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BEVEZETÉS, CÉLKITŰZÉS

Az iparban használt szilárdoldat típusú ötvözetek általában dendrites 

szerkezettel kristályosodnak a gyakorlati lehűlési sebesség tartományban. A 

dendrites szerkezet a primer dendrittörzsből, a szekunder dendritágakból és ha 

kifejlődnek, magasabb rendű ágakból áll. Az ötvözetekben a dendrites 

kristályosodás eredményeként mikrodúsulás, nem-egyensúlyi eutektikum és 

egyéb belső hibák (pl. mikroporozitás) alakulnak ki. Az öntvény tulajdonságai 

(keménység, szakítószilárdság, korróziós ellenállás, stb.) homogenitásának 

mértékétől függnek. A dendrites szerkezetet megfelelő hőkezelésekkel 

megváltoztathatjuk, a mikrodúsulást teljesen meg is szüntethetjük. A 

hőkezeléshez szükséges időtartam azonban – s ez által a hőkezelés költsége –

nagymértékben függ a kialakult mikroszerkezet jellemző méreteitől 

(tulajdonképpen a diffúziós távolságtól), ezért igen fontos a dendrites növekedés 

megértése és szabályozhatóvá tétele. 

A dendrites szerkezet jellemző tulajdonsága, hogy a kristályosodás során 

változik, a kisebb méretű szekunder (esetleg tercier) dendritágak zsugorodnak, 

míg a nagyobb méretű ágak tovább nőnek, ill. vastagodnak. Ezt a folyamatot 

nevezzük a szekunder dendritágak durvulásának. 

A folyamat tanulmányozására sokan végeztek kísérleteket. A durvulás 

mechanizmusának vizsgálatára nagyon sok kísérletet folytattak succinonitril –

aceton átlátszó modellanyaggal. Egymásra fényképezett fotókkal, később, a 

technika fejlődésével filmre vett kristályosodási folyamattal bizonyították a jelenség 

létét és vizsgálták a folyamat mechanizmusát. Fémötvözeteket nagyrészt irányított 

kristályosítással kristályosítottak, ezekben a kísérletekben döntően a 

megszakításos és a hőntartásos kristályosítási módszereket alkalmazták. 

Olyan kísérletekről, amelyeknek az eredménye ekviaxiális dendrites 

szerkezet volt, viszonylag kevés irodalom található. A kristályosodási paraméterek 

hatása nehezen megfigyelhető, nehézkes a próbadarabokon való mérés és emiatt 

a kiértékelés eredményének pontossága kisebb, mint az irányított kristályosítási 

kísérleteké.



5

Disszertációmban háromalkotós Al-ötvözetek kristályosításával 

foglalkoztam. Három féle kristályosítási kísérlettel vizsgáltam a dendrites 

szerkezet kialakulását és durvulását. Célom az volt, hogy megértsem a szekunder 

dendritágak kialakulási folyamatát és eredményként a gyakorlatban is jól 

használható modellt, ill. diagramokat szerkesszek, amelyek segítségével adott 

lehűlési sebesség és ötvöző tartalom esetén megjósolható a várható szekunder 

dendritág távolság.
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JELMAGYARÁZAT

 GL hőmérséklet gradiens [K/mm]

 v frontsebesség [mm/s]

mL likviduszgörbe meredeksége

 C0 az ötvözet átlagos össze-
tétele [t%]

DL az ötvöző atom diffúziós 
együtthatója az olvadékban 
[m2/s]

k egyensúlyi megoszlási há-
nyados

 TL
,R,r likvidusz hőmérséklet a , R, 

r sugarú szilárd fázis 
felületénél [°C]

 CL
R az ötvöző atom koncent-

rációja az olvadékban az R 
sugarú dendritág mentén [t%]

 CL
r az ötvöző atom koncent-

rációja az olvadékban az r 
sugarú dendritág mentén [t%]

2 szekunder dendritág távolság 
[m]

2,0 szekunder dendritág távolság 
a durvulás kezdetén [m]

d diffúziós távolság az olva-
dékban két dendritág között 
[m]

R a nagyobb méretű dendritág 
sugara [m]

r a kisebb méretű dendritág 
sugara [m]

L a nagyobb méretű dendritág 
hossza [m]

l a kisebb méretű dendritág 
hossza [m]

 szilárd/olvadék határfelületi 
energia [J/m2]

 kristályosodási hő [J/kg]

L az olvadék sűrűsége [kg/m3]

 a geometriai tulajdonságokat 
magába foglaló függvény 

fS szilárd fázis mennyiség 

 TM tiszta fém olvadáspontja [°C]

 TL, e sík határfelület likvidusz 
hőmérséklete [°C]

 Gibbs – Tomson együttható

K, M durvulási paraméter [m3/s

B geometriai faktor

tf helyi megszilárdulási idő [s]

2, f szekunder dendritág távolság 
tf  eltelte után [m]

 CE eutektikus összetétel [t%]

, TL
 lehűlési sebesség [K/s]

ts durvulási idő [s]

D0 diffúziós állandó [m2/s]

 Q a diffúzió aktiválási energiája
[J/mol]

Rgá gázállandó (8.314 J/molK)
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I. IRODALMI ÖSSZEFOGLALÓ

1.1. Kristályosodásnál kialakuló szerkezetek

A kristályosodáskor kialakuló 

szerkezet a hőmérséklet gradiens (GL) és a 

frontnövekedés sebességének (v) 

viszonyától függően lehet síkfrontos, 

oszloposan kristályosodott cellás, cellás-

dendrites, dendrites vagy ekviaxiális 

dendrites (1.1. ábra). Síkfrontos lesz a 

kristályosodás, ha az alábbi egyenlőtlenség 

teljesül:

G

v

m C

D

k

k
L L

L

 
0 1

(1.1)
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ro
nt
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llá
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dendrites

ekviaxiális
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síkfront cellás   cellás-
dendrites

dendrites ekviaxiális
dendrites

b)

1.1. ábra: Kristályosodáskor kialakuló szerkezet: a) a hőmérséklet gradiens és a frontsebesség 

függvényében; b) a szerkezetek sematikus rajza.
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Állandó GL értéknél növekvő frontsebesség függvényében vizsgálva a 

kialakuló kristályosodási szerkezetet (1.a. ábra), kis frontsebességnél alakul ki a 

síkfront. Növelve a frontsebességet felbomlik a síkfront, s a hőelvonás irányával 

párhuzamosan, de ellentétes irányban növekedve kialakul az oszlopos cellás 

szerkezet. A leggyorsabb növekedést mutató kristálytani irány közelítőleg 

párhuzamos a hőelvonás irányával. Tovább növelve a sebességet a cellák 

síkszerű fala szintén felbomlik, kinövések jelennek meg, amelyek oldalágakká 

fejlődnek, kialakul a cellás-dendrites, majd a dendrites szerkezet. Nagy 

frontsebesség esetén új csírákból ekviaxiális dendrites szerkezet kristályosodik, 

melyre jellemző, hogy a leggyorsabb növekedést 

mutató kristálytani irány térben tetszőleges 

irányba mutat. (1.1.b. ábra).

1.2. Dendrites növekedés

Az olvadékban kristálycsírákból indul meg 

a dendritek fejlődése. Először a primer ágak 

kezdenek növekedni, amelyek kezdetben 

oldalágak nélküli forgási paraboloidok [1]. A 

primer dendrittörzs felületén a túlhűlés 

megakadályozása érdekében kidudorodások 

jelennek meg, amelyek növekednek és 

szekunder dendritágakká fejlődnek. A szekunder 

dendritágak a primer ág tengelyére közelítőleg 

merőlegesen növekednek és a primer ág 

tengelyével párhuzamosan vastagodnak (1.2. ábra) [2]. A szekunder ág 

növekedése addig tart, amíg egy másik primer törzsön növekvő szekunder 

dendritággal össze nem ér. A vastagodás akkor fejeződik be, amikor az olvadék 

elfogy, a kristályosodás véget ér. A szekunder ágak megjelenésétől kezdve a 

növekedéssel és a vastagodással egyidejűleg zajlik a dendritágak durvulása 

(Ostwald ripening).

1.2. ábra: A succinonitril-acetonból fejlődő 

dendrit növekedése és durvulása 

[3]
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1.3. A szekunder dendritágak durvulásának oka

Az olvadékot és szilárd fázist (dendriteket) is tartalmazó kétfázisú rendszer 

szabadentalpiája annál nagyobb, minél nagyobb a két fázis fajlagos határfelülete. 

Adott térfogat hányad esetén a rendszer fajlagos határfelülete annál nagyobb, 

minél nagyobb a diszperzitása, azaz minél kisebb méretű részecskékből 

(dendritekből) áll. A rendszer szabadentalpiája csökken, ha a diszperzitás 

csökken, azaz a dendritek durvulnak.

1.4. A szekunder dendritágak durvulásának alapvető mechanizmusa

A primer ágból kinövő szekunder ágak vastagsága nem egyforma, egy átlag 

érték körül szór [4-6]. Egy adott dendritág vastagsága sem állandó, így sok 

különböző görbületű felület található a rendszerben. Az olvadék/szilárd 

határfelületen helyi egyensúly van, azaz az olvadék és szilárd fázisokban kialakuló 

koncentrációkat az egyensúlyi fázisdiagram likvidusz, illetve szolidusz görbéi adják 

meg. Az egyensúlyi fázisdiagram adatai sík olvadék/szilárd fázishatárok esetén 

igazak, ha a felület sugara r, a görbék T=/r hőmérséklet értékkel 

eltolódnak. Ha r pozitív a görbék lefelé, ha negatív felfelé tolódnak, ha a 

TL
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1.3. ábra: Koncentráció eloszlás különböző sugarú dendritágak mentén. [4]
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megoszlási hányados k<1. A 1.3. ábrán a durvulási folyamatot egy olyan esetben 

mutatjuk be, amely esetben egy ∞>R>0 és egy ∞>r>0 sugarú (R>r) dendritág van 

egymás mellett. A R sugarú ág felületén az olvadékban a koncentráció CL
R, a r 

sugarú ág felületén CL
r , ahol CL

R>CL
r . A nagyobb koncentrációjú helyekről a diffúzió 

az ötvöző atomokat a kisebb koncentrációjú helyre szállítja. A fázishatáron 

azonban állandóan az egyensúlyi fázisdiagram által megadott értékeknek kell 

lennie, ezért ahol a koncentráció csökken, ott a csökkenést a kristályosodás 

ellensúlyozza (a szilárd fázis koncentrációja kisebb mint az olvadéké), ahol a 

koncentráció nő, azokon a helyeken pedig visszaolvadás következik be. A 

folyamat eredményeként a r sugarú dendrit visszaolvad, míg a nagyobb R sugarú 

dendrit növekszik, a rendszer ez által csökkenti a fajlagos felületet. 

1.5. Durvulási mechanizmusok és modellek

1.5.1. A mechanizmusok

Számos fizikai modellt dolgoztak ki, amelyek kristályosodás közben [6] vagy 

izoterm körülmények mellett [7-9] írják le a durvulás folyamatát. A kristályosodás 

közben lejátszódó durvulás modellezése jóval összetettebb feladat, mint az 

izoterm durvulási folyamat leírása. Ezért a kutatók először izoterm körülményeknél 

vizsgálták a folyamatot. Ekkor a hőmérséklet és így a szilárd fázis mennyiség is 

állandónak vehető.

A szekunder dendritágak izoterm durvulási folyamata négy egyszerű modellel 

magyarázható, amelyek elvi rajzát a 1.4. ábra mutatja. Az I. kép a sugárirányú 

visszaoldódást (I. modell), a II. a “nyak” oldódását (II. modell), a III. a tengelyirányú 

visszaoldódást (III. modell) és a IV. pedig az összenövést (IV. modell) mutatja. Az 

első modellt Kattamis [7], a másodikat Chernov, Klia [8] és Kattamis [7], a 

harmadikat Kahlweit [10], a negyediket Kattamis és Flemings [12] írta le.

 Az I. modell szerint a dendritágak sugara (R) állandó, egyetlen ág kivételével, 

amelynek sugara r0, és r0  R. A 4. pontban elmondottaknak megfelelően a r0

sugarú ág vastagsága (átmérője) csökken a R sugarú ág vastagsága nő, az 
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eredetileg r0 sugarú dendrit teljesen visszaolvadhat (sugárirányú 

visszaolvadás).

 A II. modellben a dendritágak sugara szintén R. A dendritágak tövének sugara 

r<0. A dendritág tövénél kisebb lesz a koncentráció az olvadékrétegben, a 

dendrit csúcsánál lévő olvadékréteg pedig gazdagabb lesz ötvözőben. A 

kialakuló koncentráció gradiens ismét ötvöző diffúziót fog létrehozni, ami a 

dendrit fejétől a töve felé irányul, az egyensúly visszaállítása miatt a dendrit 

töve elvékonyodik, végül elszakad a dendrittörzstől.

 A III. modell szerint az R sugarú és l0 hosszúságú szekunder dendritág esetén 

a csúcs sugara és a törzs sugara között a különbség kicsi, míg a r sugarú és 

szintén l0 hosszúságú dendritág esetén a csúcs sugara lényegesen kisebb, 

mint a törzs sugara. Ennek következtében a törzstől a csúcs irányába 

diffundálnak az ötvöző atomok, a csúcs visszaolvad, a dendritág eltűnik 

(tengelyirányú oldódás).

 A IV. modellben a koncentráció-különbség a dendritág csúcsa és a töve között 

alakul ki, a pozitív, ill. a negatív görbületnek megfelelően. A koncentráció-

különbség kiegyenlítődése során a két szomszédos dendritág közötti vályú 

feltöltődik, és áglapok alakulnak ki (összenövés).

I III II  IV 

2222

rr
l

l

l0
R r0 r0 r0 RR

l0
r R

I IIIII IV

t

1.4. ábra: A dendritek durvulási mechanizmusának geometriai modelljei. [13]

(I) (II) (III) (IV)
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Az előzőekben vázolt 

folyamatokkal azt láthattuk, hogyan 

változik az egyes szekunder 

dendritágak alakja. Egyes ágak 

növekednek, míg mások mérete 

csökken. Amikor egy szekunder 

dendritág teljesen eltűnik, a két 

szomszédos ág közötti távolság 

megnövekszik (1.5. ábra).

A fenti modellekkel bemutatott 

durvulási folyamatokat kísérletekből vett 

fotókon is bemutatjuk. A 1.6. ábrán egy 

dendrit növekedésével egyidejűleg lejátszódó (csökkenő hőmérséklet) durvulási 

folyamatot figyelhetünk meg [3]. A kísérleteket egy átlátszó (transzparens) 

anyagon, succinonitril-aceton keverékén végezték. Ez az anyag hasonló módon 

kristályosodik, mint a szilárdoldatok. Optikai mikroszkópra szerelt kamerával 

nyomon követhető kristályosodás közben a durvulás mechanizmusa. Az egyes 

1.5. ábra: A szekunder dendritág távolság változása 
ekviaxiális kristályosodáskor [4]

1.6. ábra: A succinonitril-aceton ágnövekedését és durvulását illusztráló felvételek. [3]
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fotók a dendrit növekedésének egy-egy fázisában készültek. A 1.6.a. ábrán a P és 

Q közötti ágak még viszonylag közel voltak a dendritcsúcshoz. Kis idő múlva a P 

és Q közötti ágak növekedése lelassult (1.6.b. ábra). Újabb idő elteltével a P és Q 

ágak már kilógnak a látótérből, amíg a közöttük lévő ágak vagy megálltak a 

növekedésben, vagy visszaolvadtak (1.6.c. ábra). A folyamat végén, ha a 

visszaolvadó ágak eltűnnek a P és Q ágak közötti távolság lesz az ágtávolság, 

ami jóval nagyobb, mint a kezdeti ágtávolság. Az ábrán főleg az I. és III. 

mechanizmussal lejátszódó durvulás figyelhető meg.

Nagy szilárd fázis mennyiségnél leginkább a IV. modellben ismertetett 

jelenség, az összenövés játszódik le (1.7. ábra). Amikor a dendritágak már nem 

tudnak növekedni, összeérnek és kitöltik az olvadékvályúkat az ágak között. 

Ilyenkor ú.n. áglapokat alakítanak ki. Az ágak által közrezárt olvadékcseppekből 

nem-egyensúlyi eutektikum képződhet.

1.5.2. A visszaoldódás mechanizmusainak matematikai leírása

Az izoterm durvulás mechanizmusa

Az 1.4. fejezetben ismertetett durvulási mechanizmusok matematikai 

megfogalmazása nem könnyű dolog, hiszen a szilárd fázis geometriája nem 

egyszerű térforma, ezért a dendritág durvulás analitikus leírásakor különböző 

egyszerűsítő feltételezéseket kell tenni (pl. a k megoszlási hányados állandó, 

többkomponensű ötvözetek esetében ez minden ötvöző elemre igaz; az 

ötvözőelemek eloszlása a két dendritág között lineáris). A négy modell 

a 0.3 mm
  b   c

1.7. ábra: A IV. durvulási mechanizmust bemutató felvételek. [3]
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matematikai levezetésével kiszámíthatjuk a kritikus időt, amely alatt egy dendritág 

teljesen eltűnik. A levezetést először kétalkotós ötvözetrendszerre mutatom be [6], 

majd a végeredményt általános alakban is megfogalmazom többalkotós 

ötvözetrendszerre [13].

