatban van a
kialakuló részecske mérettel (új felület kialakításához szükséges energia) [74], [75]. Fémek
esetében viszont a kristályhibák létrejötte és a krisztallit méret csökkenése is az alakítás hatására
történik [76]. Emiatt egyes őrlemények és keverékek esetén a fajlagos energia mérését az
alakváltozás mértékének összehasonlítására szolgáló viszonyítási értékként használtam. Az
őrlési energia méréséhez szükséges a berendezés által az őrlés során felvett teljesítményt
rögzíteni, illetve ebből az üresjárati teljesítményt (ekkor az őrlőtégelyekbe nem kerül sem
őrlőtest, sem őrlemény) kivonni. Ezáltal a malom által, nem az őrléshez használt teljesítményt
szűrjük ki (mint például a hajtáslánc vesztesége) [77], [78]. Az őrlés idejének
figyelembevételével az őrléshez felhasznált energiát kapjuk meg Joule-ban. Ezt viszonyítva az
őrléshez feladott tömeggel, megkapjuk a (fajlagos) őrlési energiát kJ/kg mértékegységben.
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3.10. Visszaszórt elektrondiffrakció alapú mérések
A tömbi, melegen sajtolt minták SEM-EBSD (visszaszórt elektrondiffrakció) felvételei
szintén a Helios G4 PFIB-SEM berendezéssel készültek az alábbi paraméterek szerint: 20 kV
feszültség, 1,6 nA áramerősség és 30 nm-es lépésköz. A mérés a minták szövetszerkezetének
egy 15×20 µm2 -es területén történt. A kiértékeléshez használt szoftver az OIM Analysis, a
kritikus orientációbeli szögeltérés („critical misorientation degree”) 2,5°, a megbízhatósági
index („Confidence Index”) minden esetben 0,1 feletti volt. A kritikus orientációbeli
szögeltérés határozza meg, hogy két egymás melletti krisztallitot a szoftver mekkora térbeli
elfordulást követően különböztet meg egymástól. A megbízhatósági index pedig röviden arra
utal, hogy a szoftver által az adott szemcsére illesztett diffrakciós index megfelelősége,
mennyivel haladja meg a második legjobb lehetséges illesztést [79], [80]. A szakirodalom
alapján 0,1-et meghaladó értékek esetén az illesztés megbízhatóként értékelhető [79]. A minta
elkészítés itt eltért a SEM-nél bemutatottakhoz képest. Csiszolás során elsőként 320-as SiC
csiszolópapíron, majd MD Largo típusú 9 µm-os csiszolópapírral történő 5 perces automata
csiszolás volt. A 25 percig tartó automata polírozás pedig MD Chem típusú kémiai polírozó
paszta és Ops Non Dry polírozó folyadék (0,04 µm-os szilika szuszpenzió) alkalmazásával
történt, majd a polírozást a minták etanolos mosása és szárítása követte.

3.11. Keménység mérés
A tömbi minták keménységét a Mechanikai anyagvizsgáló laboratóriumban
megtalálható Wolpert UH930 berendezéssel mértem meg. Minden esetben Brinell
keménységmérést használtam, mivel a mintáimban több eltérő keménységű fázis található és
így a Vickers keménység mérése nem célravezető. A terheléshez HB 2.5/62.5 módszert (2,5
mm-es acél golyó, 62,5 kg terhelő erővel) használtam. Mintánként 5 keménység értéket
mértem, ügyelve arra, hogy a lenyomatok egymástól megfelelő távolságra essenek. Az 5 mérés
közül a két szélső érték mellőzésével, a három középső érték átlaga alapján határoztam meg a
keménységet és annak szórását.

3.12. Nyomóvizsgálat mérés
A nyomó folyáshatár és a nyomószilárdság meghatározásához a hideg és
melegsajtolásnál is bemutatott Instron 5982-t használtam. Az alakváltozás sebessége a teszt
alatt 3 mm/s, az előterhelés mértéke a teszt előtt pedig 100 N volt. A folyáshatár és a
nyomószilárdság értékét a valódi alakváltozás – valódi feszültség diagram alapján határoztam
meg. A folyáshatár a nyomógörbe felfutási szakaszára illesztett és azzal párhuzamos, 2%-os
alakváltozásból kiinduló egyenesnek, a nyomógörbét metsző pontja alapján határoztam meg.
Ezt az illesztést az Instron 5982-höz tartozó BlueHill szoftverben végeztem el. A
nyomószilárdságot pedig a mérés során felvett, a valódi alakváltozás – valódi feszültség
diagramon megrajzolt görbe legnagyobb feszültséghez tartó pontját adtam meg (így a nagyobb
mértékben alakváltozó képességű minták esetén nem kaptam aránytalanul magas értéket).
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4. Eredmények és következtetések
Ebben a fejezetben bemutatom a kutatómunkában kapott eredményeket, tématerületek
szerint csoportosítva. Az ábrák és táblázatok megjelenítése mellett, azok kiértékelése során,
ahol releváns, az eredményeket összehasonlítom a szakirodalommal. Tekintve, hogy a mintákat
változatos összetétellel és gyártási paraméterekkel állítottam elő a kísérletek során, ezért a
mintákra a 4. Táblázatban bemutatott nomenklatúra alapján hivatkozom.

4.1.

Mo-Cu-Al2O3 kompozitok őrlése és keverése

Az őrlési és keverési kísérletek során mindig ugyanazon gyártó, ugyanazon típusú porait
használtam. Ezek a Mo, Cu és Al2O3 porok esetén az Alfa Aesar 10 030, 42 689 és 42 572 jelű
termékeit jelentik, ebben a sorrendben. Az alumínium-oxid a porban az α-Al2O3 allotróp
módosulataként volt megtalálható, amit a disszertációban röviden Al2O3-ként fogok jelölni. Az
1. és 2. gyártás technológiával előállított minták krisztallit méretének bemutatása mellett,
főként a publikációban megjelent 3-O10-2.5 és 3-O10-5 mintákat mutatom be [65], ugyanis
ezek őrlési paraméterei közel azonosak az előző kettővel (3. Táblázat), ezért jól reprezentálják
ezeket a mintákat. Továbbá, mivel a minták száma nagy, ahol lehetett igyekeztem csak azokat
bemutatni, amelyeket szükséges, azokat az adatokat, amelyekre hivatkozom a disszertációban,
a mellékletben csatoltam. Továbbá a 2O-10, 3O-10-2.5 és 4O-10 minták krisztallit mérete
azonos (5. Táblázat), ennek oka, hogy a kutatómunka során azonos őrlemény felhasználásával
készítettem el ezekből a későbbiekben a tömbi mintákat.

4.1.1. 50Mo-50Cu kompozitok
Az őrlést és keverést követően mutatja egyes minták röntgendiffrakcióval mért
diffraktogramját a 18. ábra. Látható, hogy a 3O-10-5 és a 3O-10-2.5 őrlemény közül a 3O-105 esetében a nagyobb 5:1-es golyó:por tömegarány miatt a csúcsok intenzitása az őrlést
követően csökkent, valamint szélessége nőtt 2,5:1 golyó:por aránnyal őrölt 3O-10-2.5 mintához
képest. Ezt a nagyobb mértékű alakítás miatt csökkent krisztallit méret és megnövekedett
rácsfeszültség magyarázza [2], [4], [6], [7]. Ezt alátámasztja E. Botcharova és társai kutatása
is, ahol az 5 órás őrléshez képest az 55 óráig őrölt minta diffraktogramján (11. ábra) a csúcsok
intenzitása szintén csökkent azok szélesedése mellett [41]. A 3O-10-5 minta diffraktogramján
a ZrO2 csúcsai is megjelentek, az őrlőberendezés anyagából való szennyeződés miatt. Ennek
oka, hogy a megnövelt golyó:por tömegarány az őrlőtestek becsapódási frekvenciáját növeli,
ami a szennyeződés mértékének növekedésével jár [4]. Ennek köszönhetően a 3O-10-5
mintában 9 wt% ZrO2-t detektáltunk, emellett a 2.5:1-es golyó:por tömegaránnyal őrölt
mintákban is detektáltunk egyes esetekben ZrO2 szennyezést, azonban ennek mértéke
jelentősen kisebb volt. A diffraktogramokon látható (18. ábra a-b) Cu2O és CuO forrása a
kiinduló Cu porban is megtalálható Cu2O. Ennek oka feltételezhetően az, hogy a Cu felületén
jellemzően megtalálható egy vékony (néhány nm vastag) oxid-réteg [81]–[83]. Tekintve, hogy
a keverékekhez képest (4K-1) a Mo és Cu csúcsok helyzete változatlan az elvégzett őrléseket
követően, nem jött létre sem a Mo(Cu), sem a Cu(Mo) szilárd oldat [65], [84].
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18. ábra: Eltérő őrléseket vagy keverést követően nyert por minták diffraktogramjai: a) 3O-10-5 és 3O-10-2.5, b)
4O-1 és 4K-1.

A röntgendiffrakciós mérést követően kapott krisztallit méreteket mutatja a fémes
fázisok esetén a 5. Táblázat. Egyes esetekben a fázison belül két különböző frakciót
különböztettünk meg, ennek oka, hogy ezek eltérő krisztallit mérettel és rácstorzulással
rendelkeznek [65], [68]. Ahol egy fázison belül két eltérő frakciót azonosítottunk a Rietveldelemzés során, azok fázison belüli mennyiségét (wt%) feltüntettem a krisztallit méret értéke
alatt. A kiinduló porral való könnyű összehasonlíthatóság érdekében, azokat minden sor elején
feltüntetem. A korábban leírtakkal összhangban, ahogy a 5. Táblázatban látható, a 2O-10, 3O10-2.5 és 4O-10 őrlemények azonosak.
Az őrlés hatására a Mo és a Cu krisztallit mérete jelentősen csökkent. A 1O-10 és 3O10-5 minták krisztallit méreteit összehasonlítva látható, hogy az őrlés során hozzáadott 1 wt%
etanol hatására jelentősen csökkent a hideghegedés mértéke, ami így a részecskék kisebb
alakváltozásával is járt, ennek köszönhetően a krisztallit méret is kevésbé csökkent. A 3O-105 és 3O-10-2.5 mintát összevetve, megfigyelhető, hogy a golyó:por arány 5:1-ről 2,5:1-re való
csökkentésével (3. Táblázat) az igénybevétel is jelentősen csökkent, ami nagyobb krisztallit
méret értékeket eredményezett mindkét fémes fázis esetén [65]. A 4O-10 mintát
összehasonlítva a többi azonos módon őrölt, de eltérő Al2O3 tartalmú mintákkal, jelentősen
nagyobb Mo és Cu krisztallit méretek láthatóak. Az eltérést a többi, később őrölt 4O
őrleménytől vélhetően az magyarázhatja, hogy az őrlési ciklusok között kevesebb szüneteltetési
időt és így hűtést alkalmaztam. A 4O-10 őrlemény ezért őrlés során jobban melegedett, ami így
a Cu krisztallit méretének növekedésével és egyben alakváltozó képességének kisebb mértékű
csökkenésével, jól magyarázza az őrlés után kapott Mo és Cu krisztallit méreteket. Továbbá
látható, hogy a 10 wt%-os Al2O3 tartalmú mintákban két Mo frakció megkülönböztetése volt
szükséges, melyből az egyik jelentősen megnövekedett rácstorzulással (ε0= 0,17-0,25)
rendelkezett. Ennek oka, hogy a 4O-5 mintához képest is jelentősen megnövelt kerámia
tartalom hatására, az őrlés során, már számottevő mennyiségben, szorult Al2O3 részecske a Mo
részecskék közé [65], ami így a környezetében, jelentősen megnövelte a rácstorzulás mértékét
a Mo-ban [85], [86]. A 4O-0 minta esetén csak egy Cu frakció illesztése volt szükséges, ez
feltételezhetően azzal magyarázható, hogy az adott paraméterekkel elvégzett őrlést követően a
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kis méretű Al2O3 részecskék környezetében található a kristályhibákat nagyobb mennyiségben
tartalmazó második Cu frakció nem jött létre. A 4O minták eredményeit összehasonlítva a 5O
minták eredményeivel, megfigyelhető, hogy a csökkentett őrlési idő és forgási sebesség (3.
Táblázat) hatására az Al2O3 részecskék környezetében a csökkentett igénybevétel miatt, nem
alakult ki azok környezetében a kristályhibákat nagyobb mennyiségben tartalmazó második Cu
frakció. Emellett a Mo és az átlagos Cu krisztallit méret is nagyobb, mint a 4O minták esetében.
5. Táblázat: A Mo és a Cu fázisok krisztallit méretei eltérő összetétel és gyártási paramétereket követően az
őrlemények és a keverékek esetén.

Kiinduló
por
(𝑛𝑚)
(𝑤𝑡%)

Durvább

Mo

(𝑛𝑚)
Cu
(𝑤𝑡%)

440±100
Finomabb
Durvább
Finomabb

Mo (𝑛𝑚)
(𝑛𝑚)
Cu
(𝑤𝑡%)

(𝑛𝑚)
Mo
(𝑤𝑡%)

(𝑛𝑚)
(𝑤𝑡%)

Durvább
Finomabb

3-O10-5

2O-10

25±6
29,5
11±3
70,5
13±3
77,7
4±1
22,3

156±36
26,7
16±4
73,3
56±13
18,9
16±4
81,1

138±31
56,3
119±27
43,7
136±31
44,3
72±16
55,7

3O-102.5
138±31
56,3
119±27
43,7
136±31
44,3
72±16
55,7

4K-0

4K-1

4K-2.5

4K-5

4K-10

418±95

392±89
169±39
93,3
109±25
6,7

397±90
183±42
94,6
102±23
5,4

351±80
180±41
94,6
102±23
5,4

408±93
116±94
95,5
96±22
4,5

4O-1

4O-2.5

4O-5

4O-10

174±40

4O-0

Durvább
440±100

56±13

50±11

52±12

40±9

52±12

81±19
4,2
30±7
95,8

112±26
46,8
23±5
53,2

97±22
64,3
9±2
35,7

5K-0

5O-0

5O-0.1

5O-1

406±93

83±19

80±18

81±18

162±37

65±15

63±14

52±12

Finomabb
Durvább

Cu

Finomabb

Mo (𝑛𝑚)
(𝑛𝑚)
Cu
(𝑤𝑡%)

818±186
11,2
151±34
88,8
Kiinduló
por
440±100
818±186
11,2
151±34
88,8
Kiinduló
por

1O-10

Durvább
Finomabb

818±186
11,2
151±34
88,8
Kiinduló
por
440±100
818±186
11,2
151±34
88,8

138±31
56,3
119±27
43,7
136±31
55,8
72±16
44,2

A keverékek eredményeinek értelmezéséhez érdemes azokat összevetni a kiinduló
porok krisztallit méreteivel. A Mo krisztallit mérete egyik keverékben sem változott a kiinduló
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porhoz képest. A kiinduló Cu-ban jelen van egy durvább frakció, amelynek mennyisége kisebb,
ezek nagyobb Cu krisztallitok, melyek a keverési folyamat során a golyókkal való ütközések
hatására képlékenyen deformálódnak és ezáltal csökken a méretük. A kiinduló Cu finomabb
frakciója méretben közelít a keverékek durva frakciójához (Al2O3-t nem tartalmazó keverékek
esetén az egyetlen Cu frakcióval), ami arra utal, hogy erre a Cu frakcióra nincs jelentősebb
hatással az keverési folyamat. Az Al2O3-t tartalmazó keverékek esetén megfigyelhető, hogy
szintén jelen van egy finomabb, kis mennyiségben jelenlévő Cu frakció. Ennek több oka lehet,
feltételezhetően, a nagy méretű Al2O3 konglomerátumok a keverés során a Cu kis részét, kis
mértékben alakították [6].
A gyártási paraméterek és összetétel hatását bemutató, karakterisztikus minták esetén,
amelyeknek a SEM felvételeit bemutatom a 20. ábra-n, a könnyebb áttekinthetőség érdekében
a fémes fázisok a krisztallit méretét a 19. ábra ábrázolja. Jól látható, hogy az egyes őrlési
paraméterek csökkenésével együtt, fokozatosan csökken a fázisok krisztallit mérete: 3O-10-5
(400 rpm, 5:1 golyó:por arány, 10 óra), 3O-10-2.5, 4O-0 és 4O-1 (400 rpm, 2,5:1, 10 óra) és a
5O-0 és 5O-1 (200 rpm, 2,5:1, 5 óra). Ez a tendencia tovább folytatódik a keverékek
figyelembevételével is. A 3O-10-2.5 minta értékei nem illenek be a tendenciába ennek oka az
őrlés során kevesebb szüneteltetési idő és eltérő hűtési módszer alkalmazása miatt. Emellett az
őrlési igénybevétel csökkenésével összhangban a Mo és Cu frakciók száma csökken, ami jól
alátámasztja azt, hogy az őrléssel összefüggő folyamatok miatt alakultak ezek ki.