I. modell: A szilárd/olvadék határfelület egyensúlyi likvidusz hőmérséklete 

függ az ág görbületétől. Az R sugarú dendritág egyensúlyi olvadáspontja TL,e - T 

értékkel kisebb a sík határfelület egyensúlyi olvadáspontjánál (TL,e). Hengeres 

ágnál ezt az összefüggést a következő közelítő kifejezés adja:




T T T
T

RR L, e
L, e   


(1.2)

Koncentrációkkal felírva:

 C C
T

R HmL L
R

L

  



(1.3)

Az előzőhöz hasonlóan az r sugarú dendritágra felírva:

 C C
T

r HmL L
r

L

  



(1.4)

Egyensúlyban tehát a kisebb ág koncentrációja kisebb, mint a nagyobb ágé, ezért 

ötvöző áram indul a kisebb ág felé. Ha a diffúziós távolságot a dendritág 

távolságnak vesszük (�2) és feltételezzük, hogy az R sugarú ág mérete nem 

változik, akkor az ötvöző áram:








 


2

R
L

r
LL CCD

j
L

(1.5)

Feltételezve, hogy a megoszlási hányados független a sugártól és az r sugarú 

dendritágnál az olvadék koncentrációja megközelítőleg kCL, felírhatjuk a 

szilárd/olvadék határfelület mentén lévő ötvözőre:

 
j

C k

A

dV

dt
L
r

L

 
 










1 1


(1.6)
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ahol V az egységnyi hosszúságú dendritág térfogata, �r2, és A az egységnyi 

hosszúságú dendritág területe, 2�r. Így

 
j

C k dr

dt
L
r

L

 
 





1


(1.7)

Az (1.3) és (1.7) egyenletekből:
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1
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k1Cm
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r
LL

L




(1.8)

Ha az olvadékban kicsi a koncentráció különbség, akkor C C CL
r

L L  , ahol CL

az olvadék koncentrációja a dendritközi térben. Integráljuk az (1.8) egyenletet t 

0-tól (r  r0) a kritikus időig (tkrit), amelynél a dendritág eltűnik (r  0):
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(1.9)

Az előző levezetés alapján a többi modell esetében is ki tudjuk számítani a 

dendritág visszaolvadásához szükséges időt. 

Általánosan felírva és kiterjesztve többalkotós ötvözetrendszerekre:

 






N

1i iiL,

i
r

iL,iL,
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2,0
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k1Cm
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(1.10)

Mivel a durvulás mind a négy esetben hasonló diffúziós folyamat eredménye, 

hasonló egyenlettel írhatók le. A különböző modellek csak a geometriájukban 

térnek el egymástól, ezt a   függvény foglalja magába.

Durvulási mechanizmus leírása folyamatos kristályosítás esetében

Az ötvözetrendszerek kristályosodás közben [14] végbemenő durvulásának 

leírásánál figyelembe kell venni a hőmérséklet, valamint a szilárd fázis 

mennyiségének a változását is. Kétalkotós ötvözet dendrites szerkezetének 

kristályosodás közben történő durvulásának leírásához az egyik izoterm modellből 

indultak ki [9]. A modell működésének biztosításához néhány feltételt meg kellett 
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fogalmazni: (1) a durvulás a kis dendritág csúcsánál megy végbe 

visszaolvadással, a dendritág r sugara állandó, az ‘l’ hossza változik; az alapfém a 

mellette lévő nagy dendritág felé diffundál, amelynek R sugara változó és az L 

hossza állandó, az alapfém ezeknek az ágaknak a felülete mentén mozdul el. A 

kis ág tehát addig zsugorodik, amíg végül teljesen eltűnik; (2) a dendritágak 

henger alakúak, félgömb alakú csúccsal. A modell geometriai szimmetriája miatt 

fontos figyelembe venni a kis ágak felének visszaolvadását durvulás közben, 

valamint a szomszédos nagy ágak felének növekedését; (3) a kristályosodást a 

Scheil egyenlettel írták le; (4) a kristályosodó anyag a nagy ágon válik ki és nem a 

zsugorodó, kis ágon; (5) a rendszer termodinamikai és a kinetikai tulajdonságai 

függetlenek a hőmérséklettől.

Folyamatos kristályosításkor a lehűlési görbék nagyszámú véges lépésre 

oszthatók, minden lépés egy �t ideig tartó hőntartásból, majd egy nagyon gyors 

�T hőmérsékletű hűtésből áll. A feltételezés szerint a durvulás a hőntartáskor 

megy végbe, a kristályosodáskor bekövetkező növekedés pedig a gyors hűtés 

közben. 

A kis ág zsugorodásának sebessége, (dl/dt)c, valamint a nagy ág sugarának 

növekedési sebessége, (dR/dt)c, a durvulási folyamatban:

  r
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k1Cm

T2D
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dt
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LL
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(1.11)

és
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(1.12)

Kristályosodás közben a nagy dendritágra lerakódó réteg növeli az R -t (dR/dt)g

sebességgel:

 
dR

dt R RL
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s

L
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1 1
2 

(1.13)

A szilárd fázis mennyisége a Scheil egyenletből levezetve:
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majd idő szerint deriválva:
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A rendszer geometriája tehát t időpontban:
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(1.17)

A lehűlési görbe szakaszokra való felosztása után:
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(1.18)
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(1.19)

Ezzel a módszerrel bármely időpontban megkapjuk a dendritágak hosszát és 

sugarát kristályosodás közben.

1.5.3. Az átlagos szekunder dendritág távolság változása

A fenti modellekkel és a matematikai levezetésekkel bemutattuk, hogyan 

változhat egy-egy szekunder dendritág mérete, alakja, milyen diffúziós folyamatok 
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játszódnak le, amelyek végül egy-egy ág visszaoldódásához, vagy egy "vályú”

feltöltődéséhez vezetnek. Mindez befolyásolja egy öntvény teljes szerkezetét, 

változik az átlagos szekunder dendritág méret és távolság. Általában 

elmondhatjuk, hogy nő a dendritág távolság, a dendritágak vastagodnak mind 

kristályosodás közben, mind hőntartás alatt.

1.6. Az átlagos szekunder dendritág távolság változásának matematikai 

leírása

1.6.1. Izoterm durvulás

A durvulási folyamat állandó hőmérsékleten való vizsgálata azért fontos, mert 

ebben az esetben könnyebb megérteni és modellezni a folyamatokat. 

Hőntartáskor gyakorlatilag nem változik a szilárd fázis mennyisége, illetve 

természetesen a hőmérséklet sem. 

A modellben az ismertetett mechanizmusok közül Mortensen figyelmen 

kívül hagyta az összenövési folyamatot, a szekunder és tercier ágakat pedig 

párhuzamos oldalú, kör keresztmetszetű hengerrel közelítette. Néhány 

egyszerűsítés és feltevés bevezetése után az átlagos dendritág távolság th

hőntartási idő elteltével [15]

  h
SS

h3
2,0 Kt

f14f

27ABt3
2 


  (1.20)

Az A és B kifejezésekkel

  LL

L

m-
=B         

Ck1

D
A






1.6.2. Durvulás folyamatos kristályosodás közben

Most nézzük, hogy kétkomponensű rendszer egészére hogyan lehet leírni 

analitikus modellekkel az átlagos szekunder dendritág távolságot (2,f ) a 

kristályosodási folyamat végén.
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A legrégibb és általában elfogadott kétalkotós modell a Feurer – Wunderlin

[5] és a Kattamis – Flemings [12] által meghatározott összefüggés:

 nff2,  tMB (1.21)

ahol az M  durvulási paraméter integrálás után
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 (1.22)

Feurer és Wunderlin bizonyos egyszerűsítő feltevésekkel meghatározták B és n 

értékét, B = 4.359, n = 1/3.

A későbbiekben számos (1.21) egyenlethez hasonló analitikus modell 

született, amelyek szintén a végső szekunder dendritág távolságot adják meg a 

kristályosodási paraméterek függvényében, bár a modellek felállításához a 

kiinduló feltételek és a további levezető lépések különbözőek voltak [15-19]. 

Mortensen [15] pl. különböző ötvözettípusra kapott egyenleteket, amelyek abban 

különböztek egymástól, hogy az egyik fajtában (Al-Cu) elhanyagolható a diffúzió a 

szilárd fázisban, míg a másikban (Fe-Ni) jelentős volt. A két ötvözettípusra felírt 

egyenlet csak a konstansokban tért el egymástól (2,f = 12(tf)
1/3 és 2,f = 27(tf)

1/3). 

Bouchard és Kirkaldy [16] megkülönböztette modelljeiben a steady-state és az 

unsteady-state körülmények szerint végbemenő kristályosítást, de a kapott 

egyenletek szintén hasonlóak voltak az előzőekhez.

Beaverstock [17] a saját fizikai modelljéből kiindulva szintén levezetett kétalkotós 

ötvözetrendszerre egy egyenletet:

 2
2

2d BMdt  (1.23)

amelyben 2,f jelentős mértékben függ a szilárd fázis mennyiségtől, hiszen 

 Sf1f

4
=B

2
S

(1.24)

Az M durvulási paraméter a Feurer-Wunderlin által meghatározott alakú, amely 

integrálás előtt 

  

k1m

TD
M

L

L

HCL


  (1.25)

Feltételezve, hogy M-ben csak a CL változik jelentősen a hőmérséklettel és a 

lehűlési sebesség () állandó, felírható
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(1.26)

Ilyen módon integrálva a (1.23) egyenletet és 2 0, -t elhanyagolva kapott egy 

egyenletet, amely már a lehűlési sebességtől és az időtől függ:
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  (1.27)

Roósz, Halder és Exner [20] a korábbi szerzőkhöz hasonlóan szintén 

kétdimenziós fizikai modellből indultak ki, amely szerint mivel a diffúziós távolság 

egyenes arányban nő 2-vel, a durvulási sebesség fordítottan arányos 2
2 -tel. A 

durvulás sebességét ezen kívül az ötvözők diffúziójának sebessége határozza 

meg, ami időfüggő folyamat. 2 tehát az idővel az alábbiak szerint változik:

   
t

0

3
2,0

3
2 BMdtt  (1.28)

A szekunder dendritágaknak állandó alakot feltételeztek, így B független lett az 

időtől és hőmérséklettől, tehát kivihető az integráljel elé. B a [20] szerzői szerint 

35. M a Feurer – Wunderlin modellből már ismert durvulási paraméter, amelyet ha 

szintén egy átlagértékkel adunk meg, kivihető az integráljel elé. Az integrálás 

eredménye a következő egyenlet:

 0
3
2,0

3
2 t-tMB  (1.29)

Kristályosodáskor a kezdeti szekunder dendritágak a primer 

dendritcsúcshoz közel fejlődnek ki, a kezdeti távolságot közöttük 2,0-lal 

jellemezzük. 2,0 méretét összehasonlítva a végső szekunder dendritág 

távolsággal (2,f) 2,0 elhanyagolható [20]. Ugyanez a helyzet t0 –ra is, amely a 2,0

kialakulásához szükséges idő. Így kristályosodás végére a szekunder dendritág 

távolság 

2,f
3

fB M t (1.30)

amely tulajdonképpen a Feurer – Wunderlin által is meghatározott modell alakja.

A gyakorlatban a lehűlési sebesség (


LT , a lehűlési görbe érintőjének 

iránytangense a likvidusz hőmérsékleten a kristályosodás kezdete előtt) 

könnyebben meghatározható és jobban használható kristályosodási paraméter, 
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mint a helyi megszilárdulási idő. A helyi megszilárdulási idő egy adott lehűlési mód 

esetén fordítottan arányos a lehűlési sebességgel:

t K T / Tf L   (1.31)

ahol T a likvidusz és a nem-egyensúlyi szolidusz hőmérsékletek különbsége, K 

állandó. Így kétalkotós ötvözet esetében írható:

  1/3-
L

1/3

Lf2, T*MBTT/K MB   (1.32)

A (1.28) egyenlet numerikus integrálása során a kutatók megállapították 

[20, 21], hogy M  felírható az összetétel függvényében:

M A C0
i (1.33)

ahol A konstans, amely magába foglalja már a B geometriai faktort is.

Így kifejezve a szekunder dendritág távolságot egy nagyon egyszerű modellt 

kaptak, amely az idő függvényében kifejezve:

2,f
3

0
i

fA C  t (1.34)

Az előző elgondolás alapján a lehűlési sebesség függvényében

2,f
3 *

0
jA  C T 

L (1.35)

Bár a (1.30) és (1.34) egyenlet nagyon jól leírja a végső szekunder dendritág 

távolságot a szerzők szerint, a kristályosodás közben kialakuló szekunder 

dendritág távolság számításához azonban az egyenlet numerikus kiértékelésére 

van szükség.

1.6.3. M meghatározásának módszerei háromalkotós ötvözetrendszerben

Az analitikus modellekben a durvulási paraméter a legnehezebben 

meghatározható érték, hiszen sok olyan változót tartalmaz, amely függ a 

hőmérséklettől és ezen keresztül az időtől. Emiatt a modelleket nem tudják 

integrálni. Ezért a durvulási paramétert egy átlagértékkel közelítik, így kivihető az 

integráljel elé. Az M – ben szereplő függvényeket szintén átlagértékekkel 

helyettesítik, amelyek kétalkotós ötvözetrendszerekben viszonylag egyszerűen 
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meghatározhatók az egyensúlyi fázisdiagramokból. Nem ez a helyzet azonban a 

három-, ill. többalkotós ötvözetek esetében. Az alábbiakban néhány közelítő 

megoldást ismertetek, amelyek három vagy többalkotós ötvözetek átlagos 

durvulási paraméterét igyekszik megadni.

A legegyszerűbb módszert a [22] cikk szerzői alkalmazzák, miszerint egy 

ABC ötvözetben kiszámítják az AB és az AC ötvözet átlagos durvulási 

paraméterét, majd a kisebbet használják numerikus modelljükben. Ezt azzal a 

feltevéssel teszik, hogy a durvulás sebességét a kisebb durvulási paraméterű 

ötvöző határozza meg.

Beaverstock [17] a kétalkotós ötvözetek, amelyekből a három- vagy 

többalkotós ötvözetrendszer felépül, durvulási paramétereiből egyfajta 

átlagképzéssel határoz meg egy M -t. A (1.23) egyenlet a következőképpen 

módosul:

 2
2

2

i

d B
1
1
M

dt


(1.36)

Tensi és Fuchs [18] négyféle megoldást javasol, amelyek segítségével két-, 

ill. háromalkotós ötvözetekben kaphatjuk meg M  értékét. 

A legegyszerűbb módja M  kiszámításának, hogy a kísérletekből kapott 

2  tkrist  értékpárokat behelyettesítjük a (1.21) egyenletbe és a kapott durvulási 

paraméter értékeket átlagoljuk. A másik módszer szerint az előző 2  tkrist

értékekből lineáris regresszióval határozzuk meg M - t. Ez a két módszer 

többalkotós ötvözeteknél is különösebb nehézség nélkül alkalmazható. A 

harmadik módszer már összetettebb. Egy ABC ötvözet durvulási paraméterét úgy 

kapjuk meg, hogy az AB és AC ötvözetekre az előző két eljárás valamelyikével 

kiszámolva kapunk egy – egy durvulási paramétert (M MAB AC, ), majd az ötvözetek 

koncentrációját figyelembe véve MABC:

M
C M C M

C CABC
B AB C AC

B C





(1.37)

A negyedik módszer szerint számolva először közelítő síkegyenletekkel leírjuk a 

ternér rendszer likvidusz és szolidusz felületeit. Majd vesszük a térbeli egyensúlyi 

fázisdiagram kvázibinér metszetét, amely tartalmazza az adott ABC ötvözetet. Így 
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1.8. ábra: A kísérletekből származó és a 

numerikus modellel számolt értékek 

összehasonlítása Al-Cu ötvözetben. [20]

meghatározhatjuk a fázisdiagramból a szükséges paramétereket (k, cE, mL) és 

kiszámítjuk M -t. Ez az eljárás azonban bonyolultsága mellett jelentős 

hibaforrásokat is tartalmaz. Az I. táblázat a négy módszerrel meghatározott 

durvulási paraméter értékeket foglalja össze háromalkotós Al ötvözetekre [18].

I. táblázat A vizsgált ternér Al-ötvözetek M  értékei [18].

Ötvözet

G*v

[K/min]

M1

átlagolással

[m3/s]

M2

lin. regr.

[m3/s]

M3

súlyozással

[m3/s]

M4

kvázibinér 

m.

[m3/s]

Al 0.78Si 1.2Mg 29.2 – 129.5 32.6 30.6 28.3 32.2

Al 0.78Si 1.71Mg 14.3 – 108.9 28.9 27.0 25.6 31.1

Al 0.97Cu 1.03Mg 86 – 126.3 50.3 45.3 29.5 21.3

Al 3.98Cu 1.01Mg 44 – 113.8 23.4 21.8 23.7 17.4

A fenti analitikus modellek alapján kisebb-nagyobb hibával meg tudjuk 

becsülni, hogy adott kristályosodási paramétereknél milyen lesz a várható 

szekunder dendritág távolság a kristályosodás végén az öntvényben.

1.7. Numerikus modellek

Míg az analitikus 

modellekkel csak a 

kristályosodás vagy a 

hőntartás végére kialakult 

dendrites szerkezetet 

jellemezhetjük adott 

paraméterek esetén, a 

numerikus modellel 

szimuláljuk a folyamatot. 

Segítségükkel bárhol 

megszakíthatjuk a kristályosodási folyamatot, hogy képet kapjunk a szerkezet 
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pillanatnyi állapotáról. A számos létező program közül a [20, 21]-ban bemutatott 

számítási eljárást említem meg. A programok két- és háromalkotós 

ötvözetrendszerben számolják ki a folyamatos kristályosítás végére kialakuló 

szerkezetben a szekunder dendritág távolságot (f). A korábbi programoktól 

eltérően ez a modell figyelembe veszi a fizikai állandók hőmérséklet függését és a 

lehűlési sebesség változását a kristályosodás során. 

A programban az alábbi analitikus függvényből indult ki a szerző [23]:

  
t

0

3
2,0

3
2 dttTBM (1.38)

Mint korábban már utaltam rá, a durvulási paraméter hőmérsékletfüggő tag-

jai miatt ez az egyenlet nem integrálható. Ha azonban ismerjük a 

hőmérsékletfüggő tagok függvényeit, a kristályosodási időt szakaszokra bontva 

numerikusan integrálható az (1.38) egyenlet a következőképpen:

   
i

1j=
jjj

3
1-i2,

3
i2, ttTBM (1.39)

amellyel kristályosodás közben számolhatjuk ki a szekunder dendritág távolságot 

időlépésenként.

A programmal kiszámították AlCu ötvözetre f-t és tf-t, majd 

összehasonlították a mért értékekkel (1.8. ábra). A kísérletekből származó adatok 

jó közelítéssel a program által számolt egyenesre esnek.