19. ábra: A gyártási paraméterek és összetétel szempontjából karakterisztikus minták fázisainak krisztallit
méretei.

A 19. ábra-n bemutatott porok SEM felvételeit mutatja be a 20. ábra. A 3O-10-5 minta
felvételén látható, hogy a nagyobb, 5:1-es golyó:por arány hatására ekviaxiális részecskék
alakultak ki, amelyek a rendszám érzékeny detektorral készített felvétel alapján egyenletes fázis
eloszlással rendelkeznek. A golyó:por arány 2,5:1-re való csökkentésének hatására az őrlést
követően ettől eltérő mikroszerkezet alakult ki. A mintában jól megkülönböztethetőek a világos
Mo részecskék, a szürke Cu részecskék, illetve a Cu-ban megtalálható kis méretű, sötét Al2O3
részecskék (lásd 21. ábra). Az őrlemény nagyobb kompozit részecskéi is jól mutatják
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20. ábra: A por minták SEM felvételei az eltérő paraméterekkel végrehajtott őrlést vagy keverést követően.
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(20. ábra b) a kép jobb széle) hogy a Mo éppúgy erősítő részecskeként viselkedik a Cu-ban,
mint az Al2O3, tehát a Mo-Cu-Al2O3 kompozitokban a Cu alkotja a kompozit mátrixát. Továbbá
a Mo az őrlőgolyóval való találkozás hatására többnyire csak ellaposodott. A 4O-0 mintában
az Al2O3 részecskék hiányában, a Mo, mint legkeményebb fázis, részt vett a Cu-val közös az
őrlési folyamatokban, így az őrleményben kialakult mikroszerkezetben a nagyobb energiával
őrölt 3O-10-5 mintához hasonlóan ekviaxiális homogén összetételű kompozit részecskék
alakultak ki. A 4O-1 minta felvételén látható, hogy 1 wt% Al2O3 jelenléte esetén, a Mo már
nem vesz részt a Cu-val közös őrlésben, és a 3O-10-2.5 mintához hasonlóan jól elkülöníthető,
ellaposodott részecskékként van jelen a mikroszerkezetben, illetve itt szintén kialakultak a Cu
mátrixú, Mo-val és Al2O3-al erősített kompozit részecskék. A keverékekben Al2O3 tartalomtól
függetlenül a fémes fázisok megtartották eredeti morfológiájukat, ami a Mo esetén
polihedronok láncolatát, a Cu esetén pedig szivacsos vagy ekviaxiális részecskéket jelent. Az
Al2O3 a 4K-10 mintában kis sötét részecskék nagy agglomerátumaként van jelen (lásd 21. ábra),
illetve kis mennyiségben a kis részecskék leváltak az agglomerátumról és eloszlottak a Cu-ban
(20. ábra g) a kép közepe).

21. ábra: A 4O-1 őrlemény minta beágyazás után készített SEM felvételei eltérő nagyításban, összehasonlítva a
4K-1 keverék minta (nem beágyazott) felvételével.

Az őrleményekben megtalálható kompozit részecskék belső szövetszerkezetének
feltárásához, a 4O-1 őrleményt beágyaztuk, majd SEM-ben vizsgáltuk. A 21. ábra a-b)
felvételei azonos területről készültek eltérő nagyításban (piros keret jelzi a kinagyított területet).
Ahogy a nagyobb nagyítású felvételen látható, a Cu adja a kompozit részecske mátrixát (szürke
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árnyalatú) és ebben találhatóak meg az őrlés hatására ellaposodott Mo részecskék (világos
árnyalatú), valamint a kis méretű Al2O3 részecskék (sötét árnyalatú). Az összehasonlítás
érdekében a 4K-1 keverékben (21. ábra c) látható a mintában megtalálható kis Al2O3
részecskékből álló agglomerátumoknak a mérete. Ezekből a keverés hatására is leváltak kis
mennyiségben Al2O3 részecskék (piros nyíllal jelölt). Összességében az Al2O3 részecskék
mérete a keverékekben és őrleményekben is jó összhangban van azzal, hogy az őrlési
folyamatok során a ridegebb fázis hajlamos hamar szétesni (dezintegrálni) [2], [6]. A Mo-CuAl2O3 kompozit őrlés során rideg-képlékeny rendszerként értelmezhető (a Mo-Cu önmagában
is rideg-képlékeny rendszer, mivel a két fázis keménysége és szilárdsága rendkívül eltérő [87]).
A kompozit részecskéken belül az alkotók eloszlása egyenletes, helyenként látható, hogy a Mo
részecskék orientált lamellákat alkotnak. Ez alapján a lamellák formálódása és a lamellák
számának megnövekedése által jellemzett szakaszoknál járna az őrlési folyamat [4]. tekintve
azonban, hogy a Cu a mátrixa a kompozitnak (amelynek a szemcseszerkezete nem látható
polírozást követően), a Mo és az Al2O3 is, méretüktől függetlenül, homogénen eloszlatott
erősítő fázisokként értelmezhetőek. Emellett, ha a rideg fázisok (Mo és Al2O3) a térfogathányad
közel felét teszik ki, a jellegzetes réteges szerkezet nem feltétlenül alakul ki, hanem az alkotók
nano-kristályossá válnak, valamint egyenletes eloszlásúvá [4]. Tekintve, hogy az Al2O3
ridegebb, mint a Mo, ezért jobban részt vesz a folyamatban, így mérete is jobban csökken. Ezt
alátámasztja a publikációmban bemutatott maratott Cu szemcse felvétele, amely több kisebb
nano-kristályos Cu szubszemcséből áll, emellett szemcsén belül is megtalálhatóak az Al2O3
részecskék [65]. H. J. Fecht a krisztallit méret (koherensen szóró tartomány) alapján különíti el
az őrlés három szakaszát [2], [7]. Ebből az első szakaszban az őrlés során végbemenő
alakváltozás hatására létrejönnek diszlokációkban gazdag nyírási sávok, ami miatt
megemelkedik a rácsfeszültség mértéke [2]. Tekintve, hogy a fémes fázisokban az őrlést
követően megemelkedett rácsfeszültséget mértünk, az általam előállított őrlemények
feltételezhetően ebben a szakaszban vannak.

22. ábra: Az őrlés vagy keverés során felhasznált teljesítmény mérését követően kapott karakterisztikus diagram,
a méréshez használt Mill Control szoftverből (a 6K-0 keverék diagramja).

Annak érdekében, hogy az őrlés során történő alakváltozás számszerűen jellemezhető
legyen, több mintánál rögzítettem az őrlés során felhasznált teljesítményt. A 22. ábra mutatja a
Fritsch Pulverisette 5 őrlőberendezésben végrehajtott őrlés vagy keverés teljesítmény
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szükségletét bemutató karakterisztikus diagramot a Mill Control szoftverben. A szoftver nem
teszi lehetővé az adatsor értékeinek közvetlen kinyerését, ezért ezeket a diagramokat képi úton
dolgoztam fel. Minden egyes ciklus esetén a mért teljesítmény szükséglet alsó és felső szélső
értékéhez, azt érintő egyenest illesztettem, majd a két egyenes közé, azoktól egyenlő távolságra
helyeztem el a középvonalat, amely az átlagos teljesítmény felvétel értékét jelöli az adott
ciklusban. A jobb oldalt található teljesítmény értékeket (Watt) jelölő skála értékeiből húzott,
az vízszintes tengellyel párhuzamos egyenesek segítségével a középvonalak távolságát ezektől
az egyenesektől arányosítani tudtam, így megkaptam minden ciklus esetén a középvonal által
adott, átlagos teljesítmény értéket. Ezek összegzése után az őrlés idejével való szorzás után
megkaptam az őrlés során felhasznált energiát, amelyet az őrlemény tömegére viszonyítva, adta
meg a fajlagos őrlési energiát.
Az egyes, eltérő módon előállított őrlemények és keverékek fajlagos energia értékeit
mutatja a 6. Táblázat. A 4O mintákat a 4O-5 őrlemény fajlagos energia értékének mérésével
jellemeztem. Az őrléskor azonban szoftveres és technológiai problémák adódtak, ezért a
tervezett 120 ciklus helyett végül 123 ciklus teljesítmény felvételét használtam a kiértékelés
során. Tekintve, hogy a mérés célja a többi eltérő paraméterekkel előállított őrleményekkel és
keverékkel való összehasonlítás, ez a jó közelítéssel pontosnak tekinthető érték is megfelelő. A
mérés megismétlése nem volt lehetséges, ugyanis ezen őrlemények esetén is több esetben
mértünk ZrO2 szennyezést, ami a malom kopásával jár együtt. Továbbá, a 3O-10-5 minta
őrlésekor csak a golyó:por arány, másképp az őrlemény tömege tért el a 4O-5 mintához képest,
ezért egy megközelítő becslést is feltüntettem a 3O-10-5 minta esetében a 6. Táblázatban. A
becslés során figyelembe vettem, hogy a 4O-5 mintához képest az őrlemény tömege 117,43 gról 58,71 g-ra csökkent, illetve, hogy az őrlőtégelyben az őrlőtestek és őrlemény össztömege is
azonos mértékben csökkent (ami miatt az őrlés során felvett teljesítmény feltételezhetően
arányosan csökkent). Tekintve, hogy a 6O-1 őrlemény őrlési paraméterei megegyeznek az 5O
szériával, a kapott érték az 5O mintákra is jellemző (a 6O-1 őrlemény és 6K-0 keverék
előállításának célja kifejezetten az 5. gyártási technológiában előállított minták fajlagos őrlési
energiájának megmérése volt). A 6K-0 keverék pedig feltételezhetően a kutatómunkában
előállított összes keverékre jellemző, tekintve, hogy az előállítási módszerben kis eltérés van,
az alakítás mértéke pedig minimális.
6. Táblázat: A kutatómunkában eltérő paraméterekkel végrehajtott őrlések és keverések fajlagos őrlési energia
értékei. A fajlagos őrlési energiát bemutatom ciklusonként (5 perces időegység), illetve a teljes őrlési vagy keverési
folyamatra vonatkozóan.

Fajlagos őrlési
energia
Ciklusonként
(kJ/kg)
Egész folyamat
során (kJ/kg)

Keverékek
(6K-0)

Őrlemény
(6O-1)

Őrlemény
(4O-5)

Őrlemény
(3O-10-5)

2,0

24,6

207,3

~356,3

29,5

1 477,3

25 498,7

~43 823,6

A 6. Táblázatban bemutatott értékek alapján látható, hogy a bemutatott, eltérő
paraméterekkel végrehajtott őrlések és keverések között a fajlagos őrlési energiában,
legtöbbször nagyságrendbeli különbség van. Az értékek jól magyarázzák miért nincs az 5O és
6O mintákban az őrlőberendezésből származó ZrO2 szennyezés. Emellett az értékek jó
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összhangban vannak a porok SEM felvételeken látható mikroszerkezetével. A krisztallit méret
értékeit megtekintve megállapítható, hogy nem érdemes az 5O és 6O őrlemények
paramétereinél nagyobb őrlési igénybevétellel járó paramétereket használni őrlésnél, ugyanis
nem járnak a krisztallit méret arányos csökkenésével. Továbbá a fajlagos őrlési energia értékek
jó összhangban vannak a később bemutatott tömbi minták mechanikai értékeivel is.

4.1.2. 30Mo-70Cu kompozitok
Az 5. gyártási technológia szerint előállítottam kompozitokat az 50Mo-50Cu kiinduló
összetétel (wt%) mellett a 30Mo-70Cu kiinduló összetételből is. Ezen minták előállításának
célja az volt, hogy megvizsgálhassam, hogy a megnövelt Cu tartalom hatására milyen módon
változik a kompozit viselkedése és szövetszerkezete, azonos gyártási paraméterek és Al2O3
tartalom mellett. Ez nem csak az őrlési folyamatokra, hanem a tömbi minták tulajdonságaira is
érvényes.
7. Táblázat: A Mo és a Cu fázisok krisztallit méretei a 30Mo-70Cu (wt%) kiinduló összetételből előállított, eltérő
Al2O3 tartalmú az őrlemények és a keverék esetén.

Mo (𝑛𝑚)
(𝑛𝑚)
Cu
(𝑤𝑡%)

Durvább
Finomabb

Kiinduló por
440±100
818±186
11,2
151±34
88,8

5K-0-70
390±89

5O-0-70
127±29

5O-0.1-70
142±32

5O-1-70
222±51

171±39

86±20

86±19

106±24

A 7. Táblázat mutatja az őrlést és keverést követően a fémes fázisok krisztallit méretét
a megnövelt Cu tartalmú mintákban. Összehasonlítva az 50Mo-50Cu kompozitokból készült
5K-0 és 5O mintákkal (5. Táblázat) látható, hogy az 5K-0 és 5K-0-70 keverékek Mo és Cu
krisztallit mérete között gyakorlatilag nincsen különbség. Az őrlemények esetén viszont a 7.
Táblázatban mind a Mo, mind a Cu esetén megnövekedett krisztallit méret látható az 50 wt%
Cu tartalmú mintákhoz képest. Ez annak köszönhető, hogy a megnövelt Cu tartalom miatt
arányában kevesebb rideg fázis volt az őrleményben, amely az őrlési folyamatokat elősegítette
volna. Emellett látható, hogy az őrleményben a Mo krisztallit mérete az Al2O3 tartalom
növelésével emelkedik, ennek oka, hogy a keményebb kerámia részecskék mennyiségének
emelkedésével a Mo kevésbé vesz részt az őrlési folyamatokban.
A 23. ábra mutatja a keverést és az őrlést követően kapott por minták SEM felvételeit.
Látható, hogy a krisztallit mérettel összhangban az 5K-0-70 keverékben a Mo és Cu részecskék
azonos morfológiával rendelkeznek az 5K-0 mintához képest (20. ábra). Az Al2O3-t nem
tartalmazó 5O-0-70-es őrleményben kialakultak a Cu mátrixú, Mo részecskéket tartalmazó
kompozit részecskék, az 5O-0 mintához hasonlóan. A kompozit részecskék alakja
szabályosabb, a nagyobb Cu tartalom miatti jobb alakváltozó képesség miatt. Ehhez képest az
Al2O3-t tartalmazó őrleményekben (5O-0.1-70 és 5O-1-70), a Mo már nem alkotott a Cu-val
közösen kompozit részecskéket. Ennek magyarázata hasonló a 4O-0 és 4O-1 minták közti
különbség magyarázatával, az Al2O3 ridegebb fázis jelenléte esetén, a Mo kevésbé keveredik,
őrlődik össze a Cu-val. Azonban a felvételen látható, hogy a megnövelt Cu tartalom hatására
az 5O-1 mintához képest az 5O-1-70 mintában az Al2O3 agglomerátumok kevésbé vagy nem
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estek szét. Az itt bemutatott Al2O3 tartalmú őrleményekben az 5K-0-70 keverékhez képest a
mikroszerkezet csak az őrlés hatására létrejött szabályosabb Cu részecskékben tér el (valamint
az eltérő krisztallit méretekben is).

23. ábra: A 30Mo-70Cu (wt%) kiinduló összetételből előállított keverék és őrlemények SEM felvételei.