A 1.9. ábrán egy analitikus és a numerikus modell által számolt 

eredményeket 

hasonlíthatjuk össze 

egyirányú 

kristályosodás esetén. 

Jól látható, hogy a két 

módszer eredménye 

között nagyon kicsi a 

különbség.
1
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1.9. ábra: Az analitikus és a numerikus módszerekkel kapott

értékek összehasonlítása Al-Cu ötvözetben. [21]
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1.8. A durvulást vizsgáló kristályosítási eljárások

Az 1.5. fejezetben ismertetett mechanizmusokkal alakul ki a dendrites 

szerkezet az öntvényekben. A mechanizmusok modelljei egy-egy lehetséges 

folyamatot ragadtak ki az egész rendszerből, amelyekkel három dendritág ‘életét’ 

és a közöttük kialakuló dendritág távolságot ismertük meg. A valóságban ezek a 

folyamatok nem különíthetők így el, mint tették ezekben a modellekben. A 

dendrites szerkezet formálásában valamennyi durvulási mechanizmus egyszerre 

játszódik le, s egy dendritág egy időben több mechanizmus hatásának is ki lehet 

téve. 

Számos kristályosítási kísérletet végeztek – nagyon sok irányított 

kristályosítást és jóval kevesebb Newtoni lehűléses kristályosítást -, amelyekben a 

kristályosítási paraméterek (frontsebesség, lehűlési sebesség, hőmérséklet 

gradiens, kristályosodási idő, stb.) hatásait vizsgálták a szekunder dendritág 

távolságra.

A legtöbb vizsgálati módszerben – mint említettem – irányított 

kristályosítást végeztek, hiszen ebben az esetben az egyirányú hőelvonás miatt a 

szerkezetben párhuzamos primer dendrittörzsek fejlődnek és az ilyen 

próbadarabokon nagyon könnyű szekunder dendritág távolságot mérni. 

A Newtoni lehűléssel kristályosított ötvözetek általában ekviaxiális

szerkezettel kristályosodnak, ilyenkor a hőelvonás többirányú, s ennek 

megfelelően a kristályok a tér minden irányában nőnek.

Háromféle kristályosító módszert alkalmaztak általában a kutatók: a) az 

izoterm, b) a megszakításos és c) a folyamatos kristályosításos módszert. Az 

izoterm hőntartásos módszernél egy-egy hőmérsékleten megállították a 

kristályosodást, s az adott hőmérsékleten tartva a próbadarabot a hőntartási idő 

függvényében vizsgálták az izoterm durvulási folyamat kinetikáját. A 

megszakításos kristályosítási eljárással kristályosodás közben követhették 

nyomon az ötvözet szerkezetének változását úgy, hogy a likvidusztól a 

kristályosodás végét jelentő hőmérsékletig hűtötték a próbadarabokat, s a 

likvidusz és a szolidusz közötti tartományban egy-egy kiválasztott hőmérsékleten 

megszakították a kristályosodást, a próbadarabokat az addig alkalmazott hűtési 

sebesség többszörösével hűtötték le (általában vízben). A gyors hűtés során a 

szekunder dendritág távolság csak minimális mértékben változott. A 
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próbadarabokból ezután csiszolatok készültek és lemérték a kívánt 

paramétereket. 

A folyamatos kristályosító eljárással a kristályosodás kezdetétől a befejeződéséig 

figyelhették meg a dendrites szerkezet 

változását. Ez a módszer azonban csak 

az átlátszó szerves anyagok 

kristályosításához használható megfelelő 

berendezésekkel. Fémötvözetek esetében 

a különböző lehűlési sebességgel 

kristályosodott, a kristályosodás végére 

kialakult szerkezetet hasonlíthatták össze.

A fent leírt közvetett vizsgálati 

módszereket fémötvözetek esetében 

alkalmazták, számos kísérletet végeztek 

azonban succinonitrilen is [1, 3, 23]. A 

succinonitril fizikai paraméterei jól 

ismertek Glicksman munkája révén, s így 

ez a lehetőség nagyban hozzájárult 

ahhoz, hogy a durvulási folyamatok 

kinetikáját jobban megismerjük.

1.8.1. Hőntartásos kísérletek 

Hőntartásos kísérleteket [7, 24-27] 

– mint korábban már volt róla szó – a 

durvulás mechanizmusának 

tanulmányozása és megértése miatt 

végeztek. Az állandó hőmérsékleten 

tartásnál nem kellett számolni a 

hőmérséklet-, ill. a szilárd fázis 

mennyiségnek változásával járó hatással 

[24, 26]. A mikroszerkezet 

tanulmányozása során azt vizsgálták, 

hogy a hőntartás hőmérséklete, a 

a) 628°C-on rögtön lehűtve

b) Gyors hűtés 1000 s hőntartás után

200 m

c) Gyors hűtés 5000 s hőntartás után

1.10. ábra: 628°C-on hőntartott Al-Cu ötvözet 

szövetképei. [26]
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hőntartási periódus hossza, valamint az ötvöző tartalom hogyan befolyásolja a 

durvulás folyamatát. A 1.10. ábrán Al6.8Cu ötvözet szövetképét láthatjuk 628°C -

on 1000 s, ill. 5000 s -os hőntartás után. Jól meg-figyelhető, hogy a hosszú 

hőntartás durva, gömbszerű primer fázis kialakulásához vezetett.

A durvulási idő számszerűen kifejezett hatását láthatjuk a 1.11. ábrán. A 

hőntartási idő növelésével durvul a szerkezet, hiszen minél tovább érintkezik a 

szilárd és az olvadék fázis, a diffúziós folyamatok annál hosszabb ideig mehetnek 

végbe. A görbékről még azt is leolvashatjuk, hogy az ötvöző tartalom növelése 

lassítja a durvulást [25], sőt a különböző ötvöző atomok különböző mértékben 

befolyásolják a durvulás sebességét [24, 27]. A diagramon d –vel jelölték a 

szekunder dendritág távolságot az izoterm hőntartás után, d0 –lal pedig a 

hőntartás kezdetéig kialakult dendritág távolságot.

A durvulási folyamat sebességét a hőntartás hőmérséklete is meghatározza 

[7, 26, 27, 29], 1.12. ábra. Több kutató által megfigyelt tény, hogy a folyamat 

gyorsabbá válik növekvő hőmérséklettel. A hőmérséklet emelkedésével csökken a 

szilárd fázis mennyisége, a primer fázis még nem nőtt össze, olvadék veszi körül a 

dendriteket, s így az ötvöző atomok akadály nélkül diffundálhatnak. Nagyobb 

szilárd fázis mennyiségnél, kevesebb olvadékban már nehezebb a diffúzió. SV a 

dendritek fajlagos felülete, SV0 pedig SV értéke 0 s - nál.
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1.8.2. Megszakításos kristályosodás

Az ilyen jellegű kísérletekre nagy mennyiségben Al ötvözetekre, kevesebb 

Fe ötvözetre és igen nagy számú succinonitrilen végzett vizsgálatra találhatunk 

példát az irodalomban. A 

kísérletek alapján 

megállapították, hogy a dendrit 

jellemzők függnek a 

kristályosodás sebességétől (v), 

az olvadékbeli hőmérséklet 

gradienstől (GL), e két paraméter 

szorzatától, azaz a lehűlési 

sebességtől ( T G vL L  ), valamint 

a kristályosodási időtől 

(  vGT/t LS  ). 

Mint az irányított 

Lehűlési sebesség, K/min

1.13. ábra: Szekunder dendritág távolság a lehűlési sebesség 
függvényében [28]
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4, (■) 10 és (●) 20 %, fS= 0.86, 0.58, 

0.05. [25]
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kristályosítás 

legfontosabb kris-

tályosítási 

paraméterei, a 

frontsebesség és a 

hőmérséklet 

gradiens hatását 

részletesen kutatták,

én azonban csak pár 

szóval térek ki rájuk, 

mivel az én 

kísérleteimben e két 

paramétert nem 

lehetett elkülöníteni. 

A kutatók minden 

ötvözetnél azt 

tapasztalták, hogy 

nö-velve a 

frontsebes-séget, a 

szekunder dendritág 

távolság csökkent [2, 

23, 28-30]. A 

növekvő frontse-besség miatt csökken a diffúziós távolság, ezáltal csökken 2 is. 

A hőmérséklet gradiens hatását nem sikerült egyértelműen bebizonyítaniuk. 

Egyes kísérletek alapján úgy vélték, hogy befolyásolta a szekunder dendritág 

távolságot [23, 29], míg más ötvözeteknél ennek pont az ellenkezője 

bizonyosodott be [2, 30].

A lehűlési sebesség (GL*v) hatását is sokan vizsgálták [28, 31-33], és arra 

az eredményre jutottak, hogy minél nagyobb a lehűlési sebesség, annál kisebb a 

2, hiszen nagy lehűlési sebességnél rövid a diffúzióhoz rendelkezésre álló idő. A 

1.13. ábrán különböző összetételű és lehűlési sebességgel hűlt próbadarabok 

szekunder dendritág távolságát ábrázolták a lehűlési sebesség függvényében, a 

II. táblázatban pedig összefoglalva láthatjuk az adatokat. 

II. táblázat: Irányított kristályosítás eredményei a Cu tartalom 

függvényében AlCu ötvözetben [28]

Réz
(tömeg%)

Réz
(atom%)

Lehûlési 
sebesség
(°K/min)

Hõmérséklet 
gradiens
(°K/cm)

Dendritág
távolság

( m)



30

A szekunder dendritágak durvulásában fontos szerepet játszik a 

kristályoso-dási idő [2, 7, 18, 29]. A kísérletek egybe-hangzó eredménye szerint a 

dendrites szerkezet annál durvább, minél több időt tölt a próba a szilárd-olvadék 

tartományban. Erre láthatunk példát a 1.14. ábrán, ahol a szerzők a 2-t a 

kristályosodási idő függvényében ábrázolták különböző hőmérséklet gradiens és 

ötvöző tartalom esetében. 

A diagramokon ábrázolt 2 értékek változására megadható egy 

összefüggés, amely a szekunder dendritág távolság változását mutatja a 

kristályosodási idő függvényében:

 2  konst tS
n (1.40)

A számos elvégzett kísérlet eredménye tehát egy alakilag ugyanolyan egyenlet, 

amely az analitikus levezetésekből is született. Az analitikus modellekkel való 

számolás során a kristályosodási idő kitevőjére az 1/3-os értéket kapták. A 

kísérletek ezt az eredményt többnyire megerősíteni látszanak [1, 2, 7, 28, 30], bár 

az eredmények szórnak. Ennek oka a kristályosodási paraméterek (helyi 

megszilárdulási idő, dermedési frontsebesség, hőmérséklet gradiens) valamint a 

szekunder dendritág távolság meghatározásának nehézségeiben keresendők.

Az eddig bemutatott paraméterek mellett igen fontos tényező még az 

ötvözet összetétele a dendritág távolság alakulásában. Több mérést végeztek 

AlZn és AlCu ötvözeteken és megállapították, hogy az ötvöző tartalom 

növekedésével csökken a szekunder dendritág távolság [2, 29]. Ezek a 
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vizsgálatok azonban nem voltak elég alaposak, Horwath és Mondolfo [28] 

munkájából részletesen megismerhetjük, hogy azokban az AlCu ötvözetekben, 

amelyek tartalmaznak eutektikumot, hogyan változik a 2 az ötvöző tartalom 

hatására. Összefoglalva munkájukat ők azt állapították meg, hogy az eutektikus 

összetételig az ötvöző tartalom növekedésével a szekunder dendritág távolság 

csökkent.

1.8.3. Folyamatos kristályosítás

Ezzel az eljárással a már említett átlátszó szerves vegyületeken vizsgálták 

a dendrites növekedés és ágdurvulás folyamatát kristályosodás közben, erre 

láthattunk példát A dendrites szerkezet durvulása c. fejezetben. 

Összefoglalás:

A szekunder dendritágak durvulnak kristályosodás közben, amelynek a 

mechanizmusát négy fizikai modellel mutatták be. Ezek alapján analitikai és 

numerikus modellekkel írták le a durvulási folyamatot. A modellek igazolására, 

valamint a folyamat megértéséhez izoterm, megszakításos és folyamatos 

kristályosítási kísérleteket végeztek, amelyekben vizsgálták a hőmérséklet 

gradiens, a frontnövekedési sebesség, a lehűlési sebesség, az idő és az ötvöző 

tartalom hatását a szekunder dendritág távolságra. Az elvégzett kísérletek 

bebizonyították a modellek helyességét, s így megközelítőleg meg tudjuk 

határozni egy-egy ötvözetben a várható szekunder dendritág távolságot.



32

II. KRISTÁLYOSÍTÁSI KÍSÉRLETEK

2.1. Anyagok

A kísérleteket a következő háromalkotós Al ötvözetrendszerek ötvözeteivel 

végeztem: AlCuSi, AlMgSi és AlCuZn. Az ötvözetek 99.99%-os tisztaságú 

alumíniumból készültek segédötvözetek (AlCu, AlSi) és szín fémek (Mg, Zn) 

ötvözésével az Aluterv FKI-ban. A félfolyamatos öntéssel öntött 60 mm 

átmérőjű rudakból melegsajtolással 12 mm átmérőjű rudakat sajtoltak. A 

rudakból készíttettem a próbadarabokat.

A rudak összetételét természetesen ellenőrizni kellett, ezért atomabszorpciós 

módszerrel az ME Analitikai Kémiai Tanszékén elemeztettem őket. Az egyes 

ötvözetrendszerek ötvöző tartalmát a III. táblázat foglalja össze.

2.2. A kristályosító berendezés és módszer

A kristályosítási kísérleteket egy erre a célra épített ellenállás-fűtésű 

csőkemencében végeztem. A berendezéshez tartozott még egy PID 

kemenceszabályzó, egy ADM-8 adatgyűjtő és egy számítógép. A berendezés 

és a próbadarabok elhelyezése a 2.1. ábrán látható.

III. táblázat: Az AlCuSi, AlMgSi és AlCuZn ötvözetrendszerek összetétele.

Összetétel
(t%)

Összetétel
(t%)

Összetétel
(t%)

Ötvö-
zet 
jele

Cu
Si

Ötvö-
zet 
jele

Mg
Si

Ötvö-
zet 
jele

Cu
Zn

3/1 0.985 0.3 2/1 1.24 0.45 4/1 2.76 2.84

3/2 0.911 1.4 2/2 1.55 0.374 4/2 2.27 5.7

3/3 3.7 0.47 2/3 0.63 1.377 4/3 2.82 5.67

3/4 3.85 0.95 2/4 0.63 0.477 4/4 2.46 3.98

3/5 2.41 0.75 2/5 1.04 4.47 4/5 2.69 9.52

3/6 1.97 4.79
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A kristályosítási kísérleteket 

DTA módszer szerint 

végeztem, azaz az Al ötvözet 

próbadarab mellett egy 

etalont is hevítettem, ill. 

hűtöttem. Az etalon szín Ni –

ből készült, mivel a kísérleti 

hőmérséklet tartományban a 

nikkelnek nincsen 

fázisátalakulása, a lehűlési 

görbéje közelít az 

egyeneshez. Ahogy a 2.1 

ábrán is látható a 

próbadarabokat egy-egy 

grafittégelyben, majd egy 

kvarccsőben helyeztem el. A két próbadarabot üveg-gyapottal szigeteltem el 

egymástól, hogy egymás hőhatását kiküszöböljem, így csak a kemence 

hőhatása érvényesült. 

A próbadarabok hőmérsékletét NiCr-Ni termoelemek mérték, amelyeket a 

kísérletek előtt hitelesítettem.

A két próbadarab hőmérsékletének különbségéből szerkesztett DTA diagramon 

pontosabban meg tudjuk határozni az Al ötvözetek fázisátalakulásait, azok 

kezdő hőmérsékletét, mint egy hagyományos lehűlési görbéből. 

2.3. Kristályosítási kísérletek

A szekunder dendritág durvulást az alábbi kísérletekkel vizsgáltam:

- megszakításos kristályosítás,

- izoterm hőntartás és

- folyamatos kristályosítás.

A megszakításos kristályosítást az AlCuSi ötvözetrendszer Al3.85Cu0.95Si 

összetételű ötvözetén végeztem el három lehűlési sebességgel: 0.29, 0.16 és 

 Adat -
gyűjtő

Számítógép
Kemence - 
szabályozó Nullpont

A kemence termoeleme NiCr-Ni termoelemek

Kemence

Üveggyapot 
  szigetelő

Grafittégely

Al-ötvözet próba

Ni  próba

Kvarccső

2.1. ábra: A kristályosító berendezés vázlata
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0.08 K/s. Ennek az ötvözetnek a likvidusz hőmérséklete az irodalmi adat szerint 

643°C, az egyensúlyi szolidusz hőmérséklete 545°C. Az ötvözetrendszer ternér 

eutektikus pontja 525°C-on van. Ebben a hőmérséklettartományban 

kiválasztottam a 640, 630, 620, 600, 580, 550 és 530°C hőmérsékleteket. A 

próbadarabokat a fenti hőmérsékletekig kemencében hűtöttem szabályozott 

sebességgel, majd az adott hőmérsékletet elérve vízben gyorsan (~150 K/s) 

lehűtöttem. A kristályosítás lehűlési görbéit láthatjuk a 2.2. ábrán a) 0.29 K/s, b) 

0.16 K/s és c) 0.08 K/s lehűlési sebességnél, a kristályosodást a 

jelmagyarázatokon található hőmérsékleteken szakítottam meg.

Az izoterm hőntartásos kísérletekben már csak 0.16 K/s lehűlési sebességgel 

hűtöttem a darabokat. A megszakításos kristályosításból ismert 

hőmérsékleteken a darabokat különböző ideig hőntartottam, majd a periódus 

végén vízben lehűtöttem. A 2.3. ábrán két, a 620 és 550°C hőmérsékleten 

hőntartott próbadarabok hőntartási görbéit látjuk. A jelmagyarázatok ebben az 

esetben a hőntartási periódus hosszát mutatják. A diagramokon az első görbe a 

megszakításos kristályosításból származik. A görbéken megfigyelhető, hogy a 

hőntartás során sikerült ±1-2°C eltéréssel azokon a hőmérsékleteken tartani a 

darabokat, amelyeket a megszakításos kristályosításnál alkalmaztam. A 

hőntartási hőmérséklet eléréséhez szükséges idő is nagyon fontos, hiszen az 

alatt is durvul a szerkezet, de minél alacsonyabb hőmérsékleten történt a 

hőntartás, annál rövidebb idő alatt sikerült beállni az adott hőmérsékletre.