4.1.3. Az őrléssel és keveréssel kapcsolatos összefoglalás
A fent bemutatott őrléssel és keveréssel kapcsolatos kísérleti eredmények értelmezését
követően az alábbi megállapításokat tettem:
a)

b)
c)

d)

Az őrlési paraméterek változtatásával jelentősen csökkenthető az őrlő berendezésből és
az őrlőtestekből származó ZrO2 szennyezés mértéke, emellett a fajlagos őrlési energia
értékének csökkentése jó összhangban van a fémes fázisokban kialakuló krisztallit
méret növekedésével.
Az őrlés során a fémes fázisokban két eltérő frakció alakulhat ki, amely függ az
igénybevétel mértékétől és az őrlemény Al2O3 tartalmától.
A keverés során nem változott számottevően a fémes fázisok krisztallit mérete, Al2O3
tartalmú mintákban az Al2O3 részecskék hatására létrejött egy kis mennyiségű finomabb
Cu frakció.
Az 50Mo-50Cu kiinduló összetételű kompozitokban, az őrlés hatására kialakult
mikroszerkezet erősen függ az őrlési igénybevétel mértékétől és az Al2O3 tartalomtól.
Azonban a kialakuló kompozit mátrixát minden esetben a Cu adja. Az őrlés hatására az
Al2O3 tartalmú mintákban a Mo részecskék ellaposodnak, az Al2O3 agglomerátumok
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e)

f)

4.2.

teljesen dezintegrálódnak. A keverékekben mindhárom alkotó (Mo, Cu, Al2O3)
részecskéi többnyire megtartják a kiinduló morfológiájukat.
A fajlagos őrlési energia mérésével számszerű, viszonyításra alkalmas értéket kapunk
az alakítás mértékéről, amely összhangban van a porokban kialakult mikroszerkezettel
és a kapott krisztallit méretekkel.
A megnövelt Cu tartalmú kompozitok őrlését követően a nagyobb mennyiségben
jelenlévő alakváltozó fázis miatt, a kialakult krisztallit méretek nagyobbak, az őrlési
folyamatok kevésbé vagy nem mentek végbe (kompozit részecskék kialakulása, az
Al2O3 agglomerátumok szétesése). A keverékben esetén nincs mérhető vagy látható
hatása a megnövelt Cu tartalomnak.

Mo-Cu-Al2O3 tömbi minták előállítása

A tömbi minták gyártása során, a keverékek és őrlemények esetén is, összetételtől
függetlenül azonos hidegsajtolási paramétereket alkalmaztam (3. Táblázat). Emiatt a hidegen
sajtolt tömörséget főként a kiinduló összetétel, az esetlegesen jelenlévő szennyezők, illetve az
őrlés vagy keverés során létrejött mikroszerkezet határozta meg. A minták hidegsajtolást követő
relatív sűrűségét a mellékletben tüntettem fel (11. Táblázat), mivel a kész termék szempontjából
a melegen sajtolt tömörség számít igazán, illetve ezzel a legtöbb esetben megegyező tendenciák
láthatóak hidegsajtolás után is. A kutatómunkában előállított minták melegsajtolást követően
elnyert relatív sűrűségét a 8. Táblázat mutatja, minden esetben a nominális összetétel alapján
számított elméleti sűrűséghez viszonyítva, a (4)-es egyenlet szerint számoltam ki a minták
tömörségét. A kékkel jelölt értékek esetén a két mintasorozat átlagos értékét még geometriai
megközelítés alapján számítottam. Emellett a minták neve alatt feltüntetett hőmérséklet a
melegsajtolás hőmérsékletét mutatja (3. Táblázat).
A 2O-10 mintát összehasonlítva a 3O-10-2.5 mintával, közel azonos tömörség látható.
A 2O-10 mintához képest a 3O-10-2.5 melegsajtolása során (az őrlése és hidegsajtolása a két
mintának azonos volt) fél óra helyett csak 10 perc hőntartást alkalmaztam, alátámasztva, hogy
nem szükséges hosszú szinterelési idő a megfelelő tömörség eléréséhez. Az itt alkalmazott
hőmérséklet ugyan 25°C-al kisebb, azonban 25 MPa-val nagyobb nyomást alkalmaztam, a
hőntartás idejének változása mellett ennek a két paraméternek a változása elhanyagolható. Ezt
alátámasztja a tény, hogy a hasonló módon őrölt és hidegen sajtolt 1O-10 és 3O-10-5 minták
esetén az 1O-10 mintának melegsajtolásához képest a 3O-10-5 mintánál a hőmérsékletet és a
nyomást is megnöveltem, ennek ellenére a tömörség kis mértékben tér el (a szórás
figyelembevétele mellett). A 4O mintasorozat esetén a relatív sűrűség nem az Al2O3 tartalom
növelésével összhangban változik. Ennek oka, hogy a nominális összetételhez képest a 4O-0 és
4O-5 melegen sajtolt mintákban jelentős szennyezés volt megtalálható, ami részben az
őrlőtestekből származó ZrO2, részben a 4O minták melegsajtoláskor a minta felületén használt
grafit spray miatt kialakult Mo2C volt. A 4O-10 minta esetében pedig a kerámia fázis
mennyisége már jelentős mértékben csökkentette az alakíthatóságot (a 3-O10-2.5 mintához
képest kisebb tömörséget a melegsajtolás során használt 50 MPa-al kisebb nyomás
magyarázza). A 4O-1 és 4O-2.5 mintában nem volt jelentős ZrO2 szennyezés, emiatt jobban
tömörödött a minta hidegsajtolás során (11. Táblázat), így a grafitból származó C, nem tudott a
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8. Táblázat: A kutatómunkában előállított minták melegsajtolást követő relatív sűrűség értékei. A minta jelölés
alatt található hőmérséklet a melegsajtolás hőmérsékletét jelöli. A kapott értékeket az Archimedes-módszer
alkalmazásával kaptam, a kékkel jelölt értékek esetén pedig geometriai megközelítés alapján. A szórás értéke
mellett zárójelben feltüntetett értékek a szórás számításához használt minták darabszámát jelölik.

Minta

1O-10
900°C

2O-10
975°C

3O-10-5
950°C

3-O10-2.5
950°C

Rel.sűr.
(%)
Szórás

85,52

91,60

86,35

92,05

0,62 (3)
4O-0
950°C

1,47 (5)
4O-1
950°C

4,03 (4)
4O-2.5
950°C

0,95 (4)
4O-5
950°C

4O-10
950°C

91,42

94,36

95,57

88,47

89,73

2,34 (3)
4K-0
950°C

1,62 (3)
4K-1
950°C

0,66 (3)
4K-2.5
950°C

1,23 (3)
4K-5
950°C

0,65 (3)
4K-10
950°C

99,32

98,03

97,22

93,96

88,67

0,01 (3)
5K-0
950°C

0,54 (3)
5O-0
950°C

0,75 (3)
5O-0.1
950°C

2,54 (3)
5O-1
950°C

2,33 (3)

94,95

94,80

94,62

97,09

1,27 (3)
5K-0-70
950°C

0,76 (3)
5O-0-70
950°C

2,33 (3)
5O-0.1-70
950°C

2,45 (3)
5O-1-70
950°C

95,82

95,23

95,93

98,35

2,44 (3)
6K-0
950°C

1,09 (3)
6O-0
950°C

1,67 (3)
6O-1
950°C

2,21 (3)

96,07

93,71

93,49

1,29 (2)

0,67 (2)

1,39 (2)

Minta
Rel.sűr.
(%)
Szórás
Minta
Rel.sűr.
(%)
Szórás
Minta
Rel.sűr.
(%)
Szórás
Minta
Rel.sűr.
(%)
Szórás
Minta
Rel.sűr.
(%)
Szórás

minta belsejében (feltételezhetően a nagyobb méretű ZrO2 részecskék mentén bejutva) Mo2C-t
képezni. Tekintve, hogy a melegen sajtolt minták felületét csiszolással megtisztítottam, így
ennek a két mintának a tömörségét nem befolyásolta Mo2C vagy akár ZrO2 jelenléte sem. A
4O-1 és 4O-2.5 mintákat összehasonlítva látható, hogy a nagyobb Al2O3 minta tömörsége kis
mértékben nagyobb. Ennek az az oka, hogy az őrlés során a rideg kerámia részecskék jelenléte
az őrlési folyamatokat elősegíti [6] és emiatt a kompozit részecskék morfológiája szabályosabb
volt a hidegsajtolás és a melegsajtolás során, ami kedvezőbb a tömörség szempontjából. A
részecskék szabályos vagy másképp gömbszerű morfológiájának előnye, hogy a kiinduló por
tömörebb, amiben terhelés hatására a részecskék könnyebben csúsznak el egymáson [88], [89].
A 4O mintasorozat esetében tett megállapításokat jól alátámasztja a 4K mintasorozat
eredménye. Egyrészt, ezek a minták nem voltak őrölve, nem történt ZrO2 szennyeződés, így
Mo2C szennyeződés sem. Emellett, mivel a minták nem voltak őrölve, az Al2O3 részecskék által
alkotott agglomerátumoknak nem volt kedvező hatása a fémes fázisok részecskéinek
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morfológiájára (lekerekedés), így mind a hidegsajtolás, mind a melegsajtolás során, csupán a
nagy méretű, szabálytalan morfológiájú rideg alakíthatatlan fázis szerepét töltötték be, amely a
kompozit relatív sűrűségét csökkenti [90]. Ezzel összhangban a minták tömörsége az Al2O3
tartalom növelésével lineárisan csökken. A 4K-0 keverékhez képest az 5K-0 és 6K-0
keverékeknél azonos összetétel mellett 3%-al kisebb tömörség alakult ki, ennek
feltételezhetően az oka, hogy a keveréseket követően nem volt teljesen egyenletes a Cu és Mo
fázisok eloszlása (a 4K és 4O minta sorozattól nem változott a melegsajtolás során alkalmazott
hőmérséklet, nyomás és hőntartási idő). A 4O-1 és 4O-2.5 minták alapján megállapított tény,
hogy az Al2O3 részecskék jelenléte őrléskor, segít a tömörítéshez megfelelő morfológiájú
kompozit részecskék kialakulásához, jó összhangban van az 5O és 6O minták eredményeivel
is. Ez érvényes a nagyobb, 70 wt% Cu tartalmú 5O mintákra is, ahol a képlékeny alakváltozásra
képes fázis mennyiségének megnövelésének hatására, az elérhető tömörség is megnőtt. Ezt
alátámasztja több kutatás is, ahol leszögezték, hogy Mo-Cu kompozitokban a Cu tölti be a
képlékeny alakváltozásra képes fázis szerepét tömörödéskor [30], [46], [49]. A kedvezőtlen
morfológiájú Al2O3 agglomerátumok (23. ábra) és a megnövelt Cu tartalom együttes hatása
látható az 5O-1-70 minta tömörségén, amely meghaladja az 5O-1 minta tömörségét.
Összhangban F. Delie és D. Bouvard állításával, az erősítő fázis szabálytalan morfológiája
esetén, a mátrix nagyobb mértékű alakváltozása szükséges (vagy ez alapján, az alakváltozásra
képes mátrixnak a nagyobb mennyisége) [90]. Emellett az 5O-0-70 mintához viszonyított
megemelkedett relatív sűrűséget magyarázza az Al2O3 részecskék kedvező hatása a Cu
morfológiájára és az 1 wt%-ban hozzáadott Al2O3 tartalom miatt lecsökkenő nominális sűrűség
értéke. Tekintve, hogy az ipari alkalmazáshoz 95% vagy azt meghaladó relatív sűrűség
szükséges, több bemutatott őrléssel előállított minta alkalmas lehet a gyakorlati alkalmazás
szempontjából [31]. Végül a 6O-1 minta esetén látható, hogy tömörsége 4%-al kisebb, mint az
5O-1 mintának, ennek oka, hogy a 6O-1 minta hidegsajtolása előtt nem alkalmaztam Ar gázzal
való átöblítést (11. Táblázat).
A kutatómunkám során megvizsgáltam a hidegsajtolást és a melegsajtolást követő,
nyomás nélküli szinterelés hatását is. Az 1O-10 minták esetén megvizsgáltam a hidegsajtolást
követő szinterelés hatását a relatív sűrűségre és összehasonlítottam a hidegsajtolás után a
melegen sajtolt minta tömörségével (11. Táblázat és 12. Táblázat). Azt tapasztaltam, hogy a
hidegen sajtolt tömörség nem növekszik nyomás nélküli szinterelés esetén 700-1000°C közötti
2 órás hőkezelés hatására sem. Emellett az 1O-10 és 2O-10 minták esetén a melegsajtolást
követően szintén végeztem el szinterelési kísérletet 900°C-on és 1000°C-on. Ebben az esetben
is azt tapasztaltam, hogy a mikroszerkezet és kiinduló relatív sűrűségtől függetlenül (melegen
sajtolt minták) nincs hatása a nyomás nélküli szinterelésnek a minták tömörségére. Ennek a
jelenségnek részletes vizsgálatára, a 6O-1 minták felhasználásával 100°C-tól 900°C-ig 100°Conként, 1 órás szintereléseket hajtottam végre. Azért a 6O-1 mintát választottam ki, mert az 1O10 és 2O-10 mintákhoz hasonlóan őrleményből készül és tartalmaz Al2O3-t, de mind az őrlés
mértéke, mind az Al2O3 tartalom jelentősen eltér az előző kettő mintától. Az eredményeket
mutatja be a 24. ábra. A diagramon jelöltem minden minta esetén a hidegen sajtolt tömörséget,
amit geometriai megközelítéssel mértem meg, és a szinterelés utáni tömörséget, amit
Archimedes-módszer alapján mértem meg. Így a két mérési módszer összehasonlítható,
különös tekintettel a 25°C jelölésű mintára, amelyet nem szintereltem, csak megmértem a
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tömörségét a két módszerrel. Az eredmények alapján jól látható, hogy egyik szinterelési
hőmérséklet sem eredményezett nagyobb relatív sűrűséget a többinél. Ezzel együtt a hidegen
sajtolt mintákhoz képest csekély mértékű növekedés látható. Emellett a 25°C-os minta
eredményeinél is látható, az Archimedes-módszerrel kapott tömörség kis mértékben magasabb,
mint a geometriai megközelítéssel kapott tömörség.

24. ábra: A 6O-1 hidegen sajtolt minták tömörsége szinterelés előtt és után. A hidegen sajtolt mintákat geometriai
megközelítés alapján, a szinterelt mintákat pedig az Archimedes-módszerrel mértem meg. A 25°C-os minta a
hidegen sajtolt, nem szinterelt mintát mutatja, és így ezáltal a két mérési módszer közti kis mértékű eltérést.

A diagramon megjelenítettem a melegen sajtolt a 6O-1 mintáknak a relatív sűrűségét is
(szórással együtt), amely jelentősen magasabb a szinterelt minták tömörségénél. Ezek alapján
megállapítható, hogy nyomás nélküli szinterelés, változatos paraméterekkel végrehajtott őrlés
alkalmazásával előállított Mo-Cu-Al2O3 kompozitok esetén, nem jár a tömörség
növekedésével. Ennek magyarázata a főként Cu szemcsékben eloszlatott Al2O3 részecskékben
(21. ábra) rejlik. A nyomás nélküli szinterelés során a tömörödés többek között a szemcsehatár
mozgásával vagy diffúzió által történik [2]. Kompozitokban a fém mátrix szemcsehatárának
mozgását a finom eloszlatott második fázis részecskéi jelentősen akadályozhatják, aminek
köszönhetően a nyomás nélküli szinterelés során nem történik jelentős növekedés a
tömörségben [91], [92]. Ezt a jelenséget Cu-Al2O3 kompozitok esetén is alátámasztották,
azonban Mo-Cu-Al2O3 kompozitokban még nem [93]. A 24. ábra mutatja be a kihevített
mintákat a szinterelést követően. A gáz közegben, az átöblítést követően maradt kis
mennyiségben maradt oxigén reakcióba lépett a mintákkal és emiatt egy vékony színezett réteg
jött létre. Ezt a vékony oxid-réteget csiszolással eltávolítottam a méréseket megelőzően.
Továbbá a felvételen jól látható, hogy nem mindegyik hengeres minta alakja teljesen szabályos,
ez magyarázhatja a 24. ábra-n látott kis mértékű különbséget a geometria megközelítés által és
az Archimedes-módszer által kapott eredmények között.
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25. ábra: A 24. ábrán bemutatott minták a szinterelés után. A minták színezetét az Ar gázban található minimális
oxigén mennyiség miatt létrejött oxid-réteg adja.

4.2.1. A tömbi minták előállításával kapcsolatos összefoglalás
A fent bemutatott, a minták hideg és melegsajtolása során történő tömörödéssel
kapcsolatos kísérleti eredmények értelmezését követően az alábbi megállapításokat tettem:
a)

b)

c)

d)

4.3.