A folyamatos kristályosítást mindhárom ötvözetrendszeren elvégeztem. A 

próbadarabokat az etalonnal együtt felhevítettem kb. 680°C –ig, itt az Al ötvözet 

már olvadék. Ezen a hőmérsékleten hagytam 5 percig, hogy a hőkiegyenlítődés 

következtében homogén legyen az olvadék. Ezt követően szabályozott 

sebességgel lehűltek a kemencében. A megszakításos kristályosításnál is 

alkalmazott három lehűlési sebességet alkalmaztam. A darabokat 

szobahőmérsékletig hűtve a számítógép rögzítette a hőmérsékletadatokat, 

amelyekből megszerkesztettem minden darabnak a lehűlési görbéjét. A 2.4. 

ábrán az a) Al1.97Cu4.79Si és a b) Al2.82Cu5.67Zn összetételű ötvözetek 

három lehűlési sebességgel hűlt próbadarabjainak lehűlési görbéi láthatók. 

A kristályosítások után a próbadarabokat előkészítettem a mérésekhez.
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2.2. ábra: Az Al3.85Cu0.95Si összetételű ötvözet összesített lehűlési görbéi. A lehűlési sebesség a) 0.29 

K/s, b) 0.16 K/s és c) 0.08 K/s.
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2.3. ábra: A a) 620°C-on és b) 550°C-on hőntartott AlCuSi ötvözet darabok hűlési diagramjai. A lehűlési 

sebesség 0.16 K/s.
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2.4. Próbadarabok előkészítése kvantitatív metallográfiai méréshez

Kristályosítás után a próbadarabokat hosszában félbevágattam, hogy a 

méréshez a lehető legnagyobb felületet nyerjem. A Dentacrylba ágyazás után 

különböző finomságú csiszolópapíron csiszoltam, két lépésben 

gyémántpasztával políroztam, majd 2%-os HF-ban megmarattam a darabokat.

2.5. A szekunder dendritág távolság mérése

A kristályosítás módjából következik, hogy a próbadarabok ekviaxiális 

szerkezetűek lettek, azaz a dendritek a tér legkülönbözőbb irányaiban nőttek. 

Ezért nem minden dendrit feküdt párhuzamosan a csiszolat síkjával, ezzel 

csökkentve a lemérhető dendritágak számát és így a mérési pontosságot is. A 

mérést az is nehezítette, hogy a folyamatosan kristályosított darabokon a 

kristályosodás végére a szerkezet nagyon durva lett, a dendritágak 

összenőttek, az egyes szekunder dendritágakat alig lehetett felismerni. 

Ugyanez a probléma jelentkezett a megszakításos kristályosítással 

kristályosodott próbadarabokon is, amelyeknél a kristályosodás 

megszakításának hőmérséklete közel esett a kristályosodás befejező 
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2.4. ábra: Az a) Al1.97Cu4.79Si és a b) Al2.82Cu5.67Zn összetételű ötvözetek lehűlési görbéi



37

hőmérsékletéhez (a ternér eutektikus hőmérséklethez). Az AlCuZn 

próbadarabokon például csak erős túlmaratással sikerült a dendrites 

szerkezetet láthatóvá tenni. Az erősen megmaródott dúsult rész rajzolta körül 

az ötvözőben szegényebb részeket.

A szekunder dendritág távolságot (SZDÁT) Neophot típusú fénymikroszkópon 

mértem. A homályos üvegre kivetített képen milliméterpapírral lemértem a 

dendritág csoportok méretét. A primer dendrittörzshöz minél közelebb és a 

szekunder dendritágak tengelyére merőlegesen kellett a mérést végezni. A 

próbadarabok mérési felületét végigpásztázva végül egy átlagos dendritág 

méretet kaptam.

 2  
L

n N
       m

ahol L a mérőhossz m-ben, n a dendritágak száma és N a mikroszkóp nagyítása.
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III. KÍSÉRLETEK KIÉRTÉKELÉSE, EREDMÉNYEK 

3.1 A lehűlési görbék kiértékelése és szövetvizsgálat

A kiértékelést azzal kezdtem, hogy a folyamatos kristályosításos görbék 

alapján megállapítottam minden próbadarabnál a likvidusz hőmérsékletet, a 

nemegyensúlyi eutektikus hőmérsékleteket (hogyha voltak), valamint a 

kristályosodás befejező hőmérsékletét. Az irodalmi értékekkel való összevetés 

során megállapítottam, hogy egy-két kivételtől eltekintve az ötvözetek mért 

likvidusz hőmérséklete néhány fokkal alacsonyabb volt az irodalminál, de jól 

megközelítette azt. Ez az eltérés nem említésre méltó, származhat abból, hogy a 

gyakorlati körülmények között hűlt ötvözeteknél az egyensúlyi fázisdiagram 

vonalai lejjebb tolódnak a lehűlési sebesség következtében. Ismert tény, hogy az 

egyensúlyi fázisdiagramok vonalai végtelen lassú lehűlésre vonatkoznak. A 

gyakorlati körülmények között hűlt darabok ennél nagyobb sebességgel hűltek és 

a nagyobb lehűlési sebesség az egyensúlyi vonalakat a kisebb hőmérsékletek felé 

tolja el. Ezenkívül kis mennyiségű szennyező mindig előfordulhat az ötvözetekben, 

amelyeket nem analizáltunk, de a hőmérsékletet csökkenthetik. A kristályosodás 

befejező hőmérsékleténél már óriási eltéréseket tapasztaltam. Az irodalmi adatok 

szerint az ötvözetek mindegyikének  szilárd oldat kristályosodásával kellett volna 

befejeződni mindhárom ötvözetrendszerben. A 3.1. ábra a három ötvözetrendszer

egyensúlyi fázisdiagramjának likvidusz felületét mutatja, amelyeken megjelöltem 

az ötvözetek kiinduló összetételét. Az a) ábrán az AlCuSi, a b) ábrán az AlMgSi és 

a c) ábrán az AlCuZn ötvözetrendszer látható. Az ötvözetek túlnyomó részében 

azonban nem-egyensúlyi binér és ternér eutektikum is kristályosodott az ötvözetek 

túlhűlése miatt. Némelyik ötvözet esetében olyan kevés eutektikum 

kristályosodott, hogy a lehűlési görbékből nem tudtam megállapítani jelenlétüket. 

A DTA diagramok, majd a SEM-os vizsgálatok bebizonyították keletkezésüket. A 

3.2., 3.3., 3.5. és a 3.7. ábrákon egy-egy ötvözetrendszerbeli ötvözetnek egy 

lehűlési és egy DTA görbéje látható. A szövetvizsgálatok alapján azonosítottam a 

fázisokat és ezeket bejelöltem a diagramokon. A kristályosodott fázisokat 

megfigyelhetjük a szkenning elektronmikroszkópos felvételeken (3.4., 3.6., 3.8. 

ábra).
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3.1. ábra: Az a) AlCuSi, b) az AlMgSi és c) az AlCuZn ötvözetrendszerek egyensúlyi 

likviduszfelületei.
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Az elvégzett vizsgálatok alapján a kristályosodás a különböző 

ötvözetrendszerek esetében a következőképpen ment végbe:
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3.2. ábra: Az Al3.7Cu0.47Si összetételű ötvözet lehűlési és DTA görbéje 0.28 K/s lehűlési 

sebességnél.
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3.3. ábra: Az Al1.97Cu4.79Si összetételű ötvözet lehűlési és DTA görbéje 0.08 K/s lehűlési 

sebességnél.
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 AlCuSi:

1. sz. ötvözet:

Al - 0.985wt%Cu - 0.3wt%Si :     olv  (nincs binér és ternér 

eutektikum sem)

3., 4. és 5. sz. ötvözet:

   SiCuAlCuAlolv   

0.75wt%Si-2.41wt%Cu -Al

0.95wt%Si-3.85wt%Cu -Al

0.47wt%Si-3.7wt%Cu -Al

22 









2. sz. ötvözet:

 Siolv    :1.4wt%Si-0.911wt%Cu-Al    (nincs ternér eutektikum)

6. sz. ötvözet:

   SiCulSiolv    :4.79wt%Si-1.97wt%Cu -Al 2  A

+Al Cu+Si
(ternér eutektikum)

2 +Al Cu
(binér eutektikum)

2

  

+Al Cu+Si
(ternér eutektikum)

2

a) b)

3.4. ábra: Az a) Al3.7Cu0.47Si és a b) Al1.97Cu4.79Si összetételű ötvözetek scanning 

elektronmikroszkópos felvételei
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3.5. ábra: Az Al1.04Mg4.47Si összetételű ötvözet lehűlési és DTA görbéje 0.08 K/s lehűlési 

sebességnél.



44

 AlCuZn:

2. sz. ötvözet:

5.7wt%Zn2.27wt%CuAl  olv   (nincs binér és ternér eutek-

tikum)

1., 3., 4. és 5. sz. ötvözet:


























eutektikum

rternnincs Ž
Cu   Al+olv      

9.52wt%Zn2.69wt%CuAl

3.98wt%Zn2.46wt%CuAl

5.67wt%Zn2.82wt%CuAl

2.84wt%Zn2.76wt%CuAl

2

3.2 A kristályosítási kísérletek kiértékelése empirikus összefüggések 

felhasználásával

A megszakításos és folyamatos kristályosítási kísérletek szerint a szekunder 

dendritág távolság változásának leírására a kutatók egy egyszerű analitikus 

egyenletet használnak (1.30 egyenlet), melyet a kiválások durvulásának leírására 

használt Wagner - Lifhsitz [38, 39] egyenlet alapján írtak fel. Ezt az egyenletet 

primer -Al

Mg Si
2

primer -Al

Mg Si
2

Si

a) b)

3.6. ábra: Az a) Al1.24Mg0.45Si és a b) Al1.04Mg4.47Si összetételű ötvözetek scanning 

elektronmikroszkópos felvételei
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felhasználva dolgoztam fel a megszakításos kristályosítással kapott adatokat és 

határoztam meg a konstansok értékeit:

2  K  tmsz krist
nmsz (3.1)

A kristályosodási folyamat végére kialakult szerkezetet is ugyanilyen jellegű 

kifejezéssel vizsgáltam, a konstansok természetesen megváltoztak:

2,f f
iM t (3.2)

Tapasztalat szerint a kristályosodási idő fordítottan arányos a lehűlési 

sebességgel, így a szekunder dendritág távolság a lehűlési sebesség 

függvényében a következő alakot kapja:

2,f
*

L
jM T  (3.3)

A hőntartásos kísérletek értékeinek vizsgálatánál már figyelembe kell venni a 

kristályosodás során durvuló dendritág távolságot, amely a hőntartás előtt létrejön 

(2 0,
miso ), valamint a kristályosodási időt (t0). Ennek megfelelően módosul az egyenlet 

a következő formára:

     000,22 ttKtt iso
mm isoiso   (3.4)

Megsz. krist.: 0.29 K/s

Megsz. krist.: 0.16 K/s

Megsz. krist.: 0.08 K/s

A kristályosodás befejező hőmérséklete a
ternér eutektikus pont  (~ 515°C)

Megsz. krist.: 0.29 K/s

Megsz. krist.: 0.16 K/s

Megsz. krist.: 0.08 K/s

A kristályosodás befejező hőmérséklete a
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3.9. ábra: A szekunder dendritág távolság a kristályosodási idő függvényében

három lehűlési sebesség esetén
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3.2.1 Megszakításos kristályosítás

A megszakításos kísérleteket az Al3.85Cu0.95Si összetételű ötvözeten 

végeztem három lehűlési sebességgel. A lehűlési görbékből leolvastam a 

kristályosodási időt, ami annak a kristályosodásnak az időtartama, amely a 

likvidusz hőmérsékleten elkezdődik, s a vízben történő hűtéssel befejeződik. A 

mért szekunder dendritág távolságot ábrázoltam a kristályosodási idő 

függvényében, 3.9. ábra. A kristályosodási idő növekedésével növekvő szekunder 

dendritág távolságot kaptam. A 3.1 egyenlet állandóinak a meghatározásához 

logaritmusos skálán ábrázoltam az adatokat, majd lineáris regresszióval 

meghatároztam az állandók értékét.

A diagram alaposabb vizsgálata során megállapítottam, hogy a szekunder 

dendritág távolság növekedése mindhárom lehűlési sebesség esetén ugyanazt a 

törvényszerűséget követi. Magasabb hőmérsékleteken a pontok nagyon jól 

illeszkednek egy egyenesre, míg alacsonyabb hőmérsékleteken, a kristályosodás 

vége felé az egyenesek elhajlanak. Ehhez hasonló eredményt kaptak korábbi 

vizsgálatoknál is [20, 21]. A jelenség magyarázatát az adja, hogy a durvulási 

paraméter változik a hőmérséklettel, azaz csökken a hőmérséklet csökkenésével.

Ennek megfelelően a megszakításos kristályosítás adatait két módon 

értékeltem ki. Először az ábrán az egy-egy lehűlési sebességhez tartozó összes 

pontra fektettem trendvonalat, és meghatároztam nmsz értékét. Ezután kevesebb 

pontra, az alacsonyabb hőmérséklethez tartozó pontokat (550°C, 570°C) 

figyelmen kívül hagyva csak a szemmel láthatóan egyenesre eső pontokra 

fektetve trendvonalat, meghatároztam nmsz
* értékét. Az így kapott eredményeket a 

IV. táblázat foglalja 

össze. Ha össze-

hasonlítjuk az összes 

pontot, ill. a pontoknak 

csak az egyenes részét 

kiértékelő nmsz értékeit 

megfigyelhető, hogy nmsz
*

kicsit magasabb nmsz –

nél, nmsz* viszont nagyon 

IV. táblázat: A (3.1) egyenlet állandói két kiértékelési módszer 

szerint

TL

(K/s)

nmsz

(az összes 
mért pontra)

n msz*
(az egyenes 
szakaszra 
illesztve)

m*= 

1/n msz*

Kmsz

 sm /3

0.29 0.286 0.308 3.25 13.4
0.16 0.268 0.309 3.24 13.7
0.08 0.276 0.335 2.98 11.9
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jól megközelíti az analitikus modellek 1/3-os értékét.

A 3.10. ábrán egy 0.16 K/s lehűlési sebességgel hűtött Al-Cu-Si 

próbadarabokról készült sorozatot láthatunk, amelyeknek a kristályosodását 

különböző hőmérsékleten megszakítottam. A szövetképek jól illusztrálják, hogy az 

ötvözet szerkezete durvult a kristályosodási idő növekedésével (azaz a 

hőmérsékletek csökkenésével, ahol a darabok kristályosodását megszakítottam).

a) b)

c) d)

3.10. ábra: Megszakításos kristályosítással kristályosodott ekviaxiális szerkezet. A lehűlési 

sebesség: 0.08 K/s. A megszakítás hőmérsékletei: a) 630°C, b) 600°C, c) 550°C és d)

515°C (ternér eutektikus hőmérséklet)
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A megszakításos kísérletek szekunder dendritág távolság értékei a 

hőntartásos kísérletek elemzésénél kiinduló adatokként szerepeltek a 

későbbiekben.

3.2.2. A hőntartásos kísérletek eredményeinek elemzése

Az izoterm kísérletekből a durvulás menetét, mechanizmusát figyelhetjük 

meg a hőntartási idő függvényében. Az állandó hőmérsékleten végzett 

hőntartáskor a hőmérsékletfüggő változók (mL, k, CL, fS, stb) állandónak vehetők, 

csak az idő változásával kell számolnunk. 

A különböző hőmérsékleten hőntartott darabokon mért szekunder dendritág 

távolságot a hőntartási idő függvényében ábrázoltam (3.11. ábra). A görbéken jól 

látszik, hogy az idő növekedésével durvult a szerkezet. Megfigyelhető még, hogy 

az alacsonyabb szilárd fázis mennyiségű, azaz a magasabb hőmérsékleten 

hőntartott darabok görbéi meredekebben indulnak el. Vagyis a durvulás 

sebessége gyorsabb volt ezekben az esetekben, míg az 550°C-on hőntartott 

darabok szekunder dendritágainak durvulása már egészen lassú, amit a lapos 

görbe mutat.
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3.11. ábra: A különböző hőmérsékleten hőntartott Al-Cu-Si próbadarabok szekunder dendritág 

távolságának változása a hőntartási idő függvényében



49

Az 3.12. ábrán a megszakításos és hőntartásos folyamatban kialakult 

szekunder dendritág távolságot ábrázoltam egy diagramon. A megszakításos 

kristályosítás utolsó értékei az adott sebességgel hűtött, teljesen megszilárdult 

próbadarabok szekunder dendritág távolságát jelentik. Ezek már tulajdonképpen a 

158.5

141

126

112

100

89

79.5

71

63

251
316

398
501

631
794

1000
1259

1585
1995

2512
3162




2,
m

t, s

Hőntartás: 620°C

 550°C

Szolidusz hőmérsékleten
                 kristályosodott

Megszakításos  kristályos.
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3.12. ábra: A három kristályosodási folyamatban kialakult szekunder dendritág távolság az idő 



50

folyamatos kristályosítási kísérleteknek is részei. A két folyamatra jellemző görbe 

meredeksége nagyon jól egyezik, ha leszámítjuk a megszakításos kristályosodás 

alacsonyabb hőmérsékletekre vonatkozó szakaszát. Ez azt bizonyítja, hogy a 

durvulás mechanizmusa mindegyik folyamatban ugyanúgy játszódott le és a 

kialakuló szerkezetet hasonló összefüggésekkel lehet leírni. A hőntartással 

kialakult szerkezetet figyelhetjük meg a 3.13. ábrán, ahol 630°C és 550°C-on 

hőntartott próbák szövetképeit mutatom be a hőntartási idő függvényében. Az 

550°C-on hőntartott darabokon, ahol a szilárd fázis mennyisége már 0.927, 

megfigyelhetjük az összenövést, az ‘áglapok’ kialakulását (IV. modell).