A melegsajtolás során a bemutatott sajtoló nyomás és hőmérséklet mellett, nincs
szükség hosszú hőntartásra, azt követően, hogy a szerszám belseje is eléri a szinterelési
hőmérsékletet, nem történik jelentős növekedés a relatív sűrűségben.
Az Al2O3 részecskék jelenléte az őrlés során felgyorsítja az őrlési folyamatokat,
melynek köszönhetően a kompozit részecskék morfológiája kedvezőbb a tömörödés
szempontjából, így az Al2O3 tartalommal arányosan nagyobb tömörség érhető el. A
keverékekben viszont, az Al2O3 agglomerátumok nem esnek szét, így a tömörödés során
rideg, alakíthatatlan részecskeként viselkednek, így a mennyiségük növekedésével
arányosan, romlik a relatív sűrűség értéke.
Azonos előállítási paraméterek mellett, a megnövelt Cu tartalmú kompozitok tömörsége
meghaladja minden más tekintetben azonos, 50Mo-50Cu alapú kompozitok tömörségét.
Ennek oka, hogy a Mo-Cu-Al2O3 kompozitban a Cu a fő alakváltozó fázis, az ezáltal
nyert nagyobb alakváltozó képességnek és jobban lekerekedett Cu részecskéknek
nagyobb hatása van a tömörségre, mint a kedvezőtlen, nagy méretű Al2O3
agglomerátumoknak.
Az őrlemények hidegsajtolást követő szinterelésének és melegsajtolásának
összehasonlításával látható, hogy a szövetszerkezetben található kis méretű Al2O3
részecskék megakadályozzák azokat a szinterelési folyamatokat (pl.: szemcsehatár
mozgást) amelyek a tömörséget növelnék. Az 1O-10, 2O-10 és 6O minták eredményei
alapján megállapítható, hogy eltérő paraméterekkel őrölt 50Mo-50Cu alapú Mo-CuAl2O3 kompozitok esetén a szilárd fázisú, nyomás nélküli szinterelés nem jár a kompozit
minták relatív sűrűségének növekedésével.

Mo-Cu-Al2O3 tömbi minták jellemzése

A melegen sajtolt mintákat a melegsajtolást követő relatív sűrűség mérés után a radiális
irány mentén kettévágtuk, így vizsgálva meg a minták belső felületét. A kiértékeléshez a
röntgendiffrakcióval, pásztázó elektronmikroszkóppal és visszaszórt elektrondiffrakcióval
kapott eredmények alapján értékeltem ki a Mo-Cu-Al2O3 kompozitok mikroszerkezeti
jellemzőit.
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4.3.1. Röntgendiffrakciós mérések alapján kapott eredmények
A tömbi minták fémes fázisainak röntgendiffrakcióval kapott eredményeinek
kiértékelése során, a bemutatott diagramokon ábrázoltam a porok (őrlemény vagy keverék)
esetén kapott értékeket is, így a hideg és melegsajtolás hatására történt változások könnyebben
értelmezhetőek. A 26. ábra mutatja a korábban is kiemelt minták fémes fázisainak krisztallit
méret értékeit. Emellett a kutató munka során előállított többi melegen sajtolt minta eredménye
a mellékletben látható (13. Táblázat). A Mo esetén a 900°C-ot meghaladó melegsajtolás vagy
szinterelést követően csak egyetlen frakció található meg a mintákban. Ennek oka, hogy a
keverékek vagy őrlemények hidegsajtolás és melegsajtolás általi alakítását követően, a Mo
részecskék megújulása játszódott le. Ennek köszönhetően a diszlokációk rendeződése által a
szemcsén belüli kristályhibák száma csökken, ennek a folyamatnak a hajtóereje arányosan
nagyobb a jobban torzult kristályrácsú frakciókban [52]. Ezzel összefüggésben a csak 900°Con melegsajtolt és azt követően 900°C-on szinterelt 2O-10 mintákban (13. Táblázat) a
hidegsajtolás és melegsajtolás hatására kialakult két Mo frakcióban nem játszódott le megújulás
és így nem alakult ki az egyetlen egyesült Mo frakció. Yu. R. Kolobov és társai szintén
megállapították, hogy nanokristályos Mo minták esetén a lágyulás kezdeti hőmérséklete alig
haladja meg a 900°C-ot, 1000°C és 1100°C között pedig már feltételezhetően az
újrakristályosodás is megkezdődik [18], [94], [95]. Emellett a Mo a magas rácshiba energiája
(γSFE= 300 mJ/m2) [96] miatt is sokkal hajlamosabb a megújulásra, mint egy alacsony rácshiba
energiájú fém, például a Cu (γSFE= 78 mJ/m2) [52]. A hidegsajtolás és melegsajtolás által
okozott nagy mértékű alakítás [27], [97] hatása jól látható a 26. ábra-n például a 4K-10 és 5K0 minták krisztallit méretein. Azokban a mintákban, amelyekben az őrlés hatására a két fémes
fázis krisztallit mérete jelentősen lecsökkent, a hidegsajtolás és melegsajtolás számottevően
kisebb mértékű változást eredményezett. A Cu esetén megfigyelhető, hogy a 3O-10-5 és 3O10-2.5 mintákat leszámítva minden mintában (lásd 13. Táblázat) két Cu frakció alakult ki a
melegsajtolást vagy az azt követő szinterelés után. Ezekben a mintákban a finomabb Cu frakció

26. ábra: A gyártási paraméterek és összetétel szempontjából karakterisztikus minták fémes fázisainak krisztallit
méret eredményei, a porokon (őrlemény vagy keverék) mért értékekhez viszonyított változás ábrázolása mellett.
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mennyisége mindig kisebb, mint a durvább frakció mennyisége (13. Táblázat). Ezért
feltételezhetően a finomabb Cu frakció kialakulásának oka, a melegsajtolási vagy szinterelési
lépéseket követő gyors hűtés. Mivel a Cu hőtágulási együtthatója jelentősen különbözik a többi
fázistól (Cu: 17; Mo: 5,4; Al2O3: 6,3 ppm/106K [31], [98], [99]), a hűtés során a Cu-ban jelentős
húzófeszültség, a Mo-ban (és az Al2O3-ban) nyomófeszültség alakul ki [8], [11]. Ennek a
feszültségnek egy részét a fémes fázisok diszlokációk képzésével csökkenthetik [100], ami
megnöveli a diszlokáció sűrűséget és a rácsparamétert is [8], [9], [11]–[13], [101], [102]. Ennek
a hatásnak a mértéke nő az erősítő fázis (jelen esetben Mo és Al2O3) méretének csökkenésével
és térfogathányadának növelésével [8], [11]. A hősokk hatására képződő feszültséget a Mo és
a Cu nem tudja teljesen megszüntetni diszlokációk képzésével, ennek a hatása látható a
rácsparaméter (és krisztallit méret) értékekben [103]. Az eredményeket tekintve (27. ábra és
14. Táblázat), az Al2O3 részecskék mennyiségének kevés hatása van (a kis méretük miatt [104])
a finomabb Cu frakció létrejöttére, tehát ez a jelenség főként a Cu és a nagy térfogathányadban
jelenlévő Mo határfelületén képződő hőfeszültség által indukált. Látható továbbá, hogy a Cuval ellentétben, a Mo esetén nem alakult ki a tömbi mintákban két frakció. Ezt magyarázza,
hogy a Mo rácshiba energiája magasabb, tehát kevesebb diszlokációt képes képezni, amik így
kevésbé lokalizáltak. A 3O-10-5 és 3O-10-2.5 mintákban egyetlen Cu frakció volt jelen a
melegsajtolást követően is, amelynek krisztallit mérete jelentősen megnőtt az őrleményben
mért értékhez képest. Ennek oka, hogy a két minta melegsajtolásakor a többi minta
melegsajtolásához képest megnövelt 150 MPa sajtoló nyomás, nagyobb alakváltozást és így
nagyobb mennyiségű diszlokáció képződést eredményezett. A hűtés során a hősokk hatására a
Cu-ban további diszlokációk jöttek létre, amely így összesen a hűtés során a Cu
újrakristályosodását eredményezte. Ez jól megmagyarázza a megemelkedett krisztallit méret
értéket, illetve, hogy a 3O-10-2.5 mintában (eltérő szövetszerkezet) miért alakult ki nagyobb
Cu krisztallit méret. Továbbá a Cu rácsparaméterét is jól magyarázza a hűtés során történő
újrakristályosodás, hiszen így a hűtés további részében is létrejövő hősokk hatására ugyan
megemelkedett a Cu rácsparamétere, azonban a képződő diszlokációk mennyisége nem volt

27. ábra: A gyártási paraméterek és összetétel szempontjából karakterisztikus minták fémes fázisainak
rácsparaméter értékei, a porokon (őrlemény vagy keverék) mért értékekhez viszonyított változás ábrázolása mellett
(Standard értékek forrása: [105]).
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elég ahhoz, hogy a Cu-ban létrejöjjön a két eltérő frakció. A hősokk hatását ezek mellett jól
alátámasztja a 4O-1 minta eredménye. Az őrlés során, az Al2O3 részecskék hatására létrejött
finomabb Cu frakció rácsparamétere nem tér el számottevően a durvább frakció
rácsparaméterétől jelentősen eltérő krisztallit méret érték mellett sem. Viszont a melegen sajtolt
mintákban a krisztallit méret hasonló eltérése mellett a rácsparaméter értékek már jelentősen
különböznek. Összességében, különösen a 3O-10-5 és 3O-10-2.5 mintákat eltekintve, látható,
hogy a Cu olvadáspontjához (1083°C [28]) közeli melegsajtolási hőmérséklet ellenére, a Cu
nano szerkezetű maradt.
A 6O-1 őrleményből készült hidegen sajtolt mintákat 100-900°C-on szintereltem,
ezeknek a relatív sűrűségét mutattam be a 24. ábra-n. Ezeknek a mintáknak látható a krisztallit
mérete a 28. ábra-n. Összehasonlítva a kiinduló krisztallit méret értékekkel (5O-1 őrlemény)
(19. ábra), látható, hogy a Mo krisztallit mérete nem változott a szinterelés hatására. A Cu esetén
viszont a durvább frakció mérete az őrleményhez képest jelentősen megnőtt az 1 órás
hőkezelések hatására, ami a Cu újrakristályosodására utal. Hidegen alakított Cu
újrakristályosodásának kezdő hőmérséklete széles intervallumban változhat (170-500°C) [50],
[51], a megújulás pedig már 100°C-tól lejátszódhat, ami a diszlokációk rendeződése által a Cu
krisztallit mérete szempontjából hasonló változást eredményez [50]. Az eredményeket
megtekintve az őrlés és hidegsajtolás után, a Cu újrakristályosodása vagy megújulása a 200300°C-os szinterelési hőmérsékleten kezdődik meg, az 1 órás szinterelés alatt. Továbbá az
eltérő szinterelési hőmérséklet növelésével, különösen a melegen sajtolt minták eredményével
összehasonlítva (26. ábra) nem alakult ki jelentősen megnőtt Cu krisztallit méret, ami arra utal,
hogy a létrehozott kompozit minta durvulás álló a Cu olvadáspontjához közeli 1 órás hőntartás
esetén is. A rácsparaméter értékeket megtekintve látható (14. Táblázat) hogy a finomabb Cu
frakció rácsparamétere kevésbé emelkedett meg, illetve, hogy a Cu-n belül a frakció aránya
széles tartományban mozog. Mindkét jelenségre a magyarázat a minták kis tömörsége a
melegsajtoláson átesett mintákhoz képest (24. ábra). A nagyobb mennyiségben jelenlévő

28. ábra: A 6O-1 hidegen sajtolt majd eltérő hőmérsékleten szinterelt minták fémes fázisainak krisztallit méretei.
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porozitások a hűlés során nem képesek ellenállást kifejteni, ezért nem indukálhatnak
feszültséget sem [12]. Emellett a vizsgált keresztmetszet a minta közepén van, ahol a
hidegsajtolás után a szerszám falától való távolság miatt, a mintán belül, a legkisebb sűrűség
alakul ki [2]. Ezáltal attól függően, hogy a keresztmetszetben milyen mikroszerkezet található
meg, a két frakció aránya szórhat, emellett ez a krisztallit méret értékek kis mértékű szórását is
magyarázza. A finomabb frakció létrejöttében az alacsonyabb hőmérsékletű mintákban
elősegítheti a Cu szemcsehatárán eloszló kis méretű Al2O3 részecskék jelenléte is (lásd 30.
ábra).
A nagyobb Cu tartalmú melegen sajtolt minták fémes fázisainak esetén a krisztallit
méret és rácsparaméter értékei (29. ábra) hasonló tendenciát követnek az 50 wt% Cu alapú
mintákhoz képest. Emellett a kapott krisztallit méret és rácsparaméter értékek többnyire meg is
egyeznek azokkal. Ez azt jelenti, hogy a fentebb részletezett folyamatok a két összetétel által
meghatározott intervallumon belül feltételezhetően azonosak. E. Botcharova és társai Mo-Cu
őrleményeket hevítettek 200 és 900°C között, ahol a Cu krisztallit méretének folyamatos
növekedését észlelték a szinterelési hőmérséklet növekedésével. Azonban a szinterelt
őrlemények nem voltak tömbi mintává tömörítve, így az általuk kapott eredmények nem
hasonlíthatóak össze az itt bemutatottakkal [41]. Emellett a többi bemutatott irodalomban sem
vizsgálták a tömbi melegen sajtolt vagy nyomás nélkül szinterelt mintákat röntgen
diffrakcióval, emellett a legtöbb esetben (1. Táblázat) ezért a fentebb bemutatott jelenségeket
még az irodalomban nem írták le Mo-Cu kompozitok esetén sem.

29. ábra: A megnövelt Cu tartalmú tömbi, melegen sajtolt minták fémes fázisainak a) krisztallit mérete, b)
rácsparamétere. A diagramokon a por állapothoz viszonyított változást is ábrázoltam.

4.3.2. Pásztázó elektronmikroszkópos felvételek
A melegsajtolást követően kialakult szövetszerkezetet is az eddig kiemelt,
karakterisztikus mintákon keresztül mutatom be azok SEM felvételein (30. ábra). A 3O-10-5
mintán látható, hogy a többi mintától teljesen eltérő mikroszerkezettel rendelkezik. A nagyobb
golyó:por arány hatására a Mo részecskék is teljesen szétőrlődtek (világos), emellett teljesen
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összeőrlődtek a Cu-val (szürke) és a kis méretű Al2O3 részecskékkel (sötét). Továbbá a
szövetben látható, szabályos világos szürke részecskék az őrlőberendezésből származó ZrO2
részecskék. Összességében a szövetszerkezetben már nem különíthetőek el a szemcse, illetve a
korábbi részecske határok. A 3O-10-2.5 mintában az ehhez képest csökkentett golyó:por arány
miatt, a Mo részecskék többnyire csak ellaposodtak az őrlőgolyóval való találkozás hatására és
nem őrlődtek össze a Cu-val és az Al2O3-al. A Cu egy része önállóan látható, azonban a nagy
része teljesen összeőrlődött az Al2O3 részecskékkel. Szelektív maratást követően azonban
látható volt, hogy az Al2O3 részecskék a Cu szemcséken belül is nagy számban megtalálhatóak,
illetve nagy számú Cu krisztallitok is, a szemcsén belül [65]. Emellett a szelektív maratás
felfedte, hogy az őrlés során összehegedő Mo részecskék közé is szorultak Al2O3 részecskék
[65]. A 3O-10-5 és 3O-10-2.5 mintát összehasonlítva látható, hogy az őrlés során alkalmazott
paraméterek változtatásának jelentős hatása van a tömbi mintában kialakuló mikroszerkezetre.
A 4O-0 és 4O-1 mintát összehasonlítva szintén két teljesen eltérő szövetszerkezet látható,
azonos őrlési paraméterek mellett. Ennek oka, hogy a 4O-1 mintához adott 1 wt% Al2O3
hatására, abban a Mo részecskék sokkal kevésbé vettek részt az őrlési folyamatokban. A 4O-0
mintában láthatóak szabályos alakú fekete részecskék, ami a melegsajtoláskor hozzáadott
grafitból kialakult Mo2C. Ehhez hasonló szövetszerkezetű Mo-Cu kompozitot több kutatásban
is előállítottak, teljesen eltérő őrlési körülmények (1. Táblázat) mellett is [36], [41], [46]. Az
5O-0 és 5O-1 mintákban, a csökkentett őrlési paraméterek miatt, egyrészt már nem alakult ki,
az 5O-0 mintában a 4O-0 mintához hasonló szövetszerkezet, másrészt a Mo részecskék alakján
is látható, hogy kevésbé laposodtak el az őrlés során. Ennek az oka, hogy a csökkentett őrlési
igénybevétel a Mo részecskéket körbevevő Cu részecskék alakváltozására fordítódott. Az 5O1 szövetszerkezetében jól kivehető, hogy az Al2O3 részecskék többnyire a Cu szemcsehatáraira
csoportosulnak. Tekintve, hogy a kis méretű kerámia részecskék a környezetükben jelentősen
megnövelhetik a diszlokáció sűrűséget [8], [9], [11], [12] ez jó összhangban van az 5O-1
őrleményből szinterelt minták röntgendiffrakciós eredményeivel is (28. ábra). A 4O-1 mintánál
ez kevésbé látható egyértelműen, mivel a Mo részecskék jobb eloszlása miatt kevesebb nagy
méretű Cu szemcse van a mikroszerkezetben. A kemény kerámia részecskék a fém mátrix
szemcsehatáraira való csoportosulása, az irodalomban is leírt jelenség [9], [11] azonban
kerámia részecskékkel erősített Mo-Cu kompozitok esetén azoknak a Cu szemcsehatárára való
csoportosulása még nem. Emellett a tömbi minták fémes fázisainak krisztallit méreteivel
összehasonlítva a szövetszerkezetben látható szemcseméret között jelentős eltérés látható.
Ennek oka, hogy a röntgendiffrakciós vizsgálat során a koherensen szóró tartományok [2], [7]
méretét mérjük meg, amely a szemcsén belüli szubszemcseként értelmezhető, feltételezve,
hogy a szubszemcsén belüli kristályhibák mennyisége minimális [106]. Ezzel összefüggésben
Yu. R. Kolobov és társai megállapították, hogy nanoméretű szubszemcsés (krisztallit)
fémekben a szemcseméret messze meghaladhatja ezt az értéket [94]. A két bemutatott
keverékben, hogy az őrlés hiányában a Mo részecskék nem oszlottak el, így az agglomerátumok
a tömbi szövetszerkezetben is láthatóak, viszont a tömörítési eljárások hatékonyságát
alátámasztja, hogy a Cu képes volt behatolni ezekbe az agglomerátumokba (5K-0). A 4K-10
keverékben is megfigyelhető az Al2O3 agglomerátumról levált kis Al2O3 részecskéknek (lásd
21. ábra c) a Cu szemcsehatárára való csoportosulása.
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30. ábra: A melegen sajtolt minták SEM felvételei az eltérő paraméterekkel végrehajtott őrlést vagy keverést
követően. A bemutatott minták megegyeznek a 20. ábra-n bemutatott mintákkal.
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31. ábra: A melegen sajtolt, megnövelt Cu tartalmú minták SEM elvételei az eltérő paraméterekkel végrehajtott
őrlést vagy keverést követően. A bemutatott minták megegyeznek a 23. ábra-n bemutatott mintákkal.

A megnövelt Cu tartalmú mintákban hasonló szövetszerkezet alakult ki, mint az 50 wt%
Cu tartalmú, keverékből előállított és 5O őrleményből előállított mintákban, a megnövelt Cu
tartalomtól eltekintve (31. ábra). A felvételeken látható, hogy a fázisok eltérő keménysége miatt
is a csiszolópapír anyaga helyenként megtalálható a Cu-ban. Az 5O-1-70 minta esetén a többi
minta felvételétől eltérően, 1000x nagyításban mutatom be a szövetszerkezetet, mert így jól
látszik a többi minta esetén is leírt jelenség, miszerint az Al2O3 részecskék a Cu korábbi
szemcsehatárai mentén csoportosulnak. A Cu-ban eloszlatott Al2O3 részecskék mérete a
bemutatott felvételeken (30. ábra és 31. ábra) azonos tartományban van, mint Besterci és társai
által előállított mintákban (4. ábra) [23], ahol a kerámia részecskék hatására az
újrakristályosodási hőmérséklet jelentősen megnőtt. Összességében a bemutatott minták
szövetszerkezete jó összhangban van a röntgendiffrakció alapján kapott eredményekkel. A nagy
térfogathányadban jelenlévő Mo nagy felületen érintkezik a Cu-val, amiben így hűtés során a
Mo környezetében olyan feszültség jön létre a Cu-ban, amely azt diszlokációk képzésével
részben csökkenti, létrehozva a finomabb Cu frakciót, még a lassú hűtés során is a 6K-0, 6O-0
és 6O-1 mintákban (13. Táblázat és 14. Táblázat). Emellett a legtöbb mintában a Cu részecske
határain Al2O3 részecskék találhatóak meg, illetve a keverékben nagy méretű Al2O3
agglomerátumok. Ezeket a tömörítés során a Cu, a tömörödést biztosító, alakváltozó fázisként
teljesen körbeveszi. Emiatt egyrészt az erősítő részecskék környezetében alakítás során
jelentősen megnő a diszlokáció sűrűség [52]. Másrészt a szakirodalom szerint ezek a részecskék
10-800 nm között akadályozhatják a diszlokációk mozgását („Zener pinning”), amennyiben a
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részecskék közti távolság nem nagy [23], [52], [54], [55]. Viszont a mikronos nagyságrendbe
eső részecskék (a Mo részecskék és az Al2O3 agglomerátumok is), az újrakristályosodási
folyamatokat gyorsíthatják, mivel a környezetükben megnövekedett diszlokációsűrűség miatt,
nukleációs pontként szolgálhatnak (PSN= ”Particle Stimulated Nucleation”) [52], [54], [55]. A
PSN szerint újrakristályosodott anyag pedig jellemzően finomszemcsés [55]. A fent leírt
jelenségek mindegyike jó összhangban van a szövetszerkezet mellett, a krisztallit méret és
rácsparaméter értékekkel. A melegen sajtolt minták röntgenes mérése során, a réz-oxidok már
nem voltak detektálhatóak, feltételezhetően redukálódtak, mivel MoO2 jött létre [107]–[110].
Tekintve, hogy a réz-oxidok csak egy vékony, pár nm-es réteget alkottak [81]–[83], a melegen
sajtolt mintákban kialakult mintában a MoO2 is feltételezhetően csak egy vékony réteget alkot
a Mo és a Cu között. Ezt alátámasztja, hogy a SEM felvételek készítése során nem fedeztünk
fel MoO2-t, illetve a változó mennyiségben detektált jelenléte az eltérő mintákban (a
keresztmetszettől függően) nem mutat semmilyen összefüggést a mechanikai tulajdonságokkal
sem (10. Táblázat és 9. Táblázat).

4.3.3. Visszaszórt elektrondiffrakciós mérések alapján kapott eredmények
A visszaszórt elektrondiffrakciós vizsgálatok során aszerint választottam ki a mintákat,
hogy jól megfigyelhető legyen az eltérő őrlési paraméterek, a keverés és a hozzáadott 1 wt%
Al2O3 tartalom hatása. Az ábrákon mintánként megjelenítettem a vizsgált területet (IQ=”Image
Quality), olyan módon, hogy a Cu-t piros, a Mo-t pedig kék színnel emeltem ki. Az Al2O3
részecskék apró sötét pontokként azonosíthatóak. Emellett bemutatom ugyanazon területre
vonatkozóan a fémes fázisok kristálytani orientációját bemutató, az inverz pólusábra szerint
színezett ábrát is. A vizsgálatok során hasonló szövetszerkezetű, Cu-t nagy térfogathányadban
tartalmazó területeket jelöltem ki. Az azonos összetételű, 4K-1 és 4O-1 minták közötti
különbséget mutatja a 32. ábra. A 4O-1 mintában a Cu szemcsék mérete jelentősen kisebb, az
őrlés során végbement képlékeny alakváltozás hatása miatt [4], ezzel összhangban a durvább
Cu frakció mérete is kisebb (13. Táblázat), ennek hatása a minták mechanikai tulajdonságaiban
nyilvánul meg (9. Táblázat és 10. Táblázat). Továbbá, mivel az Al2O3 részecskék sokkal jobban
eloszlottak a szövetszerkezetben, ezért nagyobb számban gyűltek össze a Cu részecske
határaira, ahol emiatt kisebb méretű Cu szemcsék alakultak ki. Emellett az Al 2O3 részecskék
környezetében jobban torzult a Cu kristályrácsa [52], tovább elősegítve a finomabb Cu frakció
létrejöttét. Ennek köszönhetően hosszabb ideig tartó hevítés során ezek megakadályozhatják
durvább Cu szemcsék létrejöttét a fentebb leírt folyamatok alapján („Zener pinning”, PSN).
Továbbá érdemes figyelembe venni, hogy a metszet vizsgálatánál nem látható a metszet
„feletti” és „alatti” szövetszerkezet, így feltételezhetően ezekben az irányokban is helyezkednek
el Mo és Al2O3 részecskék, amelyeknek hatása van a metszet EBSD vizsgálatánál látható
szemcsehatárok jelenlétére.
Az Al2O3 részecskék jelenlétének hatását mutatja be a 33. ábra az azonos módon őrölt
5O-0 és 5O-1 mintákon keresztül. Az 5O-0 mintában, az 5K-0 mintához hasonlóan, a Cu
szemcséken belül nagyobb méretű Cu szubszemcsék láthatóak, arra utalva, hogy a hevítés során
bizonyos mértékű diszlokációs rendeződés történt a mintákban. A kiértékelés során a
szemcséket 2,5°-nál nagyobb térbeli elfordulás esetén különböztettük meg, azonban a színezet
alapján a szemcséken belül, nem teljesen homogén a térbeli orientáció. Ez jól magyarázza a
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röntgendiffrakciós mérések során, a kapott krisztallit (koherensen szóró tartományok) méret
értékeket. Az 5O-1 mintában a 33. ábra-n látható két másik mintához képest, kisebb
szemcseméret látható. Emellett az 5O-1 felvételén a szemcseszerkezet hasonló, mint az eltérő
paraméterekkel őrölt 4O-1 minta esetén. Ezek alapján megállapítható, hogy Mo-Cu-Al2O3
kompozitokban a melegsajtolás után kapott szemcseszerkezetre jelentős hatása van, az őrlés
során a Cu szemcsehatárára eloszlatott, kis méretű Al2O3 részecskék jelenléte. Ezeknek
köszönhetően a Cu olvadáspontjához közeli hevítés során sem zajlik le jelentős durvulás vagy
akár diszlokációs rendeződés (megújulás) a Cu-szemcsékben (lásd 28. ábra). Összehasonlítva
Tao Meng és társai által kapott EBSD felvételekkel (9. ábra) melegalakítást követő vízhűtés
után, látható, hogy a Mo szemcsék környezetében ott is kisebb Cu szemcseméretet kaptak,
amelynek nagyobb diszlokáció sűrűsége volt (a szerzők pontos megfogalmazása szerint ezek a
Cu szemcsék „alakítottak” voltak) [42]. Ez jól alátámasztja a kutatómunkámban a gyors hűtés
hatására a Mo környezetében kialakuló finomabb, kis mennyiségű, emelkedett rácsparaméterű
Cu frakció jelenlétét. Emellett az

32. ábra: A 4K-1 és 4O-1 minták felvételei az EBSD vizsgálatot követően: jobb oldal: a vizsgált területek, a Cu
pirossal a Mo kékkel kiemelve; bal oldal: a kristálytani textúrát bemutató ábrák.
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33. ábra: A 5K-0, 5O-0 és 5O-1 minták felvételei az EBSD vizsgálatot követően: jobb oldal: a vizsgált területek,
a Cu pirossal a Mo kékkel kiemelve; bal oldal: a kristálytani textúrát bemutató ábrák.
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alakítást követő gyors hűtés hatására a Cu kétharmada „szubszemcsés” maradt jól magyarázva
az általam kapott krisztallit méret eredményeket is. A 32. ábra-n és 33. ábra-n bemutatott
mintákban a Cu szemcseméretének eloszlását és a Cu (001) pólusábráját mutatja a 34. ábra. Jól
látható, hogy a két őrléssel előállított, Al2O3 tartalmú minta szemcsemérete a legkisebb, a két
keveréssel előállított 4K-1 és 5K-0 minta szemcseméret eloszlása szinte azonos, összhangban
a fenti EBSD felvételekkel, az 5O-0 mintában a szemcsék mérete az eredmények szerint a 4K1 és 5O-0 minta közötti. Ezek az eredmények szintén az őrlés során történő alakváltozás és az
Al2O3 részecskék jelenlétének hatásával magyarázhatóak [4], [52]. A pólusábrákon látható,
hogy minden esetben izotróp textúra alakult ki, amivel jó összhangban van az a tény, hogy az
EBSD felvételeken jellemzően egymástól számottevően eltérő orientációjú szemcsék láthatóak.
Az 5K-0 minta esetén ez kevésbé látható a kis számú (és nagy méretű) Cu szemcse miatt. Az
izotróp textúra kialakulása azzal függ össze, hogy a hideg és melegsajtolás során történő
alakváltozás nem volt olyan mértékű, hogy szál-textúra alakuljon ki [79], [97], [111]. A szál
textúra jelenléte az EBSD felvételeken is feltűnne, mint a Cu szemcsék egyenletesebb színe,
mivel a szemcsék főként az <100> és <101> kristálytani irányokba fordulnának [112], [113],
illetve a pólusábrákon is körkörös minta lenne látható [112].

34. ábra: Az EBSD vizsgálat alapján meghatározott Cu szemcseméret eloszlások (bal) és Cu (001) pólusábrák
(jobb).

4.3.4. A tömbi minták jellemzésével kapcsolatos összefoglalás
A fent bemutatott minták szövetszerkezetét melegsajtolást követően, a
röntgendiffrakciós, a pásztázó elektronmikroszkópos és a visszaszórt elektrondiffrakciós
vizsgálat alapján kiértékelve, az alábbi megállapításokat tettem:
a)

A melegsajtolás vagy szinterelést követő gyors hűtés hatására két Cu frakció alakul ki,
amelyből a finomabb és kisebb mennyiségben jelenlévő frakció létrejöttét a Mo
szemcsék közvetlen környezetében kialakuló hőfeszültség okozza. A finomabb frakció
megkülönböztethető kisebb krisztallit mérete és megemelkedett rácsparamétere alapján.
A melegsajtolás során 150 MPa-ra megnövelt nyomás, a hűlés során a Cu
újrakristályosodásával jár.
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b)

c)

d)

4.4.

A kutatómunkában bemutatott melegsajtolási és szinterelési paraméterek
alkalmazásával az előállított kompozit mintákban sikerült a Cu eldurvulását
megakadályozni akár hosszabb hőntartás mellett is. Emellett a kutatómunkában
elvégzett kísérletek során a Mo kilágyulása 900°C feletti hőmérsékleten zajlott le.
Az alkalmazott őrlési paraméterektől és az összetételtől függően a melegen sajtolt tömbi
mintákban teljesen eltérő szövetszerkezet alakulhat ki. Emellett az Al2O3 részecskék
hajlamosak a Cu szemcsehatáraira és korábbi részecskehatáraira csoportosulni, ennek
mértéke szintén nagy mértékben függ az alkalmazott őrlési paraméterektől.
Az EBSD vizsgálatok eredménye alapján az előzetesen őrölt, Al2O3 tartalmú Mo-CuAl2O3 kompozitokban, a kis méretű, a Cu szemcsehatárára csoportosuló Al2O3
részecskék hatására a Cu szemcsemérete jelentősen lecsökkent. Ennek oka részben a
kerámia részecskék környezetében megemelkedett diszlokáció sűrűség, továbbá a
hevítés során az Al2O3 részecskék vagy megakadályozták a diszlokációs mozgást, vagy
hatásukra a környezetükben, finomszemcsés szövetet eredményező PSN
újrakristályosodás zajlott le.