Az adatok (3.4) egyenlet alapján történő kiértékeléséhez először 2 0, , ill. a 

hozzá tartozó t0 értékének meghatározására van szükség. 2 0,  értékeit, 

amelyeket a durvulás kiinduló paraméterének tekintettem, a megszakításos 

kristályosítási kísérletekből határoztam meg. Mivel a hőntartást nem mindig 

pont azon a hőmérsékleten sikerült elvégezni a szabályozó tehetetlensége 

következtében, mint amelyeket a megszakításos kristályosításnál 

használtam, ezeket nem vehettem az izoterm durvulás valódi kiinduló 

adatainak. Először meg kellett határozni azt a ' ,2 0-t, ahonnan az izoterm 

durvulást számíthatjuk.

A hőntartási görbékből leolvastam a hőntartás hőmérsékletét és 

meghatároztam a kristályosodási időt, ami az izoterm durvulás kezdetéig eltelt. Az 

2.3. ábrán is látható, hogy a próbadarabnak adott hőmérsékletre való beállása 

bizonyos időt vesz igénybe. Ilyenkor már jóval lassabban hűl, mint a beállított 

lehűlési sebesség kristályosodáskor, fokozatosan éri el a hőntartás hőmérsékletét. 

E folyamat közben is durvul a darab szerkezete. Ezért a kristályosodási idő 

befejeződésének és a hőntartási idő kezdetének pontos pillanatának 

meghatározása nem lehetséges. A következő módszert alkalmaztam ezek 

közelítő meghatározására: a lehűlési görbén egyenest illesztettem arra a 

kristályosodási szakaszra, ahol a lehűlési görbe ismét közel párhuzamos az 

olvadék hűlését jelentő egyenes szakasszal és egy másik egyenest a hőntartási 

szakaszra. A likvidusz hőmérséklettől a metszéspontig tartó idő lett a 

kristályosodási idő, a metszésponttól a vízben való gyors hűtésig eltelt idő pedig a 

hőntartási idő. (3.14. ábra)
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Hőntartás hőmérséklete

630°C 550°C

3.13. ábra: Al-Cu-Si próbadarabok szerkezete különböző idejű 

hőntartás után. TL = 0.16 K/s

a) th = 0 s a) th = 0 s

b) th = 327 s b) th = 268 s

c) th = 1131 s c) th = 1075 s

d) th = 1785 s d) th = 1850 s
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Ezeket az adatokat behelyettesítve a '2, 0 msz krist
nmszK t   egyenletbe, kiszámoltam 

' ,2 0-t a különböző hőmérsékletekhez. Ha a hőntartás hőmérséklete a 640 – 550 

°C tartományba esett, az egyenletet az nmsz értékével számoltam. 550°C alatt 

pedig már nem volt értelme a hőntartásnak, mert olyan nagy a szilárd fázis 

mennyisége, hogy a szerkezeti változás nem mérhető meg a próbadarabokon. 

' ,2 0  ismeretében már csak Kiso és miso ismeretlen a (3.4) egyenletben. 

Mivel az egyenlet nem linearizálható, ezért több közelítő módszert 

kipróbáltam az ismeretlenek kiszámítására. Az egyik a Csebisev közelítő módszer 

volt, de bonyolultsága 

miatt ezt csak a másik 

módszerrel kiszámolt 

eredmények 

ellenőrzésére 

használtam. A másik 

módszert könnyebb 

alkalmazhatósága miatt 

választottam, az adatok 

kiértékeléséhez csak az 

Excel program 
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3.14. ábra: A kristályosodási idő és a hőntartási idő meghatározása

V. táblázat: A (3.4) egyenlet állandóinak összefoglalása a 

hőntartási hőmérséklet szerint


[°C]

fS miso Kiso
kís

[m3/s]

R2
Kiso

szám

[m3/s]
640 0.139 - - - 5571
630 0.487 3.98 818512 0.98 1979
620 0.64 3.7 51814 0.999 1639
600 0.79 3.55 18809 0.999 1459
580 0.867 4.05 385656 0.996 1496
550 0.927 2.2 17.6 0.99 1681
530 0.95 - - - 1794
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szükséges. Az eljárás lényege az, hogy a (3.4) egyenletben miso értékét 0.01–os 

lépésekkel változtattam 1…5 tartományon belül, majd a kiszámolt értékeket 

ábrázoltam a hőntartási idő függvényében. A pontokra egyenest fektetve 

meghatároztam R2 értékeit, majd ezeket ábrázoltam az miso függvényében. Ekkor 

egy fordított állású parabolát kaptam, amelynek csúcsa az 1-hez közelített. 

Amelyik miso értéknél a legnagyobb R2, az az érték adja a legjobb illeszkedését az 

egyenesnek és így ezt az miso értéket fogadtam el. A számítás menetét 

magyarázó ábrákkal az 1. Melléklet tartalmazza. Ezt követően kiszámoltam Kiso

értékeit. Az eljárást minden hőmérsékleten megismételtem. A Csebisev 

módszerrel ellenőrizve a számításokat, hasonló eredményeket kaptam Kiso és miso

– ra. Az adatokat a V. 

táblázat foglalja össze a 

hőmérséklet és a szilárd 

fázis mennyiség 

függvényében. 

A táblázat negye-

dik oszlopa tartalmazza a 

kísérletek alapján 

meghatározott durvulási 

paraméter értékeket. 640 

és 530°C - on nem voltak 

mérési adataim, mivel a 

próbadarabon nem volt 

mérhető mennyiségű 

durvult szilárd fázis, 

530°C-on pedig már túl 

nagy volt a mennyisége. 

A trend azonban 

világosan látható: a kitevő 

is és a durvulási 

paraméter értéke is 

csökken a hőmérséklet 

csökkenésével. 580°C-
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nál mindkét értékben óriási ugrás következik be, majd ismét tovább csökkennek. 

Ez a magas érték azonban valószínűleg mérési hibából származik. Ezek azért is 

érdekes eredmények, mivel a táblázat hatodik oszlopának adatai teljesen mást 

mutatnak. A Kiso
szám értékeit Mortensen egyenletével számítottam ki (1.20 egyenlet), 

amely kétalkotós ötvözetekre érvényes. Meghatároztam tehát az AlCu, ill. az AlSi 

ötvözetekre K-t, majd a 1.7.1 fejezetben ismertetett koncentráció-arányos Tensi –

Fuchs módszerrel Kiso
szám-t. A számításhoz szükséges konstansokat az 

irodalomban találtam meg [40-43], a hőmér-sékletfüggő adatokat, pl. az egyes 

ötvözőkre a likvidusz koncentrációt, a megoszlási hányadost, valamint a szilárd 

fázis mennyiségét a Szőke János által írt program segítségével számoltattam ki. 

Kiso
szám számításának menete a 2. Mellékletben található.

Bár Kiso
szám értékei nagyságrendekkel kisebbek a kísérletek alapján 

meghatározottaktól, a csökkenés itt is megfigyelhető. A számítás alapján is el 

kezd Kiso
szám növekedni, de csak 550°C-nál és a számítás végén, 530°C-nál még 

mindig emelkedik. A 3.15. a) ábrán egy diagramon közös ordinátán ábrázoltam a 

mérésekből származó és a számolt durvulási paraméter értékeket, így a 

nagyságrendi különbségek világosan látszanak. A b) ábrán szintén egy 

diagramon, de külön ordináta tengelyen ábrázoltam azokat. A nagyságrendi 

különbségek így nem különülnek el, de a görbék alakját könnyebben össze tudjuk 

hasonlítani.

Mivel a kísérletek és a számítás ennyire különböző eredményt adott, még 

több AlCuSi, ill. más ötvözetrendszeren elvégzett kísérletre és számításra lenne 

szükség, hogy a megfelelő következtetéseket levonhassuk.

3.2.3. Folyamatos kristályosítás

A megszakításos és hőntartásos kísérletekből a durvulás mechanizmusát 

ismerhettük meg háromalkotós ötvözetekben. A gyakorlatban a szakembereket 

azonban inkább az érdekli, hogy adott hűtés után a kristályosodás végén milyen 

lesz a kialakuló szövetszerkezet. Van-e módszer arra, hogy megbecsüljék a 

várható dendritág méretet. A folyamatos kristályosításos kísérletekben az adott 
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hűtési sebességgel lehűtött teljesen megszilárdult szerkezetet vizsgáltam az 

idő, a lehűlési sebesség és az ötvözőtartalom függvényében.

A) AlCuSi ötvözetrendszer

 Az idő és lehűlési sebesség hatása 2,f -re:

Folyamatos kristályosításnál a kristályosodás végére, tehát az általam 

használt Al ötvözeteknél általában a ternér eutektikus hőmérsékletig kialakult 

szerkezetet jellemezzük a végső szekunder dendritág távolsággal (2,f ). Az 

ekviaxiális szerkezetű darab szekunder dendritág távolsága nagymértékben függ 

a helyi megszilárdulási időtől (t f ) (illetve az azzal szoros kapcsolatban levő 

lehűlési sebességtől), a már ismertetett egyenletek szerint. Az i kitevő értéke az 

analitikus modellek szerint egyenlő 1/3-dal, az irodalmi kísérletek eredménye 

szerint 0.45-0.25 tartományba esik [2,6,9,12,16,18,24,32].

A 3.16. ábrán 2,f látható a) a helyi megszilárdulási idő, illetve b) a lehűlési 

sebesség függvényében különböző összetétel esetében. Az ábrákról első 

pillantásra az olvasható le, hogy minél nagyobb a helyi megszilárdulási idő (minél 

kisebb a lehűlés sebessége), annál nagyobb a szekunder dendritág távolság.

VI. táblázat A 3.16. a) és b) ábrán látható egyenesek állandói a 2,f f
iM t  és a 

2,
* 

f L
jM T  alakban felírt egyenletnek megfelelően különböző ötvöző tartalom 

esetén.

Összetétel (t%)Ötv.

szá-

ma Cu Si

i
M

R2

(tf)

j M* R2

 LT

1. 0.985 0.3 0.66 4.08 0.999 -0.316 79.6 0.987

2. 0.911 1.4 0.39 9.35 0.98 -0.303 68.37 0.973

3. 3.7 0.47 0.27 14.87 0.94 -0.189 69.3 0.951

4. 3.85 0.95 0.26 16.4 0.996 -0.202 69.66 0.98

5. 2.41 0.75 0.31 13.08 0.92 -0.253 69.3 0.94

6. 1.97 4.79 0.34 8.64 0.994 -0.253 54.7 0.966
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A VI. táblázat a 3.16. a) és b) ábrákon látható egyenesek (a 3.2. és 3.3. 

egyenletek) lineáris regresszióval meghatározott állandóit (M, i, illetve M*, j) 

tartalmazza. A kísérleteinkből meghatározott i közelíti az elméleti értéket, csak az 

1. számú ötvözet i értéke kiugróan nagy. Ez esetben a helyi megszilárdulási idő 
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3.16. ábra: A szekunder dendritág távolság a a) helyi megszilárdulási idő és b) a lehűlési 

sebesség függvényében
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meghatározása bizonytalan, mert a kristályosodás végén nem keletkezik 

eutektikum, így nincs határozott töréspont a lehűlési görbén. 

A lehűlési sebesség kitevői (j) hasonlóak, mint a helyi megszilárdulási idő kitevői 

(valamivel kisebbek). Ebben az esetben azonban az 1. számú ötvözet esetében 

sem kiugróan nagy a kitevő, annak köszönhetően, hogy a lehűlési sebesség 

pontosan meghatározható.

A lehűlési sebesség, ill. a helyi megszilárdulási idő hatása jól megfigyelhető 

az 3.17. szövetképen két ötvözet esetében. Az a) ábrán a 3. sz. ötvözet 

szövetképei láthatók csökkenő lehűlési sebesség mellett. Jól megfigyelhető, hogy 

a szerkezet jelentősen durvább lett alacsony lehűlési sebességnél. A b) ábrán lévő 

6. sz. ötvözetnél is látható kismértékű durvulás, de nem olyan mértékű, mint az 

előző ötvözet esetében. 

T = 0.29 K/sL T = 0.16 K/sL T = 0.08 K/sL

150 m

a)  (3. sz. ötv.)   Al-3.7%Cu-0.47%Si

T = 0.29 K/sL T = 0.16 K/sL T = 0.08 K/sL

b)  (6. sz. ötv.)   Al-1.97%Cu-4.79%Si

150 m

3.17. ábra: A helyi megszilárdulási idő alatt kristályosodott 3. és 6. számú ötvözetek 

szövetszerkezete
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 Az ötvöző tartalom hatása 2,f -re:

A korábbi vizsgálatok, amelyeket nagyrészt kétalkotós ötvözeteken 

végeztek, megállapították, hogy az ötvöző tartalom növekedésével csökken a 

szekunder dendritág távolság. Ez a jelenség a 3.16. ábrán is megfigyelhető. Az 1. 

() és 2. () számú ötvözetek esetében a Cu tartalom közel azonos (1%), a Si 

tartalom 0.3%-ról 1.4%-ra, több mint négyszeresre nő, ennek eredményeként a

szekunder dendritág távolság jelentősen csökkent. A 3. (▲) és 4. (O) jelű 

ötvözetek esetében a Cu tartalom szintén közel azonos (4%), a Si tartalom 

különbsége csupán kétszeres (0.45% illetve 0.95%), a szekunder dendritág 

távolság csak kis mértékben csökkent. Azoknál az ötvözeteknél, amelyeknél a Si 

tartalom vehető közel azonosnak (1. () és 3. (▲) ), a Cu tartalom pedig közel 

négyszeres, nagyobb mértékű szekunder dendritág távolság csökkenést 

figyelhetünk meg. Természetesen a 6. () jelű ötvözet szekunder dendritág 

távolsága a legalacsonyabb, de itt kiugróan magas a Si tartalom (4.79%), a 0.47% 

(3.), 0.75% (5.) és a 0.95% (4.) Si tartalmú ötvözetekhez képest azonban nem 

számottevő  2,f csökkenése. Az előzőekből látható, hogy a Si tartalom 

változásának csak igen kis – 0.5%-nál kisebb - koncentrációk esetében van 

jelentős hatása. 0.5%-nél nagyobb Si tartalom esetében a Cu nagyobb hatással 

van a szekunder dendritág távolságra mint a Si, mivel a Cu tartalom ugyanakkora 

mértékű növekedése nagyobb csökkenést okoz 2,f -ben, mint a Si. Más 

háromalkotós rendszereken végzett kísérletekből származó tapasztalat alapján

[24, 27] a durvulási kinetikát azok az ötvözők határozzák meg, amelyeknek az 

átlagos durvulási paraméterük kisebb. Számítások alapján [22] a Cu átlagos 

durvulási paramétere kisebb, mint a Si-é, annak ellenére, hogy a Cu diffúziós 

együtthatója nagyobb az olvadékban.

A 3.17. b) ábrán a Si tartalom nagy különbségéből származó kisebb mértékű 

durvulás figyelhető meg.

B) AlMgSi ötvözetrendszer

 Az idő és lehűlési sebesség hatása 2,f -re:

A helyi megszilárdulási idő növekedése, ill. a lehűlési sebesség csökkenése 

ennél az ötvözetnél is a várt szerkezeti változást eredményezte, azaz a szekunder 
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dendritág távolság nőtt. A VII. táblázatban található kitevő értékek ebben az 

esetben nagyon jól megközelítik az irodalmi értékeket.

VII. táblázat A 3.18. a) és b) ábrákon látható egyenesek állandói a 2,f f
iM t  és a 

2,
* 

f L
jM T  alakban felírt egyenletnek megfelelően különböző ötvöző tartalom 

esetén.

Összetétel (t%)Ötv.

száma

Mg Si

i M R2

(tf)

j M* R2

 LT

1. 1.24 0.45 0.256 21.53 0.981 -0.202 73.4 0.998

2. 1.55 0.374 0.345 11.17 0.998 -0.253 58 0.98

3. 0.63 1.377 0.327 11.81 0.989 -0.228 68.6 0.956

5. 1.04 4.47 0.287 12.88 0.9999 -0.194 58.2 0.986

A táblázat adataiból és a 3.18. ábrán is látható, hogy a mérési pontokra 

illesztett egyenesek közel párhuzamosak, a meredekségük (i) megközelíti az 

irodalmi 0.33 értéket. 

A 3.19. ábrán különböző összetételű, de azonos sebességgel hűlt 

próbadarabok szövetképe látható. A 3.20. ábra az Al1.04Mg4.47Si (5. sz. ötvözet) 

összetételű próbák 0.16 és 0.08 K/s sebességgel hűlt scanning 

elektronmikroszkópos felvételeit mutatja.
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3.18. ábra: A szekunder dendritág távolság a) a helyi megszilárdulási idő és b) a lehűlési 

sebesség függvényében
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 Az ötvöző tartalom hatása 2,f -re:

Ha megnézzük a 2,f = f(tf) diagramot (3.18. a) ábra), látható, hogy az 

ötvöző tartalom változása ellenére a 2,f -ben nincsenek nagy különbségek. A 2. 

(□) és 3. (▲) sz. ötvözetek pontjai szinte egybeesnek; a Mg tartalom kb. a felére 

csökken, míg a Si tartalom kb. a háromszorosa lesz, de a szumma ötvöző tartalom 

gyakorlatilag egyenlő a két ötvözetnél. Az 5. (X) sz. ötvözet esetében lesz a 

legalacsonyabb a 2,f , de itt a Si tartalom kb. tízszeresére növekszik. Mégis 2,f

a) b) c)

3.19. ábra: 0.29 K/s lehűlési sebességgel hűlt különböző összetételű darabok szövetképei.

a) Al1.55Mg0.374Si (2. sz. ötv.)

b) Al0.63Mg1.377Si (3. sz. ötv.)

c) Al1.04Mg4.47Si (5. sz. ötv.)

a) TL   0.16 K/s b) TL   0.08 K/s

3.20. ábra: Az Al1.04Mg4.47Si összetételű ötvözet dendrites szerkezete folyamatos kristályosítás 

után. SEM
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csökkenése nem olyan nagy mértékű, mint amekkorát ilyen ötvöző tartalom 

változás esetén várnánk. Ennek az lehet a magyarázata, hogy a durvulást a Mg 

befolyásolja inkább, mivel kisebb a durvulási paramétere, a Mg tartalom pedig 

csak 20, ill. ~ 30% - kal csökken az 1 és 2 ötvözetekhez képest.

A lehűlési sebesség függvényében ábrázolt diagramon (3.18. b) ábra) közel 

hasonló hatást látunk, bár itt inkább az 1. () és 3. (▲) sz. ötvözetek pontjai 

esnek egybe. A többi görbe viselkedése azonban hasonló az előző ábrán 

látottakhoz.

C) AlCuZn ötvözetrendszer

 Az idő és lehűlési sebesség hatása 2,f -re:

A vizsgálat szerint az előzőekhez hasonlóan az AlCuZn 

ötvözetrendszerben is növekedett a szekunder dendritág távolság az idővel, ill. a 

lehűlési sebesség csökkenésével (3.21. a), b) ábra). A kitevők itt is az irodalmi 

érték körül mozognak (VIII. táblázat), a 2. sz. () ötvözet kitevői azonban igen 

magasak. Mint láttuk, ez az ötvözet is  szilárd oldat kristályosodásával fejezte be 

VIII. táblázat A 3.21. a) és b) ábrán látható egyenesek állandói a 

2,f f
iM t  és a 2,

* 
f L

jM T  alakban felírt egyenletnek megfelelően 

különböző ötvöző tartalom esetén.

Összetétel (t%)Ötv.

szá-

ma
Cu Zn

i M R2

(tf)

j M* R2

 LT

1. 2.76 2.84 0.36 10.2 0.995 -0.294 66.7 0.999

2. 2.27 5.7 0.78 1.57 0.984 -0.458 53.3 0.987

3. 2.82 5.67 0.48 4.3 0.917 -0.275 76.1 0.88

4. 2.46 3.98 0.328 11.5 0.9998 -0.254 67.8 0.987

5. 2.69 9.52 0.367 9.5 0.998 -0.275 71.4 0.983
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3.21. ábra: A szekunder dendritág távolság a) a helyi megszilárdulási idő és b) a lehűlési 

sebesség függvényében

a kristályosodást, mint az AlCuSi ötvözetrendszer 1. sz. ötvözete. A kiugróan 

magas eredmény itt is annak tudható be, hogy az  szilárd oldatnak nehéz 

pontosan meghatározni a kristályosodás befejező hőmérsékletét és így a helyi 

megszilárdulási időt. (A TL kitevője is magas!!) A 3. sz. (∆) ötvözet esetében az idő 

kitevője magas, mégis a lehűlési sebességnél már a megfelelő értéket találjuk. Itt 

is valószínűleg a megszilárdulási idő meghatározásánál lehetett pontatlanság.
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 Az ötvöző tartalom hatása 2,f -re:

Ha az idő függvényében ábrázolt 2,f –t nézzük, az ötvöző hatását nem is 

tudjuk kimutatni, mivel teljesen egymásra esnek a pontok (3.21. a) ábra). Érdekes 

megfigyelni az 1. (), 3. (∆) és 5. sz. ( ) ötvözetek esetében, hogy a Zn tartalom 

növekedése nemigen befolyásolta a szekunder dendritág távolságot. A Cu 

tartalom mindhárom ötvözet esetében közel azonos, a Zn tartalom azonban 

kétszerese, ill. közel négyszerese az 1. sz. ötvözet Zn tartalmának. 

Tulajdonképpen a mérés alapján itt nem lehet határozott következtetéseket 

levonni az ötvözetek hatását illetően.

a) TL   0.29 K/s

b) TL   0.08 K/s

3.22. ábra: Az Al2.82Cu5.67Zn (3. sz. ötv.) összetételű ötvözet szerkezete folyamatos kristályosítás 

után. 
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A folyamatos kristályosítási kísérletek eredményei alapján megállapítható, 

hogy a különböző ötvözetrendszerekben a helyi megszilárdulási idő (vagy a 

lehűlési sebesség) és az ötvöző tartalom az irodalmi megfigyelések szerint 

befolyásolták a szekunder dendritág távolságot háromalkotós ötvözetek esetében 

is. A szekunder dendritág távolság változása leírható a (3.2, 3.3) általános 

függvényekkel. A helyi megszilárdulási idő és a lehűlési sebesség kitevőit 

összehasonlítva láthatjuk, hogy az értékek ugyanabban a tartományban 

mozognak mindhárom ötvözetrendszer esetében. A durvulás mechanizmusa tehát 

ugyanaz, a durvulási paraméter értékei különböznek, hiszen ez függ az adott 

ötvözet összetételétől és egyéb anyagállandóktól. Az egyes ötvözőelemek hatását 

is megfigyelve megállapítható, hogy az AlCuSi rendszerben a Cu-nek, az AlMgSi 

rendszerben a Mg-nak volt erőteljesebb hatása a szekunder dendritágak 

durvulására. Az AlCuZn ötvözetrendszerben nem tudtam megállapítani hasonló 

hatást egyik ötvözőről sem a méréseim alapján.

3.3. A durvulási folyamat leírása félempirikus matematikai modellekkel

A kísérleti tapasztalatok alapján a kutatók megpróbálták leírni a durvulás 

folyamatát. Különböző modellekkel találkozhattunk az Irodalmi összefoglalóban, 

amelyek különböző megközelítések alapján a durvulási folyamatot írják le, s a 

közelítésekből származnak az illesztési paraméterek. A modellek többsége 

kétalkotós ötvözetekre vonatkozott, a három - vagy többkomponensű ötvözetek 

szekunder dendritág távolságának meghatározása még a kezdeti 

próbálkozásoknál tart. Többkomponensű ötvözetek esetében a nehézséget a 

durvulási paraméter kiszámítása okozza.

A háromalkotós ötvözetekre kifejlesztett modellek közül három módszerrel 

foglalkozom ebben a részben. A Beaverstock [17] modellel a kristályosodás 

befejeződésére kialakult végső szekunder dendritág távolságot határozhatjuk 

meg. A következő módszer esetében különböző durvulási paraméter modellt 

alkalmazok a (1.29) egyenletben, s numerikus megoldást alkalmazva a 

kristályosodás folyamata során számítom ki a szekunder dendritág távolságot. A 

numerikus eljárás eredménye egy egyszerű koncentrációfüggő modell [20, 21], 
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amelyet háromalkotós ötvözetrendszerre kiterjesztve alkalmazok. Ezt követően a 

kiszámított eredményeket mindhárom esetben összehasonlítom a kísérleti 

értékekkel.

3.3.1. A szekunder dendritág távolság meghatározása a Beaverstock modellel

A Beaverstock modellben ((1.36) egyenlet) a háromalkotós ötvözet 

durvulási paramétere mindkét ötvözőre kiszámolt durvulási paramétert (Mi) 

figyelembe veszi. Mi – t a (1.25) egyenlet alapján számítja. Mint már említettem, 

ezt az integrálegyenletet nem tudjuk analitikusan integrálni a durvulási paraméter 

különböző hőmérsékletfüggő értékei miatt. Ezért Beaverstock a következő 

egyszerűsítéseket vezeti be: Mi – ben CL kivételével az összes hőmérsékletfüggő 

tagot átlagértékkel közelítette. Csak a likvidusz koncentráció (CL) változik a 

hőmérséklettel, ami viszont kifejezhető az ötvözet kiinduló összetételével:

C C
m

tL
L

 0


(3.5)

ahol C0 az ötvözet kezdeti koncentrációja,  a lehűlési sebesség, mL a likvidusz 

görbe meredeksége, t pedig a kristályosodási idő. A számításban átlagos szilárd 

fázis mennyiséget tételeztem fel, fS = 0.5 –nél B = 32 (
 S

2
S f1f

4
B


 ). Az ötvözetre 

jellemző állandók ( , ,, , D  Q0 L ) irodalmi adatok. A durvulási paraméterben 

szereplő egyéb hőmérsékletfüggő paramétereknél (k, mL) irodalmi [F-W], ill a 

Tersol nevű programmal [44] számolt átlagértékeket adtam meg. Behelyettesítés 

után a következő egyenletet kaptam:
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Az egyenletet a Maple V matematikai programmal integráltam. Így 2 0, -t 

elhanyagolva 2,f - re kaptam egy kifejezést, amelybe behelyettesítettem a 

megfelelő adatokat és három lehűlési sebességre kiszámítottam a szekunder 
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dendritág távolságot. A lehűlési sebességek a kísérletekben is alkalmazott 

értékek, a helyi megszilárdulási idő is a saját ötvözeteimen elvégzett kísérletekből 

származik. A számításokat AlCuSi és AlMgSi ötvözetekre is elvégeztem.

A) Eredmények AlCuSi ötvözetre

A modellel számolt értékek minden ötvözet összetétel esetében kisebbek a 

kísérletekben kialakult szekunder dendritág távolságnál, átlagban egy 1.46 – os 

szorzóval kisebbek. A modellel kiszámolt és a mért szekunder dendritág távolság 

összehasonlítását láthatjuk a 3.23. ábrán, a számolt értékeket már beszoroztam 

1.46-tal. Így az értékek az ideális 45°-os egyeneshez közelítenek Itt is látszik az 1. 

sz. ötvözet nagyobb eltérése a többitől, amit szintén a korábban már elmondott 

okokra vezethetünk vissza.

Az 1.46x-os 

különbség kicsit 

nagynak tűnt, ezért 

végeztem egy újabb 

számítást, hogy 

sikerül-e lecsökken-

teni ezt az értéket. A 

következő lépésben 

az integráljel előtti 

átlaghőmérséklet 

he-lyére függvényt 

helyettesítettem, a-

melyet a Ni 

referencia próba 

lehűlési görbéjéből kaptam. Ez természetesen lehűlési sebesség – függő, 

tehát minden lehűlési sebességnél a megfelelő függvényt alkalmaztam. Pl. 

egy 0.08 K/s – os lehűlési sebesség esetén a T = -0.081t+700 egyenletet 

helyettesítettem be, így ez a függvény is az integráljel mögé került. A 

programmal így is sikerült integrálni a (3.6) kifejezést, majd a konstansokat 

behelyettesítve kiszámoltam egy újabb szekunder dendritág távolságot. 

Ezzel az eljárással azonban nemhogy csökkent volna, de nőtt a mért és a 
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3.23. ábra: A Beaverstock modellel számolt és az 1.46-os 

szorzóval beszorzott szekunder dendritág távolság a mért 

szekunder dendritág távolság függvényében
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számolt 2,f között a különbség. Az 3.24. ábrán a mért, az T - tel, ill a T-

függvényekkel számolt 2,f – t ábrázoltam. Azonos szín jelöli a három 

módszerből származó értékeket, az azonos jelek pedig ugyanazt az ötvözet 

összetételt jelentik. Így jól látható, hogy a számítási módszerek milyen irányba 

tolják el a pontokat az eredeti mért (fekete) értékekhez képest. A szorzó ebben az 

esetben 1.7 lett. A hőmérséklet-függvény bevezetése elképzelésem szerint 

csökkentette volna a szorzót, hiszen a függvény pontosabban leírja a hőmérséklet 

változását a próbadarabban, mint egy átlagérték. Ezzel az eljárással azonban úgy 

tűnik, még inkább növekedett a számítás pontatlansága.

A további próbálkozás, miszerint a hőmérsékletfüggő értékek helyére 

függvényt helyettesítek, nem hozta a várt eredményt. Az integráljel mögötti 

kifejezés olyan bonyolulttá vált, hogy a Maple programmal sem sikerült leintegrálni 

az egyenletet.

B) Eredmények AlMgSi ötvözetekre

Az előző számítási menetet megismételtem az AlMgSi ötvözetrendszeren 

is.
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3.24. ábra: A kétféle módszer szerint számolt és mért szekunder dendritág távolság 
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Az integrált (3.6) egyenletbe behelyettesítettem a Mg-ra és Si-ra vonatkozó 

értékeket, majd a három kísérleti lehűlési sebesség esetében kiszámoltam minden 

ötvözetre a végső szekunder dendritág távolságot. 

A számolt és mért értékek összehasonlítását ábrázoltam a 3.25. 

diagramon. Az ábra alapján elmondható, hogy az egyezés kiváló, hiszen a 

számolt értékek alig térnek el a mérttől. Az eltérés mindössze egy 1.04-es szorzó, 

ami a mérés, valamint a számítás pontatlanságát tekintve elhanyagolható.

Bár az egyezés nagyon jó 

az átlag hőmér-séklettel 

való számolás esetében, 

kipróbáltam, milyen 

eredményt kapok, ha az 

AlMgSi ötvözetrend-

szernél is 

behelyettesítem a T 

függvényeket. Mint a 

3.26. ábrán látható, az 

eltérés ebben az esetben 

is nagyobb lett, mint az 
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AlCuSi ötvözeteknél. A szorzó 1.18, ami még így is jó egyezést ad. Az ábrán a 

szaggatott vonal jelöli az átlag hőmérséklettel számolt értékek eltérését a mért 

adatoktól, a barna folytonos vonal a T függvénnyel számoltakét jelzi.

Összefoglalva az eredményeket, a Beaverstock modellel a gyakorlat 

számára elegendő pontossággal lehet meghatározni a durvulás végére kialakuló 

szekunder dendritág távolságot. A számításaim szerint AlMgSi 

ötvözetrendszerben ez a számítás pontosabb lett, mint az AlCuSi rendszerben. A 

becslés pontossága pedig még jobb, ha a hőmérsékletfüggő értékeknél nem 

függvénnyel, hanem átlagértékekkel számolunk. Bár a pontosságot nagyban 

befolyásolja az átlagértékek meghatározásának bizonytalansága is.

Az AlCuSi ötvözetrendszer esetében a szorzó csökkentését még B 

változtatásával lehetne elérni. A számítások elején 50% szilárd fázis mennyiséget 

(fs) vettem átlagnak. ~20%-ig csökkentve fs – t, csökkent a számolt és mért 

szekunder dendritág távolság közötti különbség.

3.3.2. Szekunder dendritág távolság meghatározása numerikus eljárással 

kristályosodás közben

Az előzőekben bemutatott analitikus modellel a kristályosodás végére 

kialakuló szekunder dendritág távolságot számíthattuk ki. A következő numerikus 

modell kristályosodás közben is kiszámítja a szekunder dendritág távolságot. A 

numerikus modellbe különböző szerzők durvulási paraméter modelljeit 

helyettesítettem be és összehasonlítottam őket egymással, valamint a 

megszakításos kristályosítási kísérletekből származó értékekkel. Azt a modellt 

kerestem, amelyik a legpontosabban illeszkedik a megszakításos kristályosítási 

kísérletekben kapott dendritág értékekre. 

A szekunder dendritág távolság kiszámításához a kristályosodás közbeni 

állapotok követésére az alábbi numerikus modellt alkalmaztam [20]:

  
t

0

3
2,0

3
2 dttTBM (3.8)

A durvulási paraméter hőmérsékletfüggő értékeit kiszámolva numerikusan 

integrálható az (3.8) egyenlet. A kristályosodási időt időszakaszokra bontva az 

(3.8) egyenletet véges differenciál módszerével felírhatjuk:



71
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j
jjjii ttTMB

1

3
1,2

3
,2  (3.9)

A szekunder dendritág távolság kiszámításához tehát minden esetben az 

(3.9) egyenletet alkalmaztam, a különbség a durvulási paraméter 

meghatározásában van. M kiszámítását a kétalkotós ötvözetekre vonatkozó 

Feurer - Wunderlin modellel végeztem, majd a háromalkotós ötvözetekre való 

kibővítését Tensi – Fuchs, Beaverstock és Roósz szerint számítottam. A tj

értékeket valós lehűlési görbékből, az Al3.85Cu0.95Si ötvözeten elvégzett 

kísérletekből vettem. A számítás részleteit a 3. Melléklet tartalmazza.

3.3.2.1. A durvulási paraméter meghatározása

Az analitikus és numerikus modellekben azt feltételezik M számításakor, 

hogy a megoszlási hányados (k) 

állandó a kristályosodás során. 

Feltételezik, hogy az egyensúlyi 

fázisdiagram likvidusz és szolidusz 

felületei síkok. A megoszlási 

hányados azonban változik a 

hőmérséklet csökkenésével. A. 

Roósz, J. Szőke és M. Rettenmayr 

[45] ismertet egy közelítő egyenletet, 

amely nagy pontossággal képes 

meghatározni kAlCu -t és kAlSi-t 

háromalkotós AlCuSi rendszerben az 

alábbiak szerint:

 
jn

j

N

i
iLijii CAAk 

 


1 2

,,,0ln   (3.10)

Az A állandókat a IX. táblázat 

tartalmazza az ötvözők szerint.

Ezzel a számítással a szilárd 

fázis mennyiséget 0.05-os lépésekkel 

IX. táblázat: A (3.10) egyenlet értékei, 

amelyeket a CALPHAD programmal 

számolt AlCuSi fázisdiagram 

adataiból határoztak meg 

regressziós analízissel. [45]

Cu Si
A0 -2.39E+00 -2.34E+00

A1,Cu -3.84E-02 2.89E-02
A2,Cu 1.70E-02 8.88E-04
A3,Cu -3.21E-03 -7.30E-04
A4,Cu 3.34E-04 1.10E-04
A5,Cu -1.98E-05 -7.60E-06
A6,Cu 6.66E-07 2.77E-07
A7,Cu -1.19E-08 -5.10E-09
A8,Cu 8.71E-11 3.73E-11

A1,Si 7.52E-02 -4.70E-03
A2,Si -4.32E-02 -5.75E-03
A3,Si 0.02407 1.24E-02
A4,Si -6.62E-03 -4.54E-03
A5,Si 0.001031 7.93E-04
A6,Si -9.30E-05 -7.40E-05
A7,Si 4.52E-06 3.58E-06
A8,Si -9.07E-08 -7.00E-08
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0-tól 1-ig növelve a következőképpen határoztam meg k-t és CL-t. 