Mo-Cu-Al2O3 kompozitok mechanikai tulajdonságai

A melegen sajtolt Mo-Cu-Al2O3 minták mechanikai jellemzésére keménység mérést és
nyomószilárdság mérést alkalmaztam. A keménység méréshez a korábban röntgenes
vizsgálatra felhasznált, a radiális irány mentén kettévágott minták belső felületét használtam. A
nyomószilárdság teszthez pedig, olyan melegen sajtolt mintát használtam, amelyet a relatív
sűrűség megmérését követően nem vágtunk ketté.
A melegen sajtolt minták folyáshatárát és nyomószilárdságát mutatja a 9. Táblázat. Az
első három gyártási módszerrel előállított minta esetén nem végeztem el nyomóvizsgálatokat
ezért nem látható ezeknek az eredménye. Ahogy a kísérleti paramétereknél részleteztem, a
folyáshatár és a nyomószilárdság értékét a valódi alakváltozás – valódi feszültség diagram
alapján határoztam meg. Emellett a folyáshatárt a nyomógörbe felfutási szakaszára illesztett és
azzal párhuzamos, 2%-os alakváltozásból kiinduló egyenesnek, a nyomógörbét metsző pontja
alapján határoztam meg. A 4O-1, 4O-2.5 és 4O-10 minták eredményein látható, hogy a
nyomószilárdság arányosan csökken az Al2O3 tartalom növekedésével. A folyáshatár az Al2O3
tartalom 1 wt%-ról 2,5 wt%-ra növelésével emelkedett, azonban a 10 wt% Al2O3 tartalmú
mintában már jelentősen lecsökkent. A nyomószilárdság fokozatos csökkenése feltételezhetően
a Cu-Al2O3 határfelületek felszakadása („interface debonding”) [12] miatt történik, ahol a
terhelés hatására az erősítő fázis mentén üregek alakulnak ki [8], [12], [114]. A 4O-0 és 4O-5
minta a jelentős kerámia szennyezés hatására jelentősen megnövekedett folyáshatárral és
nyomószilárdsággal rendelkezik. A 4K keverékek esetén is jól látható az Al2O3 tartalom
növelésével a nyomószilárdság csökkenése a Cu-Al2O3 határfelületek szakadása által. A 4K-0
(valamint az 5K-0 és 6K-0 minta) esetén kapott folyáshatár jó egyezést mutat az irodalmi adattal
(~370 MPa) [30]. A folyáshatár értéke az Al2O3 tartalom emelkedésével nő, bár az érték
meghatározásának módszere miatt ezek szórnak. Az 5O-0, 5O-0.1 és 5O-1 minták esetén a
folyáshatár esetén nem látható jelentős növekedés, részben az értékek szórása és a kis
mennyiségben hozzáadott Al2O3 tartalom miatt. A nyomószilárdság viszont ezen minták esetén
emelkedett az Al2O3 tartalom növelésével. Ennek oka az lehet, hogy a kisebb fajlagos őrlési
59

energia miatt, a Cu jobban megtartotta alakváltozó képességét, mint a 4O mintákban, valamint
az Al2O3 részecskék jobban eloszlottak és nem alkotnak nagy agglomerátumokat, mint a 4K
mintákban. Ez jó egyetértést mutat azzal, hogy az előzetes alakítástól függően eltérő mértékben
változhat a terhelés átadásának mértéke, valamint, hogy a terhelés hatására a határfelületen
kialakuló üregek létrejöttét elősegíti a mátrixnak az alakítás hatására történt felkeményedése
[12]. Továbbá az erősítő fázis határokra való csoportosulása szintén elősegítheti mátrix és az
erősítő részecske határfelületének terhelés hatására történő szétválását [12], magyarázva többek
között a nagy mennyiségben hozzáadott Al2O3 káros hatását a mechanikai tulajdonságokra. A
megnövelt Cu tartalmú mintákban szintén az Al2O3 tartalom növekedésével megnövelt
folyáshatár látható. A nyomószilárdság értéke viszont nagy mértékben szór, főként amiatt, hogy
a teszt során a nagy Cu tartalom miatt, a minták nagy alakváltozó képességgel rendelkeztek
(lásd 35. ábra). A 6O minták a folyáshatár szórásának figyelembevétele mellett közel azonos
értékekkel rendelkeznek, mint az 5O minták. Összességében látható, hogy az őrlés hatására a
9. Táblázat: A kutatómunkában előállított minták folyáshatára és nyomószilárdsága.

Minta
Folyáshatár
(MPa)
Nyomószilárdság
(MPa)
Minta
Folyáshatár
(MPa)
Nyomószilárdság
(MPa)
Minta
Folyáshatár
(MPa)
Nyomószilárdság
(MPa)
Minta
Folyáshatár
(MPa)
Nyomószilárdság
(MPa)
Minta
Folyáshatár
(MPa)
Nyomószilárdság
(MPa)

4O-0

4O-1

4O-2.5

4O-5

4O-10

1013

849

878

1158

600

1198

946

915

1120

601

4K-0

4K-1

4K-2.5

4K-5

4K-10

386

406

398

376

413

521

514

480

464

445

5K-0

5O-0

5O-0.1

5O-1

383

551

540

551

525

610

631

653

5K-0-70

5O-0-70

5O-0.1-70

5O-1-70

348

259

260

276

486

490

559

466

6K-0

6O-0

6O-1

347

594

576

502

597

644

folyáshatár és nyomószilárdság értéke megemelkedik. Az Al2O3 részecskék hatása a
nyomószilárdságra függ a Cu előzetes alakításának mértékétől (jelen esetben az őrlési
paraméterek eltérésétől), illetve az Al2O3 részecskék eloszlásának mértékétől. Emellett a 6O
mintákat összehasonlítva az 5O mintákkal a lassú lehűlésnek nincs számottevő hatása a minták
szilárdság értékeire és a keménységre sem (10. Táblázat). A 35. ábra mutatja az 5O és 5K
minták valódi alakváltozás – valódi feszültség görbéit. Az ábrán jól látható, hogy a megnövelt
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Cu tartalmú minták jelentősen megnövelt alakváltozó képességgel rendelkeztek. Ezek a minták
nem törtek szét a nyomóvizsgálat során, ezért a vizsgálatot ezen minták esetében manuálisan
állítottam le. A 9. Táblázatban látható adatokkal ellentétben, a megnövelt Cu minták görbéi
alapján jól látható, hogy az őrleményből előállított minták szilárdsága nagyobb, mint az 5K-070 mintának, amellett, hogy az alakváltozó képességük nem csökkent számottevően. A másik
mintasorozat esetén (szürke színnel jelölt), mindegyik minta eltört a vizsgálat során a
csökkentett Cu tartalom miatt (ahogy az összes többi, nem ábrázolt minta is). Jól látható, hogy
az 5O minták alakváltozó képessége jelentősen csökkent az őrlés hatására, viszont a folyáshatár
és a szilárdság megnövekedett. Továbbá ez a jelenség külön megfigyelhető az Al2O3 tartalom
növekedésével is.

35. ábra: A nyomóvizsgálat során kapott valódi alakváltozás – valódi feszültség görbék. Az ábrán a megnövelt Cu
tartalmú minták és az azokkal azonos módon előállított, de eltérő Cu tartalmú minták láthatóak.

A melegen sajtolt minták keménységét mutatja a 10. Táblázat. Az 1O-10 és 3O-10-5
minták keménységét összehasonlítva a 2O-10 és 3O-10-2.5 mintákkal, látható, hogy a
golyó:por arány csökkentésének hatására jelentősen csökkent a keménység is. A 4O
mintasorozat eredményein is jól látható a 4O-0 és 4O-5 minták szennyezésének hatása, emellett
a 4O-10 mintában az ideálisnál nagyobb Al2O3 tartalom miatt a 4O-10 minta keménysége
kisebb, mint a 4O-1 és 4O-2.5 mintákban. A 3O-10-2.5 minta keménysége kis mértékben
nagyobb, mint a 2O-10 és 4O-10 minta keménysége a melegsajtolás során megnövelt nyomás
hatására. A 4K keverékekben jól látható, hogy az Al2O3 tartalom növelésével arányosan
növekszik a keménység. Emellett a csökkentett fajlagos őrlési energiával őrölt 5O mintákban a
keménység a 4O-1 és 4O-2.5 minták tendenciájához hasonlóan szintén emelkedik az Al2O3
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tartalom növekedésével. A legtöbb esetben a keménység értékének változása jó egyezést mutat
a folyáshatár értékekkel, mivel a keménység arányos az egytengelyű feszültség esetén mérhető
folyáshatárral [115]. Végül a 4K-0, 5K-0 és 6K-0 minták keménysége jó egyezést mutat az
irodalmi értékekkel (140-160 HB) [30], [31].
10. Táblázat: A kutatómunkában előállított minták melegsajtolást követően megmért keménysége. A szórás
értéke mellett zárójelben feltüntetett érték a szórás számításához használt minták darabszámát jelölik.

Minta
Kemény
-ség (HB)
Szórás
Minta
Kemény
-ség (HB)
Szórás
Minta
Kemény
-ség (HB)
Szórás
Minta
Kemény
-ség (HB)
Szórás
Minta
Kemény
-ség (HB)
Szórás
Minta
Kemény
-ség (HB)
Szórás

1O-10

2O-10

3O-10-5

3-O10-2.5

366

256

363

286

12 (3)
4O-0

3 (5)
4O-1

9 (5)
4O-2.5

6 (5)
4O-5

4O-10

374

265

266

315

258

12 (5)
4K-0

1 (5)
4K-1

3 (5)
4K-2.5

3 (5)
4K-5

2 (5)
4K-10

138

146

155

159

170

1 (5)
5K-0

2 (5)
5O-0

2 (5)
5O-0.1

3 (5)
5O-1

1 (5)

146

194

196

202

0,5 (5)
5K-0-70

2 (5)
5O-0-70

2 (5)
5O-0.1-70

1 (5)
5O-1-70

95

105

107

113

2 (5)
6K-0

1 (5)
6O-0

1 (5)
6O-1

1 (5)

134

183

205

2 (5)

3 (5)

1 (5)

4.4.1. A kompozit minták mechanikai tulajdonságaival kapcsolatos összefoglalás
A fent bemutatott tömbi, melegen sajtolt mintákra kapott keménység értékek és a
nyomóvizsgálatok során meghatározott görbék és értékek alapján, az alábbi megállapításokat
tettem:
a)

b)

A kutatómunkában előállított melegen sajtolt minták nyomószilárdság mérésekor
meghatározott folyáshatára növekszik az őrlés során alkalmazott fajlagos őrlési energia
emelkedésével és az Al2O3 mennyiségének növekedésével. Ezzel párhuzamosan az
alakváltozó képesség csökken az előzetes alakváltozás mértékének és az Al2O3
tartalomnak az emelkedésével.
A nyomószilárdság értéke jelentősen függ az Al2O3 részecskék mennyiségétől és a Cu
alakváltozó képességétől. A nagyobb előzetes alakváltozás hatására a Cu kevésbé képes
felvenni a terhelést és így az Al2O3 tartalom növekedésével a Cu-Al2O3 határfelület
elválása miatt csökken a nyomószilárdság értéke. Azokban a mintákban, ahol az
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c)

d)

e)

előzetes alakváltozás mértéke kisebb, az Al2O3 mennyiségének emelkedésével
növekszik a nyomószilárdság.
A megnövelt Cu tartalmú mintáknak nem csökkent az alakváltozó képessége
számottevően az őrlés és az Al2O3 tartalom hatására sem az 50 wt% Cu alapú
kompozitokhoz viszonyítva. A vizsgálatok során felvett valódi alakváltozás – valódi
feszültség görbék alapján az őrlés hatására egyértelműen megemelkedett mind a
folyáshatár, mind a nyomószilárdság.
A melegen sajtolt minták keménysége jó összhangban van a meghatározott folyáshatár
értékekkel: emelkedik az előzetes fajlagos őrlési energia és az Al2O3 tartalom
emelkedésével.
A keverékekből előállított, Al2O3-t nem tartalmazó referencia minták nyomószilárdsága
és keménysége jó összhangban van a szakirodalmi értékekkel.
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5. Összefoglalás
A kutatómunkában bemutatott kísérletek során Mo-Cu-Al2O3 kompozitok porkohászati
úton történő előállításával foglalkoztam. Tekintve, hogy Mo-Cu kompozitok kerámia
részecskékkel való erősítése a szakirodalomban eddig alig vizsgált terület, a vizsgálataim
kiterjedtek a minták előállítási lépései során alkalmazott gyártási paraméterek (őrlés/keverés,
hidegsajtolás, melegsajtolás, szinterelés) hatásának vizsgálatára a minták mechanikai
tulajdonságaira és szövetszerkezetére is. Emellett az Mo-Cu kompozitokhoz hozzáadott Al2O3
részecskék hatását elemeztem, szintén a kialakuló szövetszerkezet és a tömbi minták
mechanikai tulajdonságai szempontjából. A minták kiértékeléséhez azok pásztázó
elektronmikroszkópos, röntgendiffrakciós, visszaszórt elektrondiffrakciós eredményeit
használtam fel a keménység, a nyomószilárdság, a folyáshatár és a fajlagos őrlési energia
értékei mellett.
A kutatómunkám során azt tapasztaltam, hogy az őrlési paraméterek megfelelő
megválasztásával jelentősen csökkenthető az őrlőberendezésből származó ZrO2 szennyezés
mértéke, továbbá az őrlés során az igénybevétel mértékével arányosan változik a fémes fázisok
krisztallit mérete. Emellett az igénybevételtől és az Al2O3 részecskék jelenlététől függően a
fémes fázisokban kialakulhat két eltérő frakció az őrlés vagy keverés során. A porok esetén is
látható már, hogy a kompozit mátrixát a Cu alkotja, hiszen ez a legkevésbé kemény fázis, a
másik két alkotó morfológiája és eloszlása jelentősen függ az őrlési és keverési paraméterektől,
emellett a Mo esetén az Al2O3 jelenlététől is. A megnövelt Cu tartalmú mintákban az őrlési
folyamatok kevésbé mentek végbe a nagyobb mennyiségben jelenlévő alakváltozó fázis miatt.
A fajlagos őrlési energia mérésével olyan viszonyításra alkalmas számszerű értéket kaptam,
amely jól egyezik a kapott mikroszerkezettel és a krisztallit méretekkel.
A porok hidegsajtolását követő melegsajtolása során azt tapasztaltam, hogy nem
szükséges hosszú hőntartást alkalmazni a célhőmérséklet elérését követően, ugyanis a relatív
sűrűség ettől kezdve nem növekszik. Az elérhető tömörség szempontjából az Al2O3 részecskék
jelenlétének az előzetesen őrölt mintákban kedvező hatása van, ugyanis elősegítik a
tömörítéshez kedvező morfológia kialakulását. Azonban keverés során nem esnek szét az Al2O3
agglomerátumok, amik így nagy rideg részecskékként csökkentik az elérhető relatív sűrűséget.
Ahogy az őrlés során is, a hideg és melegsajtolás során is a Cu a fő alakváltozó fázis, ezért
mennyiségének növelésével az elérhető tömörség is növekszik azonos előállítási paraméterek
esetén. Mo-Cu-Al2O3 kompozitok esetén nyomás nélküli szinterelés alkalmazásával nem
lehetséges a relatív sűrűség növelése, ugyanis az Al2O3 részecskék megakadályozzák a
szinterelés során lejátszódó folyamatok lejátszódását.
A tömbi melegen sajtolt Mo-Cu-Al2O3 kompozitokban a gyors hűtés hatására kialakul
két Cu frakció, amelynél a finomabb Cu frakció a Cu-Mo határfelületeknél helyezkedik el és
létrejöttének oka a Cu és Mo hőtágulási együtthatója miatt a hűtés során kialakuló jelentős
hőfeszültség, amelynek egy részét a Cu diszlokációk képzésével csökkenthet. Az így kialakuló
finomabb és kisebb mennyiségű Cu frakció megemelkedett rácsparaméterrel rendelkezik. Az
alkalmazott melegsajtolásokat és szintereléseket követően a Cu nem durvult el, még az
olvadáspontjához közeli hőmérsékleteken sem. A mintákban kialakult szövetszerkezet, a
porokhoz hasonlóan jelentősen függ az alkalmazott őrlési paraméterektől (fajlagos őrlési
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energia) és az Al2O3 tartalomtól. Jól megfigyelhető, hogy az Al2O3 részecskék hajlamosak a Cu
szemcsehatáraira koncentrálódni. Emiatt a Cu szemcsemérete a kerámia részecskék
környezetében jelentősen kisebb, ennek részben oka a környezetükben megemelkedett
diszlokációsűrűség. Másrészt hevítés során az Al2O3 részecskék képesek megakadályozni a
diszlokációs mozgást, vagy környezetükben PSN újrakristályosodást indukálni, ezeknek
hatására, mindkét esetben, környezetükben finomszemcsés Cu alakul ki.
A melegen sajtolt minták folyáshatára emelkedik az őrlés során felhasznált fajlagos
őrlési energia értékének emelkedésével, illetve az Al2O3 mennyiségének növekedésével. Ezzel
párhuzamosan a minták alakváltozó képessége csökken. A nyomószilárdság értéke az Al2O3
tartalom növekedésével csökkenhet és növekedhet is a Cu alakváltozó képességétől függően,
ugyanis, ha a kompozit mátrixát alkotó Cu nem képes felvenni a terhelést, akkor a Cu-Al2O3
határfelületek elválása a minta nyomószilárdságát csökkenti az Al2O3 tartalom növekedésével
arányosan. A megnövelt Cu tartalmú mintákban, az őrlés és az Al2O3 tartalom növelése sem
járt az alakváltozó képesség számottevő csökkenésével, ennek közvetett hatása, hogy ezen
minták kiértékelése a mérés során felvett görbék segítségével lehetséges, amelyek alapján
megállapítható, hogy az őrlés hatására a nyomószilárdság megnövekedett. A minták
keménysége jól követi a kapott folyáshatár értékeket, emellett a referencia minták keménysége
és nyomószilárdsága jól egyezik a szakirodalmi értékekkel.
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6. Új tudományos eredmények
A disszertációban bemutatott kutatómunka eredményei és következtetései alapján az
alábbi új tudományos téziseket fogalmaztam meg:
1)