CL kiszámításához szükség van k-ra az ismert Scheil egyenletnek [46]

megfelelően:

  1,
0

,
,

1 
BAk

S
BABA

L fCC (3.11)

k kiszámításához viszont CL-re lenne szükség, mint a (3.10) egyenlet mutatja. Az 

adott szilárd fázis mennyiséghez, vagyis az i-dik lépéshez tartozó CL,i érték 

meghatározásához mindig az előző (i-1) lépésben számolt CL-lel számítottam ki ki-

t, majd ki-ből meghatároztam CL,i-t. Feltételeztem, hogy a CL,i-1-ből számolt 

egyensúlyi megoszlási hányados nem nagyon térne el a CL,i-ből meghatározott k-

tól, s így nem okoz jelentős hibát a durvulási paraméter, majd a szekunder 

dendritág távolság kiszámításánál. CL,0 az általam is használt ötvözet összetétele 

volt, azaz C CL
Cu

L
Si

, ,. %; . %0 03 85 0 95   .

A CL-ekhez tartozó T értékeket a Tersol programmal számoltam ki. mL

meghatározását az egyensúlyi fázisdiagram likvidusz felületén végeztem, 

természetesen külön mL
Cu - t (CL

Si   áll.) és mL
Si - t (CL

Cu   áll.) meghatározva. Az 

adott koncentrációjú pontba a két tengellyel párhuzamos egyenest állítottam,

amelyek metszették a pontot közrefogó izoterma-vonalakat. Az egyenesek 

hosszához tartozó koncentráció különbséget leolvasva a likvidusz felület 

meredeksége: m
C

TL
Cu Si Cu Si, ,




 (3.27. ábra).
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3.27. ábra: A kristályosodási utak és a likvidusz felület meredekségének számítása 1% Si és 

különböző Cu kiinduló összetétel esetén
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DL szintén hőmérsékletfüggő paraméter az ismert egyenlet szerint:








 


RT

Q
DD

BA
LBA

L
BA

L

,
,
0,

, exp (3.12)

A hőmérséklet helyére már itt is a szilárd fázis mennyiségnek megfelelő 

hőmérséklet értéket helyettesítettem be az átlagérték helyett. Végül értékét G. 

Kaptay [47] szerint határoztam meg a szín alumíniumra meghatározott egyenlettel:

 2mJ/m      0862.06.73 T (3.13)

A hőmérsékletfüggő paraméterek ismeretében már kiszámítható a durvulási 

paraméter. Kétalkotós ötvözetekre a Feurer – Wunderlin modellt [(1.25) egyenlet]

fogadjuk el.

AlCu, ill. az AlSi rendszerre kiszámítottam a durvulási paramétert. 

Háromalkotós ötvözetrendszer durvulási paraméterének meghatározására csak 

néhány módszer ismert az irodalomban, ezek közül Tensi-Fuchs koncentráció-

arányos számítását [18], Beaverstock módszerét, ill. Roósz közelítését 

alkalmaztam.

3.3.2.2. A szekunder dendritág távolság kiszámítása

A durvulási paraméterek meghatározása után rátértem a szekunder 

dendritág távolság kiszámítására az (3.9) egyenlet szerint. Ehhez az időlépéseket 

a folyamatos kristályosítással, három különböző lehűlési sebességgel hűlt AlCuSi 

ötvözet lehűlési görbéi szolgáltatták. A lehűlési görbék adatmezőiből leolvastam a 

már kiszámított hőmérsékletekhez tartozó t időtartományokat. Így tehát valós 

időadatokkal számolhattam, hiszen figyelembe vettem a lehűlési görbéknek a 

kristályosodás kezdete után kialakuló laposabb szakaszukat, amelyet a 

kristályosodás során fellépő hőfelszabadulás okoz.

Végül a három-féle durvulási paraméter modellel a kísérletekben is 

alkalmazott lehűlési sebességekre kiszámítottam a szekunder dendritág távol-

ságokat, majd összehasonlítottam a megszakításos kísérletekből származó mért 

értékekkel.
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A 3.28. ábrán 

mindhárom lehűlési 

sebességre kiszámolt 

és mért 2-t ábrázoltam 

a hőmérséklet és a 

kristályosodási idő 

függvényében. Az 

ábrán látható, hogy a 

modellekkel kapott gör-

bék kvalitatíve hasonló 

jellegűek, mint a kísér-

letből kapott görbe. A 

Tensi – Fuchs csak egy 

szorzóval tér el a 

mérttől, a Beaverstock 

és Roósz modell azon-

ban nagyon jól megkö-

zelíti azt. Úgy tűnik, 

hogy a Beaverstock és 

Roósz modell közel 

tökéletesen megegye-

zik. E két modellel 

tehát kvantitatíve jól le 

lehet írni a dendrit-

durvulást folyamatos, 

ill. megszakításos 

kristályosodás közben, 

a kristályosodás végére 

pedig egészen jó 

közelítő értéket tudunk 

mondani.
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3.28. ábra: A numerikus modellel számolt és a mért szekunder 

dendritág távolság összehasonlítása
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körülményeire kiszámolt szekunder dendritág távolság ilyen jó egyezést adott, 

akkor feltételezhetjük, hogy több összetétel esetén is nagyjából meg tudjuk 

becsülni ezzel a számítással a kialakuló dendritág méretet.

A 3.28. ábra alapján láttuk, hogy a Roósz és a Beaverstock féle durvulási 

paraméter modellel számolt görbe is nagyon jól megközelíti a mért adatokat. 

Mégis a Beaverstock modellt választottam a további vizsgálathoz, mert a 

Beaverstock modell pontosabbnak tűnt amiatt, hogy minden kétalkotós durvulási 

paramétert beleszámít a háromalkotós rendszer átlagos durvulási paraméterébe, 

míg Roósz csak a legkisebb durvulási paraméterrel számol.

3.3.2.3. A szekunder dendritág távolság kiszámítása a Beaverstock 

modellel különböző ötvözőtartalom esetén

Az előzőekben ismertetett módon tehát a durvulási paraméternek 

Beaverstock szerint való számításával, majd a Roósz – féle időlépéses 

számítással szekunder dendritág távolságokat határoztam meg. A számítást 

AlCuSi ötvözetrendszerre végeztem el, ahol a Cu és a Si koncentrációját is 1-5%-

ig változtattam.

A durvulási paraméter kiszámításához ismét szükség van a 

hőmérsékletfüggő paraméterekre. Meghatározásuk ugyanúgy történt, mint az 

előző fejezetben. Az AlCuSi ötvözetrendszerre érvényes hőmérséklettől független 

állandók adottak voltak. Szükség volt a megoszlási hányados kiszámítására, 

amelyet szintén a IX. táblázat állandói és a (3.10) egyenlet szerint kaptam. Ebből 

kiszámítottam CL-t, a Tersol programmal a hozzátartozó hőmérsékletértékeket, az 

egyensúlyi fázisdiagramból a likviduszfelület meredekségét, végül  értékét 

Kaptay egyenletével (3.13) határoztam meg.

A kétalkotós durvulási paraméterek, tehát MAlCu és MAlSi kiszámítása után 

meghatároztam a háromalkotós rendszer durvulási paraméterét ((6.18) egyenlet 

szerint). Ezután minden egyes ötvözetre kiszámoltam a szekunder dendritág 

távolságot a három lehűlési sebességgel (0.29, 0.16 és 0.08 K/s). A szekunder 

dendritág távolság kiszámításához ismét szükség volt a t időszakaszokra, itt 

azonban nem állt rendelkezésemre valós mérésből származó lehűlési görbe. Ezért 

csak egy közelítő egyenest vettem mindegyik ötvözetnél alapul, T = -x*t + 700. A 

kísérleteimben a Ni referenciapróba lehűlési görbéje leírható ilyen egyenletekkel, a 



76

meredeksége a lehűlési sebesség szerint változik. A T értékek ismertek, t, ill. 

abból ti meghatározható.

A kiszámított szekunder dendritág távolság értékekből kigyűjtve a 

kristályosodás befejeződésére vonatkozó adatokat (2,f ), kaptam egy 

adathalmazt, amely különböző Cu és Si tartalom és háromféle lehűlési sebesség  

esetén adja meg kristályosodás végére kialakult szekunder dendritág távolságot.

Mivel azonban a Beaverstock modellel való számolgatás meglehetősen 

bonyolult és időigényes a hőmérsékletfüggő paraméterek miatt, célszerűbb lenne 

egyszerűbb megoldást találni, amellyel ugyanilyen pontosan meg tudnánk 

mondani a várható 2,f -t. 

3.3.2.4. A koncentrációfüggő modell illesztése a Beaverstock modell értékeire

Mint korábban utaltam rá, a durvulási paraméter függ az ötvözet 

összetételétől. A kétalkotós ötvözetekre kifejlesztett összefüggést többalkotós 

ötvözetekre kiterjesztve, az (1.34) és (1.35) egyenletekben a durvulási 

paraméterek a következőképpen módosulnak:

M X C0,i
ai

i 1

j



 (3.14)

P* értéke felírva:

M* Y C0,i
bi

i 1

j



 (3.15)

X és Y ebben az esetben állandók, i az ötvözők számát jelenti.

Így a számítások egyszerűsíthetők lennének és a gyakorlati alkalmazása 

egyszerűbb.

A Beaverstock modellel kiszámított végső szekunder dendritág távolság adatokra 

tehát rátettem a háromalkotós ötvözetre kiterjesztett (1.35) egyenletet, s 
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regresszióval kiszámoltam az állandóit. A Beaverstock modellel számolt adatokat 

a következő egyenlettel lehet leírni:

2,f Cu
0.16

Si
0.13

L
0.3372 C  C T    (3.16)

A konstansok pontosságának leellenőrzéséhez visszaszámoltam az egyenlettel 

2,f -t. A Beaverstock modellel kiszámolt 2,f  függvényében ábrázoltam a 

regressziós egyenessel kiszámolt végső szekunder dendritág távolságokat, 

melyeket a 3.29. a) ábra mutat 0.29 K/s lehűlési sebesség esetén. Az ábra 

bizonyítja, hogy a Roósz által ismertetett, kétalkotós ötvözetrendszert leíró 

egyenletet rá lehet tenni a Beaverstock modellel számolt értékekre. A (3.16) 

egyenlettel számolt szekunder dendritág távolság jól egyezik a Beaverstock 

modell értékeivel mindhárom lehűlési sebesség esetében.

A (3.16) egyenlet értelmezési tartománya azonban nem terjedhet ki a 

nagyon alacsony koncentrációk esetére. Ha valamelyik ötvöző tartalma nullává 

válik, az egyenlet értelmében a szekunder dendritág távolság végtelen nagy lesz. 

Ezért kis módosítással a következőképpen írhatjuk fel az (1.35) egyenletet 

többalkotós ötvözetekre:

  m
L

j

1i

b
i0,f2, TC1Y i 



 (3.17)

Az egyenlet állandóit meghatározva kapjuk:

    0.33
L

0.2
Si
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Cuf2, TC1C196.7    (3.18)
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3.29. ábra: A regressziós egyenletekkel visszaszámolt SZDÁT a numerikus módszerrel 

(Beaverstock féle durvulási paraméter szerint) kiszámolt SZDÁT függvényében 0.29 K/s lehűlési 

sebesség esetén. (R2 = 0.84)
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A 3.29. b) ábrán színes pontokkal ábrázolva látható a (3.18) egyenlettel, szürke 

pontokkal pedig a (3.16) egyenlettel visszaszámolt értékek. Jól látható, hogy az 

egyenlet alakjában bekövetkezett változás nem tolta el a szekunder dendritág 

távolság értékeket, viszont így a (3.18) egyenlet már alkalmas kétalkotós 

ötvözetek szekunder dendritág távolságának meghatározására is.

A Beaverstock modellről az előzőekben bebizonyítottam, hogy nagyon jól 

leírja a kísérleti adatokat. Ezért a (3.16) és (3.18) egyenletekről is elmondható, 

hogy megközelítőleg leírhatjuk egy adott összetételű AlCuSi ötvözet szerkezetét 

adott lehűlési sebesség esetén.

3.4. A kísérletekkel kapott szekunder dendritág távolság leírása a 

koncentrációfüggő modellel

Láthattuk, hogy a Beaverstock modell eredménye megfelelően leírható a 

koncentrációfüggő modellel, ezért megpróbáltam a kísérleti adatokra is 

ráilleszteni. 

A) Eredmények Al-Cu-Si ötvözetre

A (3.14) és (3.15) szerint kibővített (1.34) és (1.35) egyenletek jobb 

oldalának állandóit multilineáris regresszióval határoztam meg. Az eredményül 

kapott egyenletek az alábbiak: 

2,f 34.9 C  C  t0,Cu
0.33

0,Si
0.145

f
0.21   (3.19)

  0.25

L
0.08
Si0,

0.2
Cu0, TCC77f2,

  (3.20)

Hogy összehasonlíthassam, mennyire felelnek meg a valóságnak ezek az 

állandók, a (3.19) és (3.20) egyenletekkel kiszámoltam 2,f –t az ismert Cu és Si 

koncentrációkra. A mért és számított értékek összehasonlítását a 3.11. a) és b) 

ábrák szemléltetik. Az a) ábrán a helyi megszilárdulási idő függvényében számolt, 

a b) ábrán a lehűlési sebesség függvényében számolt szekunder dendritág 

távolságokat hasonlítom össze. Az egyezés – figyelembe véve a szekunder 
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dendritág távolság meghatározásának nehézségeit – jónak mondható, különösen 

a legnagyobb lehűlési sebességnél.

Mivel az egyezés a számolt és mért szekunder dendritág távolság között jó, 

a (3.20) egyenlet felhasználásával nomogramot szerkesztettem. Ehhez 

kiszámítottam a szekunder dendritág távolságot egy adott lehűlési sebességnél 

különböző Cu és Si koncentrációk mellett. A számított értékekből szerkesztettem a 
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3.31. ábra: Szekunder dendritág távolság görbék a koncentráció függvényében 0.29 K/s 

lehűlési sebességnél.

60

90

120

150

180

60 90 120 150 180

2,f (mért), m

 2
,f

(s
zá

m
o

lt
),

 
m

0.29 K/s

0.16 K/s

0.08 K/s
60

90

120

150

180

60 90 120 150 180

2,f (mért), m

 2
,f
 (

sz
ám

o
lt

),
 

m

0.29 K/s

0.16 K/s

0.08 K/s

a) b)

3.30. ábra: A kísérleti adatokra illesztett regressziós egyenlettel visszaszámolt SZDÁT a mért adatok 

függvényében. a) a helyi megszilárdulási idő (R2 = 0.6), b) a lehűlési sebesség szerint számolva (R2 = 

0.8)
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3.31. ábrát, amely 0.29 K/s sebességű hűlésre érvényes. Az ábrán minden egyes 

görbe egy-egy szekunder dendritág távolságot jelez. Az ábra jól mutatja, hogy a 

Si-nak sokkal kisebb a hatása a 2,f-re mint a Cu-nek, ha az Si tartalom nagyobb, 

mint 0.5%. Hasonlóan az AlCuMg rendszerhez [22], ahol szintén a Cu-nek volt 

erősebb hatása. Ha a Si tartalom kisebb mint 0.5%, akkor a Si-nak nagyobb a 

hatása. 

A 3.32. ábrán látható 

diagram szintén a (3.20) 

egyenletnek egy alkalmazása. Az 

egyenletbe behelyettesítettem az 

ábrán látható lehűlési sebesség 

értékeket, majd különböző ötvöző 

koncentrációnál kiszámoltam a 

szekunder dendritág távolságot. 

Végül az adathalmazból azokat a 

koncentráció értékeket válogat-

tam ki, amelyeknél a távolság 

100 m lett és ábrázoltam őket. 

Így leolvashatjuk, hogy milyen 

ötvöző tartalom és lehűlési 

sebességek esetén érhető el kb. 100 m-es szekunder dendritág távolságú 

szerkezet. Természetesen sok hasonló diagram szerkeszthető más – más 

szekunder dendritág távolságra is és lehűlési sebességre is. 

A 3.3.2.4. fejezetben ismertetett módon a kísérleti adatokat elemezve 

meghatároztam a módosított egyenleteket, amelyek a következők:

    0.17
f

0.24
Si0,

0.49
Cu0,f2,  tC1C173.3   (3.21)

    0.25
L

0.15
Si0,

0.31
Cu0,f2, TC1C1108.4    (3.22)

R2 értéke a (3.21) egyenlet esetében 0.54, a (3.22) egyenlet esetében 

pedig 0.8. Elvégeztem a visszaszámolást e két egyenlettel is, és a számolt 

szekunder dendritág távolság értékek gyakorlatilag megegyeznek a (3.19) és 

(3.20) egyenletekkel számolt adatokkal. A (3.21) és (3.22) egyenletekkel tehát 

meghatározhatók a kísérleti adatok, nomogram szerkeszthető velük, de alacsony 
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ötvöző tartalomnál, ill. ha az egyik ötvöző mennyisége nulla, a görbék nem fognak 

a végtelen felé tartani.

B) Eredmények AlMgSi ötvözetekre

Az AlMgSi ötvözetrendszerben is meghatároztam regresszióval az ötvöző 

tartalomtól való függés egyenleteinek az állandóit. A kiszámolt kitevőkkel felírt 

egyenletek:

2,f 0,Mg
0.108

0,Si
0.125

f
0.314.1 C C  t   (3.23)

  0.22

L
0.1
Si0,

0.253
Mg0,f2, TCC65

  (3.24)

Az egyenletek helyességét ebben az esetben is leellenőriztem. A meghatározott 

állandókkal visszaszámoltam az adott Mg és Si tartalomnál a szekunder dendritág 

távolságot, majd összevetettem a mért értékekkel. A 3.33. ábrán láthatók az 

eredmények, az a) diagramon a helyi megszilárdulási idő függvényében kiszámolt 

2,f –t ábrázoltam, a b) diagramon pedig a lehűlési sebességekkel kiszámolt 2,f – t 

a mért szekunder dendritág távolság függvényében. Mint az AlCuSi rendszerben 
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3.33. ábra: A kísérleti adatokra illesztett regressziós egyenlettel visszaszámolt SZDÁT a mért adatok 

függvényében. a) a helyi megszilárdulási idő (R2 = 0.93), b) a lehűlési sebesség szerint számolva (R2 = 

0.93)
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is tapasztaltam, a helyi megszilárdulási idővel számolt 2,f – knél nagyobb 

eltérések adódtak a mértekhez viszonyítva, mint a lehűlési sebesség 

függvényében számoltak esetében.