50Mo-50Cu/(0-10)Al2O3 (wt%) összetételű, valamint 30Mo-70Cu/(0-1)Al2O3 (wt%)
összetételű, porkohászati úton előállított kompozit porok esetén, Mo, Cu és Al2O3 porok
együtt őrlését vagy keverését követően, a kialakuló mikroszerkezetet, az Al2O3 tartalom
és a fajlagos őrlési energia együttesen befolyásolja.
a)

Amennyiben keverés során, az egész folyamatra vonatkoztatott fajlagos őrlési
energia nem haladja meg a 29,5 kJ/kg-ot, nem alakul ki az alkotók egyenletes
eloszlása fémmátrixú Mo-Cu-Al2O3 kompozit porokban.

b)

Amennyiben a fajlagos őrlési energia az egész folyamatra vonatkoztatva, nem
haladja meg az 1477,3 kJ/kg-ot, akkor az őrlőtestekből és őrlőtégelyből származó
ZrO2 szennyezés mértéke elhanyagolható.

c)

50Mo-50Cu/(0-10)Al2O3 (wt%) összetételű kompozitok esetén, ha az őrlés során
alkalmazott fajlagos őrlési energia eléri a 25498,7 kJ/kg-ot, akkor létrejön a
fázisok egyenletes eloszlása a mikroszerkezetben, viszont a ZrO2 számottevő
mennyiségben megjelenhet a por mintákban mint szennyező.

d)

30Mo-70Cu/(0-1)Al2O3 (wt%) összetételű kompozitoknál alkalmazott 1477,3
kJ/kg-os fajlagos őrlési energia esetén, a nagyobb Cu tartalom miatt, az őrlési
energia főleg a Cu alakváltozására fordítódik, emiatt az Al2O3 agglomerátumok
nem esnek szét, valamint a Mo részecskék alakváltozásának mértéke is csökken.

T.136. ábra: Őrléssel vagy keveréssel előállított Mo-Cu-Al2O3 porok SEM felvételei.
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2)

50Mo-50Cu/(0-10)Al2O3 (wt%) összetételű és 29,5-43823,6 kJ/kg közötti fajlagos
őrlési energiával előállított, valamint 30Mo-70Cu/(0-1)Al2O3 (wt%) összetételű és 29,51477,3 kJ/kg közötti fajlagos őrlési energiával előállított, kompozit minták szinterelése
alatt kialakuló relatív sűrűséget, az Al2O3 eloszlása, a Cu szemcsék előzetes
alakítottsága és az alkalmazott nyomás együttesen befolyásolja.
a)

50Mo-50Cu/(0-10)Al2O3 (wt%) összetételű kompozitokban, a tömörítési
lépéseket megelőző őrlés vagy keverés során, a hozzáadott Al2O3 mennyiségének
növekedése a fajlagos őrlési energia értékétől függően befolyásolja a tömbi
minták végső tömörségét. Amennyiben az egész folyamatra vonatkoztatott
fajlagos őrlési energia nem haladja meg a 29,5 kJ/kg-ot, az Al2O3
agglomerátumok nagy méretű rideg részecskeként viselkednek, amelyek
mennyiségének növelésével, csökken az elérhető tömörség. Viszont, ha az egész
folyamatra vonatkoztatott fajlagos őrlési energia 1477,3 kJ/kg, akkor az Al2O3
részecskék, az őrlés során részt vesznek a Cu alakításában, elősegítve így hogy
kialakul kompozit részecskéknek a tömörítés szempontjából kedvező
morfológiája.

b)

30Mo-70Cu/(0-1)Al2O3 (wt%) összetételű kompozitokban, az őrlés teljes
folyamatára vonatkoztatott 1477,3 kJ/kg esetén, azonos fajlagos őrlési energiával
őrölt, az 50 wt%-os Cu tartalmú kompozitokhoz képest, azonos hidegsajtolási és
melegsajtolási paraméterek esetén, nagyobb tömörség érhető el. Ennek oka, hogy
a megnövelt Cu frakció képlékeny alakváltozóképessége, a mintában
megtalálható nagy méretű rideg részecskeként viselkedő Al2O3 agglomerátumok
ellenére, magasabb relatív sűrűséget eredményez.

c)

Mo-Cu-Al2O3 őrlemények vagy keverékek egytengelyű hidegsajtolását (1,5 GPa,
10 mm/s) követő egytengelyű melegsajtolásakor (900-975°C, 100-150 MPa, 5-30
perc hőntartás), a minta célhőmérsékletre való felhevülése során, lezajlik a
tömörödést biztosító képlékeny alakváltozás, ezt követően további hőntartásnál, a
minták relatív sűrűségében nincs jelentős növekedés.

d)

Egytengelyű hidegsajtolás (1,5 GPa, 10 mm/s) után végrehajtott 100-900°C
közötti 1 óráig tartó, vagy 700-1000°C közötti 2 óráig tartó nyomás nélküli
szinterelés, továbbá egytengelyű melegsajtolás (900°C, 125 MPa, 30 perc
hőntartás, vagy 975°C, 125 MPa, 30 perc hőntartás) után végrehajtott 900-1000°C
közötti 2 órás nyomás nélküli szinterelés, őrleményből előállított Mo-Cu-Al2O3
kompozitok esetén, nem jár a minták relatív sűrűségének növekedésével, mert a
Cu-ban eloszlatott Al2O3 részecskék akadályozzák a szinterelési folyamatokat.
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T.2. ábra: A 6O-1 hidegen sajtolt minták tömörsége szinterelés előtt és után.

3)

Porkohászati gyártástechnológia alkalmazásával (őrlés vagy keverés, hidegsajtolás,
melegsajtolás) Mo, Cu és Al2O3 porokból, olyan tömbi, fémmátrixú nanokompozit
mintákat állítottam elő, amelyek szövetszerkezetének és mechanikai tulajdonságainak
részletes leírása nem található meg az irodalomban.
a)

Az Al2O3 mennyisége mellett, a fajlagos őrlési energia értéke jelentősen
befolyásolja a tömbi minták mikroszerkezetét. A nem agglomerálódott Al2O3
részecskék hajlamosak a Cu szemcsehatáraira és korábbi részecskehatáraira
koncentrálódni, aminek mértékét szintén befolyásolja a fajlagos őrlési energia
értéke.

b)

Porkohászati úton előállított (őrlés vagy keverés, hidegsajtolás, melegsajtolás)
Mo-Cu-Al2O3 kompozit tömbi mintákban sikerült megakadályozni a Cu
eldurvulását (egyik Cu frakció krisztallit mérete sem haladja meg a 125 nm-t) a
950°C-on, 100 MPa egytengelyű nyomás alkalmazásával végrehajtott
melegsajtolási lépés esetén. A jelenséget magyarázza az kis méretű Al2O3
részecskék jelenléte a mikroszerkezetben, amelyek megakadályozták a
diszlokációk mozgását, valamint a 125 MPa-os sajtolónyomást nem meghaladó
melegsajtolás, amely nem okozott hűtés során részleges újrakristályosodást.
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T.3. ábra: Az 50Mo-50Cu/(0-10)Al2O3 (wt%) összetételű, valamint 30Mo-70Cu/(0-1) Al2O3 (wt%)
összetételű melegen sajtolt minták kompozit minták SEM felvételei.

4)

Az egytengelyű melegsajtolás utáni (900°C, 125 MPa, 30 perc hőntartás vagy 975°C,
125 MPa, 30 perc hőntartás vagy 950°C, 100 MPa, 5 perc hőntartás) hűtést követően
Mo-Cu-Al2O3 fémmátrixú kompozitokban, a Cu-ban kialakul egy (Cu-n belüli
fázisaránya 4-27% wt% közti), kisebb krisztallit méretű Cu frakció (a másik frakció
krisztallit méretének 21-57%-a) amelynek rácsparamétere viszont megemelkedett (a
másik frakcióhoz képest 0,0049-0,136 Å-el).

T.4. ábra: A 30Mo-70Cu/(0-1)Al2O3 (wt%) összetételű tömbi, melegen sajtolt minták fémes fázisainak
a) krisztallit mérete, b) rácsparamétere.

5)

50Mo-50Cu/(0-10)Al2O3 (wt%) összetételű, valamint 30Mo-70Cu/(0-1)Al2O3 (wt%)
összetételű, melegen sajtolt kompozit minták folyáshatárát, nyomószilárdságát,
alakváltozó képességét és keménységét, a fajlagos őrlési energia, az Al2O3 tartalom és
a Cu alakváltozó képessége befolyásolja.
a)

Az őrleményekből előállított 50Mo-50Cu/(0-10)Al2O3 (wt%) összetételű tömbi
mintákban a kis méretű Al2O3 részecskék mennyiségének növelésének hatása a
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nyomószilárdságra, függ a Cu megmaradt alakváltozó képességétől. Azokban a
mintákban ahol az egész folyamat alatt leadott fajlagos őrlési energia 1477,3 kJ/kg
volt (200 rpm 2,5:1 golyó:por arány, 5 óra, 1 wt% etanol, Ar), a Cu képes még
alakváltozásra és a terhelést is át tudja adni a kerámia részecskéknek, így azok
mennyiségének növekedésével a nyomószilárdság emelkedik. Azokban a
mintákban ahol az egész folyamat alatt leadott fajlagos őrlési energia 25498,7
kJ/kg volt (400 rpm, 5:1 golyó:por arány, 10 óra, 1 wt% etanol, Ar), az Al2O3
tartalom emelkedésével a Cu-Al2O3 határfelületek mentén történő elválás miatt
csökken a nyomószilárdság.
b)

Azokban az 50Mo-50Cu/(0-10)Al2O3 (wt%) összetételű tömbi mintákban,
amelyek keverékekből készültek (75 rpm, 0,83:1 golyó:por arány, 15 perc), a
kompozitban megmaradt nagy méretű Al2O3 agglomerátumok mennyiségének a
növekedésével, a nyomószilárdság csökken.

c)

30Mo-70Cu/(0-1)Al2O3 (wt%) összetételű kompozitok esetén, a tömbi minták
alakváltozó képessége nem csökken mérhetően az első lépésben alkalmazott őrlés
hatására (200 rpm, 2,5:1 golyó:por arány, 5 óra, 1 wt% etanol, Ar, 1477,3 kJ/kg),
a folyáshatár és a nyomószilárdság is megemelkedik a keverékből előállított
mintához képest.

d)

50Mo-50Cu/(0-10)Al2O3 (wt%) és 30Mo-70Cu/(0-1)Al2O3 (wt%) összetételű,
előzetesen 1477,3 kJ/kg fajlagos energiával őrölt, melegen sajtolt kompozit
mintákban, az Al2O3 tartalom emelkedésével arányosan, emelkedik a kompozit
minták keménysége.

T.5. ábra: Az 50Mo-50Cu/(0-1)Al2O3 (wt%) összetételű, valamint 30Mo-70Cu/(0-1)Al2O3 (wt%)
összetételű, melegen sajtolt kompozit minták nyomóvizsgálata során kapott valódi alakváltozás – valódi
feszültség görbék.
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7. Tudományos eredmények hasznosulása
A disszertációban ismertetett Mo-Cu-Al2O3 összetételű fémmátrixú kompozit
alkalmazása elősegítheti az iparban használt Mo-Cu kompozitok alkalmazási területének
kiszélesítését. Az Al2O3 hozzáadásával hatékonyan csökkenthető a Mo-Cu kompozit tömege,
emellett mivel az Al2O3 nem költséges alapanyag, összességében a gyártás is
költséghatékonyabbá válik. A hozzáadott kerámia erősítés hatására megnövekedett szilárdság
és keménység jelentősen elősegíti az ebből a fémmátrixú kompozitból gyártott minták
mechanikai integritásának megőrzését akár magasabb hőmérsékleteken is. Ez kiemelten
előnyös, tekintve hogy a Mo-Cu ötvözeteket jellemzően olyan területeken alkalmazzák, ahol
jelentős hőhatásnak vannak kitéve (űripar, repülőipar, katonai ipar, vákuumtechnika,
rakétatechnika; érintkező alkatrészek, hegesztő elektródák).
A kutatásom során igazoltam hogy az előállított Mo-Cu-Al2O3 nanokompozit előállítása
során alkalmazott fajlagos őrlési energiának hatását a kialakuló mikroszerkezetre és mechanikai
tulajdonságokra. Emellett bemutattam a tömörítési lépések paramétereinek hatását az előállított
fémmátrixú kompozit relatív sűrűségére is. Végül a tömbi minták esetén is elemeztem a gyártási
paraméterek és az összetétel hatását részletesen elemeztem a mechanikai tulajdonságokra az
újrakristályosodási folyamatokra és a mikroszerkezetre.
A kutatómunkában ismertetett, eddig a szakirodalomban részletesen nem jellemzett
Mo-Cu-Al2O3 fémmátrixú tömbi kompozit itt bemutatott részletes, több paraméter hatásának
figyelembe vételével adott leírása alkalmazható Mo-Cu, vagy hasonló (pl. W-Cu) ötvözetek
további kutatásai során. Ez érvényes mind az őrlés során leírt jelenségekre, mind a gyártási
paraméterek, az összetétel és a hozzáadott Al2O3 részecskék hatására, a tömbi minták
mikroszerkezetének és a mechanikai tulajdonságainak szempontjából.
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Summary
In my research work, I have studied the production of Mo-Cu-Al2O3 composites using
the powder metallurgical route. Seeing that the reinforcement of Mo-Cu composites with
ceramic particles is a barely researched area in the literature, my investigation included the
examination of the effects of the parameters of the manufacturing steps (milling/mixing, cold
pressing, hot pressing) on the mechanical properties and microstructure of the bulk samples.
Moreover, I have also investigated the effect of the Al2O3 particles added to Mo-Cu composites,
on the microstructure and the mechanical properties of the bulk samples. The characterization
of the samples was done using the scanning electron microscope, X-ray diffraction and electron
backscattered diffraction results, combined with the hardness, compressive strength, yield
strength and specific milling energy results.
During my research work I have found that the optimal selection of the milling
parameters can effectively decrease the ZrO2 contamination, originating from the milling
equipment, furthermore during milling the crystallite size of the metallic phases change
proportionally to the change of the mechanical stress. Moreover, depending on the milling
stresses and the presence of Al2O3 particles, two distinct fractions could develop within the
metallic phases during milling or mixing. It can be seen even in the powders, that the Cu is the
matrix of the composite, since this is the most ductile phase, the morphology and distribution
of the other two phases strongly depend on the milling/mixing parameters, and in the case of
Mo, the presence of Al2O3 within the sample. In the samples with increased Cu content, the
milling processes took place to a lesser degree due to the higher amount of the deformable
phase. The measurement of the specific milling energy is suitable for obtaining a quantitative
value, which correlates well with the developed microstructure and the crystallite sizes.
During hot pressing, subsequently to the cold pressing of the powders, I have found that
it is not necessary to have prolonged holding time after reaching the hot-pressing temperature,
since the relative density does not increase onwards. Considering the reachable relative density,
the existence Al2O3 particles is beneficial in the previously milled samples, for they promote
the formation of advantageous morphology of the composite particles for compression.
However, during mixing, the Al2O3 agglomerates do not disintegrate, so they act like large
brittle particles which decrease the reachable relative density. Similarly to milling, the Cu is the
main deforming phase during cold pressing and hot pressing, so increasing its amount results
in the increase of the reachable relative density, in the case of unaltered manufacturing
parameters. In the case of Mo-Cu-Al2O3 composites, the pressureless sintering cannot increase
the relative density, since the Al2O3 particles inhibit the sintering processes to take place.
In the bulk, hot pressed Mo-Cu-Al2O3 composites, the rapid cooling results in the
formation of two distinct Cu fractions, where the finer Cu fraction is positioned at the Cu-Mo
interface and the main reason behind its formation, is due to difference in the coefficient of
thermal expansion of the Mo and Cu resulting in significant thermal stress during cooling,
which the Cu can partly decrease by forming dislocations. The Cu fraction formed this way,
has lesser amount, lower crystallite size and increased lattice parameter. Subsequently to the
applied hot pressing and sintering, the Cu did not coarsen, even on temperatures, which are
i

close to its melting point. The microstructure, developed within the bulk samples, similarly to
the powders, depend on the previously applied milling parameters (specific milling energy) and
on the Al2O3 content. It can be observed that the Al2O3 particles tend to conglomerate to the Cu
grain boundaries. This results in lowered Cu grain sizes in the vicinity of the ceramic particles,
which is partly due to the increased dislocation density in their vicinity. On the other hand,
during heating, the Al2O3 particles can inhibit dislocation motion, or induce PSN
recrystallization in their vicinity, both resulting in fine-grained Cu in their vicinity.
The yield strength of the hot-pressed samples increases with the increase of the specific
milling energy used during milling and with the increase of the Al2O3 content. Parallel to this,
the deformability of the samples decreases. The compressive strength can increase or decrease
with increasing Al2O3 content, depending on the deformability of the Cu, since if the Cu, which
is the matrix of the composite, cannot assume load, then the debonding of the Cu-Al2O3
interface takes place, decreasing the compressive strength, proportionally with the increasing
Al2O3 content. In the samples with increased Cu content, nor the previous milling, nor the
increase of the Al2O3 content result in considerable decrease of formability, therefore these
samples had to be evaluated using the recorded curves directly, by which it can be stated that
due to the previously applied milling, the compressive strength had increased. The hardness of
the samples, correlate well with the yield strength results, moreover the hardness and
compressive strength of the reference samples are in good agreement with the literature values.
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Melléklet
11. Táblázat: A kutatómunkában előállított minták hidegsajtolást követő relatív sűrűség értékei. A relatív sűrűség
mérése minden esetben geometriai megközelítéssel történt. A szórás értéke mellett zárójelben feltüntetett értékek
a szórás számításához használt minták darabszámát jelölik.

Minta
Rel.sűr.
(%)
Szórás
Minta
Rel.sűr.
(%)
Szórás
Minta
Rel.sűr.
(%)
Szórás
Minta
Rel.sűr.
(%)
Szórás
Minta
Rel.sűr.
(%)
Szórás
Minta
Rel.sűr.
(%)
Szórás

1O-10

2O-10

3O-10-5

3O-10-2.5

77,90

82,63

-

-

0,85 (8)
4K-0

0,30 (5)
4K-1

4K-2.5

4K-5

4K-10

92,53

90,95

89,12

86,56

81,79

0,35 (3)
4O-0

0,38 (3)
4O-1

0,19 (3)
4O-2.5

0,21 (3)
4O-5

0,36 (3)
4O-10

78,07

87,14

86,88

80,31

80,02

0,23 (3)
5K-0

0,16 (3)
5O-0

0,42 (3)
5O-0.1

0,38 (3)
5O-1

0,27 (3)

92,19

83,54

85,27

90,08

0,84 (3)
5K-0-70

1,87 (3)
5O-0-70

0,08 (3)
5O-0.1-70

0,20 (3)
5O-1-70

93,90

88,63

93,37

91,18

0,30 (3)
6K-0

0,36 (3)
6O-0

0,20 (3)
6O-1

0,18 (3)

91,56 (3)

82,67 (3)

81,55 (3)

0,12

0,60

0,93
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12. Táblázat: A kutatómunkában előállított minták melegsajtolást vagy szinterelést követő relatív sűrűség értékei.
A vastaggal jelölt jelzés a 3. Táblázat szerint jelöli a technológiai lépést, amely után történt a relatív sűrűség
megmérésre. Az ez alatt található hőmérséklet pedig a szinterelés vagy melegsajolás hőmérséklete. A kapott
értékeket az Archimedes-módszer alkalmazásával kaptam, a kékkel jelölt értékek esetén pedig geometriai
megközelítés alapján. A szórás értéke mellett zárójelben feltüntetett érték a szórás számításához használt minták
darabszámát jelölik.

Minta

1O-10
3.A
700°C

1O-10
3.A
800°C

1O-10
3.A
900°C

1O-10
3.A
1000°C

1O-10
3.B
975°C

1O-10
4.A
900°C

1O-10
4.A
1000°C

Rel.sűr.
(%)
Szórás

79,49

79,91

81,01

81,96

85,52

85,90

85,50

2O-10
3.B
900°C

2O-10
4.A
900°C

2O-10
4.A
1000°C

3O-10-5
3.B
950°C

0,62 (3)
3O-10-2.5
3.B
950°C

-

-

91,60

92,07

90,62

86,35

92,05

1,47 (5)
4O-0
3.B
950°C

4O-1
3.B
950°C

4O-2.5
3.B
950°C

4,03 (4)
4O-5
3.B
950°C

0,95 (4)
4O-10
3.B
950°C

91,42

94,36

95,57

88,47

89,73

2,34 (3)
4K-0
3.B
950°C

1,62 (3)
4K-1
3.B
950°C

0,66 (3)
4K-2.5
3.B
950°C

1,23 (3)
4K-5
3.B
950°C

0,65 (3)
4K-10
3.B
950°C

99,32

98,03

97,22

93,96

88,67

0,01 (3)
5K-0
3.B
950°C

0,54 (3)
5O-0
3.B
950°C

0,75 (3)
5O-0.1
3.B
950°C

2,54 (3)
5O-1
3.B
950°C

2,33 (3)

94,95

94,80

94,62

97,09

1,27 (3)
5K-0-70
3.B
950°C

0,76 (3)
5O-0-70
3.B
950°C

2,33 (3)
5O-0.1-70
3.B
950°C

2,45 (3)
5O-1-70
3.B
950°C

95,82

95,23

95,93

98,35

2,44 (3)
6K-0
3.B
950°C

1,09 (3)
6O-0
3.B
950°C

1,67 (3)
6O-1
3.B
950°C

2,21 (3)

96,07

93,71

93,49

1,29 (2)

0,67 (2)

1,39 (2)

Minta
Rel.sűr.
(%)
Szórás
Minta
Rel.sűr.
(%)
Szórás
Minta
Rel.sűr.
(%)
Szórás
Minta
Rel.sűr.
(%)
Szórás
Minta
Rel.sűr.
(%)
Szórás
Minta
Rel.sűr.
(%)
Szórás
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13. Táblázat: A kutatómunkában előállított minták fémes fázisainak a melegsajtolást vagy szinterelést követő
krisztallit méret értékei. A vastaggal jelölt jelzés a 3. Táblázat szerint jelöli a technológiai lépést, amely után történt
a krisztallit méret megmérésre. Az ez alatt található hőmérséklet pedig a szinterelés vagy melegsajolás
hőmérséklete.

(𝑛𝑚)
Mo
(𝑤𝑡%)

Cu

(𝑛𝑚)
(𝑤𝑡%)

(𝑛𝑚)
(𝑤𝑡%)

(𝑛𝑚)
(𝑤𝑡%)

Durvább
Finomabb

Durvább
Finomabb

Durvább
Finomabb

Mo (𝑛𝑚)
Cu

(𝑛𝑚)
(𝑤𝑡%)

Durvább
Finomabb

Mo (𝑛𝑚)
Cu

(𝑛𝑚)
(𝑤𝑡%)

42±10

45±10

56±13
93,9
24±18
6,1
4K-0
3.B
950°C
93±21
95±22
78,9
35±8
21,1
4O-0
3.B
950°C
44±10
44±10
85,5
24±5
14,5
5K-0
3.B
950°C
103±23
98±22
84,6
36±8
15,4
5K-0-70
3.B
950°C
82±19
94±21
80,6
26±6
19,4

60±14
94,4
40±9
5,6
4K-1
3.B
950°C
78±18
121±27
79,4
29±7
20,6
4O-1
3.B
950°C
54±12
65±15
78,5
20±4
21,5
5O-0
3.B
950°C
73±17
82±19
84,7
21±5
15,3
5O-0-70
3.B
950°C
83±19
76±17
96,2
27±6
3,8

Finomabb

Mo (𝑛𝑚)
Cu

1O-10
4.A
900°C

Durvább

Mo (𝑛𝑚)
Cu

1O-10
3.B
975°C

Durvább
Finomabb

2O-10
3.B
900°C
157±36
63,7
149±34
36,3
350±80
91,0
150±34
9,0
4K-2.5
3.B
950°C
94±21
89±20
92,3
35±8
7,7
4O-2.5
3.B
950°C
55±13
46±10
81,6
22±5
18,4
5O-0.1
3.B
950°C
69±16
84±19
88,0
18±4
12,0
5O-0.1-70
3.B
950°C
84±19
75±17
95,7
25±6
4,3

xvi

2O-10
4.A
900°C
213±49
81,2
164±37
18,8
240±55
91,4
208±47
8,6
4K-5
3.B
950°C
85±19
93±21
88,4
31±7
11,6
4O-5
3.B
950°C
43±10
35±8
73,1
20±4
26,9
5O-1
3.B
950°C
81±18
75±17
88,2
32±7
11,8
5O-1-70
3.B
950°C
76±17
89±20
72,7
40±9
27,3

3O-10-5
3.B
950°C

3O-10-2.5
3.B
950°C

45±10

92±21

224±51

407±93

4K-10
3.B
950°C
92±21
90±21
87,4
31±7
12,6
4O-10
3.B
950°C
84±19
64±15
83,2
24±6
16,8

Mo (𝑛𝑚)
Cu

(𝑛𝑚)
(𝑤𝑡%)

Durvább
Finomabb

Mo (𝑛𝑚)
(𝑛𝑚)
Cu
(𝑤𝑡%)

Durvább
Finomabb

6O-1
3.A
100°C
71±16
113±26
4,4
51±12
95,6
6O-1
3.A
700°C
69±16
98±22
5,2
35±8
94,8

6O-1
3.A
200°C
71±16
56±13
81,0
20±5
19,0
6O-1
3.A
800°C
72±16
68±15
95,0
23±18
5,0

6O-1
3.A
300°C
71±16
91±21
81,2
19±4
18,8
6O-1
3.A
900°C
69±16
91±21
11,1
33±7
88,9

6O-1
3.A
400°C
66±15
130±30
61,3
17±4
38,7
6K-0
3.B
950°C
69±16
86±20
89,9
34±8
10,1

6O-1
3.A
500°C
78±18
98±22
36,5
45±10
63,5
6O-0
3.B
950°C
71±16
82±19
90,3
35±8
9,7

6O-1
3.A
600°C
65±15
97±22
2,0
35±8
98,0
6O-1
3.B
950°C
69±16
79±18
92,7
36±8
7,3

14. Táblázat: A kutatómunkában előállított minták fémes fázisainak a melegsajtolást vagy szinterelést követő
rácsparaméter értékei. A vastaggal jelölt jelzés a 3. Táblázat szerint jelöli a technológiai lépést, amely után
történt a rácsparaméter megmérésre. Az ez alatt található hőmérséklet pedig a szinterelés vagy melegsajolás
hőmérséklete.

(Å)
Mo
(𝑤𝑡%)

(Å)
Cu
(𝑤𝑡%)

(Å)
(𝑤𝑡%)

(Å)
(𝑤𝑡%)

3,1470

3,1467

3,6175
93,9
3,6330
6,1
4K-0
3.B
950°C
3,1493
3,6157
78,9
3,6278
21,1
4O-0
3.B
950°C
3,1497
3,6164
85,5
3,6242
14,5

3,6169
94,4
3,6311
5,6
4K-1
3.B
950°C
3,1493
3,6159
79,4
3,6240
20,6
4O-1
3.B
950°C
3,1502
3,6162
78,5
3,6236
21,5

2O-10
3.B
900°C
3,1528
63,7
3,1475
36,3
3,6176
91,0
3,6289
9,0
4K-2.5
3.B
950°C
3,1490
3,6167
92,3
3,6319
7,7
4O-2.5
3.B
950°C
3,1501
3,6161
81,6
3,6224
18,4

Finomabb
Durvább
Finomabb

Durvább
Finomabb

Mo (Å)
Cu

1O-10
4.A
900°C

Durvább

Mo (Å)
Cu

1O-10
3.B
975°C

Durvább
Finomabb

xvii

2O-10
4.A
900°C
3,1491
82,7
3,1633
17,3
3,6176
90,7
3,6310
9,3
4K-5
3.B
950°C
3,1492
3,6166
88,4
3,6303
11,6
4O-5
3.B
950°C
3,1507
3,6161
73,1
3,6258
26,9

3O-10-5
3.B
950°C

3O-10-2.5
3.B
950°C

3,1487

3,1497

3,6174

3,6178

4K-10
3.B
950°C
3,1489
3,6166
87,4
3,6284
12,6
4O-10
3.B
950°C
3,1494
3,6164
83,2
3,6213
16,8

Mo (Å)
(Å)
Cu
(𝑤𝑡%)

Durvább
Finomabb

Mo (Å)
(Å)
Cu
(𝑤𝑡%)

Durvább
Finomabb

Mo (Å)
Cu

(Å)
(𝑤𝑡%)

Durvább
Finomabb

Mo (Å)
(Å)
Cu
(𝑤𝑡%)

Durvább
Finomabb

5K-0
3.B
950°C
3,1497
3,6167
84,6
3,6288
15,4
5K-0-70
3.B
950°C
3,1492
3,6163
80,6
3,6256
19,4
6O-1
3.A
100°C
3,1468
3,6145
96,1
3,6270
3,9
6O-1
3.A
700°C
3,1480
3,6151
5,2
3,6163
94,8

5O-0
3.B
950°C
3,1501
3,6170
84,7
3,6294
15,3
5O-0-70
3.B
950°C
3,1492
3,6171
96,2
3,6290
3,8
6O-1
3.A
200°C
3,1464
3,6136
81,0
3,6180
19,0
6O-1
3.A
800°C
3,1482
3,6159
95,0
3,6303
5,0

5O-0.1
3.B
950°C
3,1494
3,6163
88,0
3,6290
12,0
5O-0.1-70
3.B
950°C
3,1492
3,6170
95,7
3,6285
4,3
6O-1
3.A
300°C
3,1487
3,6160
81,2
3,6238
18,8
6O-1
3.A
900°C
3,1469
3,6140
11,1
3,6154
88,9

xviii

5O-1
3.B
950°C
3,1499
3,6169
88,2
3,6313
11,8
5O-1-70
3.B
950°C
3,1496
3,6170
72,7
3,6221
27,3
6O-1
3.A
400°C
3,1478
3,6145
61,3
3,6203
38,7
6K-0
3.B
950°C
3,1490
3,6169
89,9
3,6265
10,1

6O-1
3.A
500°C
3,1465
3,6126
36,5
3,6165
63,5
6O-0
3.B
950°C
3,1493
3,6170
90,3
3,6264
9,7

6O-1
3.A
600°C
3,1484
3,6157
2,0
3,6163
98,0
6O-1
3.B
950°C
3,1494
3,6168
92,7
3,6280
7,3