A számított és mért 2,f – k kiváló egyezése miatt az AlMgSi rendszerben is 

kiszámítottam a szekunder dendritág távolságot egy adott lehűlési sebességnél 

különböző Mg és Si koncentrációk mellett a (3.24) egyenlet alkalmazásával. A 

számított értékekből megszerkesztettem a 3.34. ábrát. Az ábra jól mutatja, hogy a 

Mg-nak igen erőteljes hatása van 2,f –re, kb. 0.5 % Si tartalom felett már kis Mg 

tartalom változás is nagy szekunder dendritág távolság csökkenést okoz, 

különösen a 0-2% Mg tartalom tartományában. A Si szekunder dendritág távolság 

csökkentő jelentős hatása szintén kis Mg koncentrációnál (~0.5 – 2% között) 

jelentkezik. Tovább növelve a Si koncentrációját már nem okoz olyan drasztikus 

méretcsökkenést.

A (3.24) egyenlet ismeretében megszerkeszthető az a diagram is, amellyel 

megbecsülhetjük, hogy adott szekunder dendritág távolság mekkora lehűlési 

sebességgel lenne elérhető adott összetétel esetében, 3.35. ábra.
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3.34. ábra: Szekunder dendritág távolság görbék a koncentráció függvényében 0.16 K/s 
lehűlési sebességnél.
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Az AlMgSi rendszerben is meghatároztam a (3.23) és (3.24) egyenletek 

módosított változatának állandóit. Az így kapott egyenletek a következők:

    0.3
f

0.21
Si0,

0.13
Mg0,f2,  tC1C118.6   R2 = 0.93 (3.25)

    0.22
L

0.18
Si0,

0.44
Mg0,f2, TC1C1103.4    R2 = 0.93 (3.26)

A nomogramok alapján az 

egyes ötvözőelemek hatását is 

megfigyelhetjük, és a 

Folyamatos kristályosítási 

kísérleteket leíró fejezetben 

elmondottakat alátámasztva 

megállapítható, hogy az 

AlCuSi rendszerben a Cu-nek, 

az AlMgSi rendszerben a Mg-

nak volt erőteljesebb hatása a 

szekunder dendritágak 

durvulására. Az ötvözőelemek 

hatását meglehetősen jó 

közelítéssel le tudjuk írni a fent meghatározott egyenletekkel, és meg tudjuk 

jósolni adott összetétel esetén a várható szekunder dendritág távolságot. 

ÖSSZEFOGLALÁS

A munkám során a szekunder dendritág távolság változását kristályosítási 

kísérletekkel, majd félempirikus analitikus és numerikus modellekkel vizsgáltam.

Tudományos eredményeim a következőkben foglalhatók össze:

1) Háromalkotós Al3.85Cu0.95Si összetételű ötvözeten megszakításos és 

hőntartásos kristályosítási kísérleteket végeztem. A következőket állapítottam 

meg:
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3.35. ábra: SZDÁT a (3.24) egyenlet alkalmazásával más 

lehűlési sebességekre
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a) Hűtés közben (megszakításos kísérletek), ill. izoterm hőntartás során 

lezajló folyamatban kialakuló szekunder dendritág távolság leírható az 

alábbi empirikus összefüggéssel

     000,22 ttKtt mm  

b) Módszert dolgoztam ki a kinetikai paraméterek (K, m) 

meghatározására és megállapítottam, hogy izoterm esetben m értéke 

2.2 – 4.2 között változott ( R20.98), megszakított kristályosodásra 

vonatkozó kísérletek esetén ~3.2 (0.92  R2 0.99). Ezek az értékek az 

irodalomban található más ötvözetekkel jó egyezést mutatnak.

c) Izoterm esetben meghatároztam kétalkotós ötvözetekre K értékét 

Mortensen egyenletével, majd a Tensi – Fuchs módszerrel 

átszámítottam háromalkotós ötvözetrendszerre és megállapítottam, 

hogy ezzel a módszerrel a mért értékek nem számolhatók ki.

2) Háromféle háromalkotós Al-ötvözet (AlCuSi, AlMgSi, AlCuZn) esetében 

vizsgáltam a lehűlési sebesség (helyi megszilárdulási idő), ill. az összetétel 

hatását a kristályosodás végére kialakuló szekunder dendritág távolságra. 

Megállapítottam, hogy

a) a szekunder dendritág távolság leírható a lehűlési sebesség, ill. a helyi 

megszilárdulási idő függvényében (0.92  R2 0.99)

 2 2,
*

,


f L
j

f f
iM T M t           

b) AlCuSi ötvözet esetén a vizsgált koncentráció tartományban a Cu-nek 

nagyobb hatása volt a szekunder dendritág távolságra, mint a Si-nak, ha a 

Si tartalom nagyobb 0.5%-nál. Ellenkező esetben a Si-nak van erőteljesebb 

hatása, ha a Si tartalom nem csökken 0.2% alá.

c) AlMgSi ötvözetnél a vizsgált koncentráció tartományban a Mg befolyásolta 

erősebben a durvulás folyamatát, ha Si% 0.3.

d) A regresszióval meghatározott j, i kitevők értéke néhány kivételtől eltekintve 

az elméleti modellekből származó 1/3 körüli, valamint az irodalomban 

található mért értékek tartományában (0.25-0.45) változik.
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3) Felhasználva Beaverstock félempirikus modelljét, amellyel a kristályosodás 

végére kialakuló szekunder dendritág távolság adható meg, megállapítottam, 

hogy 

a) a hőmérsékletfüggő paraméterek esetében átlagértékekkel számolva 

jobb közelítést kaptam, mint ha a függvényeket behelyettesítve 

számolom ki a szekunder dendritág távolságot.

b) AlCuSi ötvözet esetében egy 1.46-os illesztési paramétert használva az 

illeszkedés jónak mondható ( R2 = 0.7), ami a durvulási paraméterben 

szereplő értékek közelítési hibájából származhat.

c) AlMgSi ötvözet esetében ez a szorzó mindössze 1.04 ( R2 = 0.9),.ami arra 

utal, hogy nincs rendszeres hiba a durvulási paraméterben.

4) A kétalkotós ötvözetekre kidolgozott numerikus eljárást alkalmaztam az AlCuSi 

rendszerre. A számítások során többalkotós durvulási paraméter modelleket 

vettem figyelembe, CL(T) meghatározásához a Scheil egyenletet alkalmaztam, 

és megállapítottam, hogy a Beaverstock és Roósz féle durvulási paraméter 

modellel a teljes durvulási folyamat jól leírható.

5) A numerikus eljárást alkalmazva több összetétel és lehűlési sebesség esetén 

kiszámítottam a szekunder dendritág távolságot. Ezt követően meghatároztam 

egy függvényt, amely ezeket az adatokat a lehűlési sebesség (helyi 

megszilárdulási idő) és a koncentrációk függvényében a következő formában 

írja le:
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a) AlCuSi ötvözetre a függvények alakja a következő:

2,f 34.9 C  C  t0,Cu
0.33

0,Si
0.145

f
0.21  

  0.25

L
0.08
Si0,

0.2
Cu0, TCC77f2,

 

    0.17
f

0.24
Si0,

0.49
Cu0,f2,  tC1C173.3  

    0.25
L

0.15
Si0,

0.31
Cu0,f2, TC1C1108.4   
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b) AlMgSi ötvözetre a függvények 

alakja a következő:

2,f 0,Mg
0.108

0,Si
0.125

f
0.314.1 C C  t  

  0.22

L
0.1
Si0,

0.253
Mg0,f2, TCC65

 

    0.3
f

0.21
Si0,

0.13
Mg0,f2,  tC1C118.6  

    0.22
L

0.18
Si0,

0.44
Mg0,f2, TC1C1103.4   
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MELLÉKLETEK

Melléklet 1. miso meghatározása az R2-es módszerrel 

(Dissz.: 52. old.)

Melléklet 2. A K durvulási paraméter kiszámításának 

részletei Mortensen, majd Tensi-Fuchs szerint 

(53. old.)

Melléklet 3. A durvulási paraméter (M) tagjainak 

kiszámítása a hőmérséklet függvényében, majd 

a szekunder dendritág távolság kiszámítása 

numerikus módszer szerint. (70. old.)
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Melléklet 1.
miso meghatározása a (3.4) egyenletben közelítő módszerrel 

Th iso ’int th  miso miso R2

78,231 78,231 0 0 3,98 1 0,827135353
108,46 78,231 327 91672758 1,01 0,828212307

630°C 129,63 78,231 710 2,22E+08 1,02 0,82928589
134,92 78,231 1131 2,66E+08 1,03 0,830356092
155,12 78,231 1785 4,89E+08 1,04 0,8314229
250,62 78,231 14546 3,5E+09 1,05 0,832486304

1,06 0,833546293
1,07 0,834602856
1,08 0,835655983
1,09 0,836705662
1,1 0,837751883

1,11 0,838794636
1,12 0,839833911
1,13 0,840869696
1,14 0,841901982
1,15 0,84293076
1,16 0,843956018
1,17 0,844977747
1,18 0,845995937
1,19 0,84701058
1,2 0,848021664

1,21 0,84902918
1,22 0,85003312
1,23 0,851033474
1,24 0,852030233
1,25 0,853023387

2 0,916724558
2,5 0,946884089

3 0,967303915
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3,5 0,978671138
1,3 0,857934786

1,31 0,858906131
1,32 0,859873811
1,33 0,860837818
1,34 0,861798143
1,35 0,86275478
1,36 0,863707719
1,37 0,864656954
1,38 0,865602476
1,39 0,866544277
1,4 0,867482351

1,41 0,86841669
1,42 0,869347287
1,43 0,870274134
1,44 0,871197224
1,45 0,87211655
1,46 0,873032106
1,47 0,873943885
1,48 0,87485188
1,49 0,875756084
1,5 0,876656492

1,51 0,877553096
1,52 0,87844589
1,53 0,879334869
1,54 0,880220027
1,55 0,881101356
1,56 0,881978853
1,57 0,88285251
1,58 0,883722323
1,59 0,884588285
1,6 0,885450392

1,61 0,886308639
1,62 0,887163019
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1,63 0,888013528 1,97 0,914598513 2,31 0,936592739 2,65 0,954010213
1,64 0,888860161 1,98 0,915311178 2,32 0,937169954 2,66 0,954454327
1,65 0,889702914 1,99 0,91601986 2,33 0,937743202 2,67 0,954894597
1,66 0,89054178 2 0,916724558 2,34 0,938312487 2,68 0,955331028
1,67 0,891376757 2,01 0,917425272 2,35 0,938877811 2,69 0,955763626
1,68 0,892207839 2,02 0,918122 2,36 0,939439175 2,7 0,956192395
1,69 0,893035022 2,03 0,918814742 2,37 0,939996583 2,71 0,956617341
1,7 0,893858301 2,04 0,919503497 2,38 0,940550036 2,72 0,95703847

1,71 0,894677673 2,05 0,920188264 2,39 0,941099538 2,73 0,957455786
1,72 0,895493133 2,06 0,920869043 2,4 0,941645091 2,74 0,957869295
1,73 0,896304678 2,07 0,921545833 2,41 0,942186698 2,75 0,958279003
1,74 0,897112302 2,08 0,922218633 2,42 0,942724361 2,76 0,958684915
1,75 0,897916004 2,09 0,922887445 2,43 0,943258085 2,77 0,959087037
1,76 0,898715778 2,1 0,923552267 2,44 0,943787871 2,78 0,959485374
1,77 0,899511622 2,11 0,924213099 2,45 0,944313723 2,79 0,959879934
1,78 0,900303531 2,12 0,924869942 2,46 0,944835644 2,8 0,96027072
1,79 0,901091503 2,13 0,925522795 2,47 0,945353638 2,81 0,96065774
1,8 0,901875535 2,14 0,926171659 2,48 0,945867708 2,82 0,961041

1,81 0,902655623 2,15 0,926816535 2,49 0,946377857 2,83 0,961420505
1,82 0,903431763 2,16 0,927457422 2,5 0,946884089 2,84 0,961796262
1,83 0,904203954 2,17 0,928094322 2,51 0,947386407 2,85 0,962168277
1,84 0,904972193 2,18 0,928727234 2,52 0,947884817 2,86 0,962536557
1,85 0,905736476 2,19 0,92935616 2,53 0,94837932 2,87 0,962901107
1,86 0,906496801 2,2 0,929981101 2,54 0,948869921 2,88 0,963261934
1,87 0,907253166 2,21 0,930602057 2,55 0,949356625 2,89 0,963619045
1,88 0,908005568 2,22 0,931219029 2,56 0,949839434 2,9 0,963972446
1,89 0,908754005 2,23 0,931832019 2,57 0,950318355 2,91 0,964322144
1,9 0,909498474 2,24 0,932441028 2,58 0,950793389 2,92 0,964668146

1,91 0,910238974 2,25 0,933046057 2,59 0,951264543 2,93 0,965010458
1,92 0,910975503 2,26 0,933647107 2,6 0,95173182 2,94 0,965349087
1,93 0,911708058 2,27 0,934244181 2,61 0,952195224 2,95 0,96568404
1,94 0,912436639 2,28 0,934837279 2,62 0,952654761 2,96 0,966015325
1,95 0,913161242 2,29 0,935426404 2,63 0,953110435 2,97 0,966342948
1,96 0,913881868 2,3 0,936011556 2,64 0,953562251 2,98 0,966666915
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2,99 0,966987235 3,33 0,975762431 3,67 0,980653242 4,5 0,978654869
3 0,967303915 3,34 0,975960008 3,68 0,980741995 4,02 0,982022932

3,01 0,967616961 3,35 0,97615423 3,69 0,980827717 4,03 0,982011695
3,02 0,967926382 3,36 0,976345105 3,7 0,980910418 4,04 0,981997789
3,03 0,968232184 3,37 0,976532644 3,71 0,980990108 4,05 0,981981224
3,04 0,968534375 3,38 0,976716854 3,72 0,981066798 4,06 0,981962011
3,05 0,968832962 3,39 0,976897746 3,73 0,981140497 4,07 0,981940159
3,06 0,969127953 3,4 0,977075328 3,74 0,981211216 4,08 0,98191568
3,07 0,969419356 3,41 0,977249608 3,75 0,981278965 4,09 0,981888584
3,08 0,969707178 3,42 0,977420598 3,76 0,981343754 4,1 0,981858881
3,09 0,969991426 3,43 0,977588305 3,77 0,981405592 4,11 0,981826583
3,1 0,97027211 3,44 0,977752739 3,78 0,981464491 4,12 0,981791699

3,11 0,970549236 3,45 0,97791391 3,79 0,981520461 4,13 0,981754241
3,12 0,970822812 3,46 0,978071827 3,8 0,981573511 4,14 0,981714218
3,13 0,971092847 3,47 0,978226498 3,81 0,981623652 4,15 0,981671642
3,14 0,971359348 3,48 0,978377934 3,82 0,981670894 4,16 0,981626523
3,15 0,971622323 3,49 0,978526144 3,83 0,981715248 4,17 0,981578871
3,16 0,971881781 3,5 0,978671138 3,84 0,981756724 4,18 0,981528698
3,17 0,972137729 3,51 0,978812925 3,85 0,981795331 4,19 0,981476013
3,18 0,972390176 3,52 0,978951514 3,86 0,981831081 4,2 0,981420828
3,19 0,97263913 3,53 0,979086915 3,87 0,981863984 4,21 0,981363152
3,2 0,972884599 3,54 0,979219138 3,88 0,98189405 4,22 0,981302997

3,21 0,973126591 3,55 0,979348192 3,89 0,98192129 4,23 0,981240374
3,22 0,973365116 3,56 0,979474088 3,9 0,981945713 4,24 0,981175291
3,23 0,97360018 3,57 0,979596834 3,91 0,981967331 4,25 0,981107761
3,24 0,973831794 3,58 0,979716441 3,92 0,981986153 4,26 0,981037794
3,25 0,974059965 3,59 0,979832918 3,93 0,982002191 4,27 0,9809654
3,26 0,974284701 3,6 0,979946275 3,94 0,982015454 4,28 0,98089059
3,27 0,974506013 3,61 0,980056522 3,95 0,982025953 4,29 0,980813375
3,28 0,974723907 3,62 0,980163668 3,96 0,982033698 4,3 0,980733765
3,29 0,974938393 3,63 0,980267724 3,97 0,9820387 4,31 0,98065177

3,3 0,97514948 3,64 0,9803687 3,98 0,98204097 4,32 0,980567402
3,31 0,975357176 3,65 0,980466605 3,99 0,982040517 4,33 0,98048067
3,32 0,97556149 3,66 0,980561449 4 0,982037353 4,34 0,980391586
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4,35 0,980300159 4,69 0,975873002
4,36 0,980206402 4,7 0,975706193
4,37 0,980110323 4,71 0,975537416
4,38 0,980011933 4,72 0,975366681
4,39 0,979911244 4,73 0,975193999
4,4 0,979808265 4,74 0,97501938

4,41 0,979703007 4,75 0,974842834
4,42 0,979595481 4,76 0,974664371
4,43 0,979485697 4,77 0,974484
4,44 0,979373666 4,78 0,974301734
4,45 0,979259397 4,79 0,97411758
4,46 0,979142903 4,8 0,97393155
4,47 0,979024192 4,81 0,973743653
4,48 0,978903276 4,82 0,973553899
4,49 0,978780165 4,83 0,973362299
4,5 0,978654869 4,84 0,973168863

4,51 0,978527399 4,85 0,9729736
4,52 0,978397766 4,86 0,97277652
4,53 0,978265979 4,87 0,972577633
4,54 0,978132049 4,88 0,97237695
4,55 0,977995987 4,89 0,972174479
4,56 0,977857802 4,9 0,971970232
4,57 0,977717506 4,91 0,971764217
4,58 0,977575109 4,92 0,971556445
4,59 0,977430621 4,93 0,971346926
4,6 0,977284052 4,94 0,971135669

4,61 0,977135412 4,95 0,970922684
4,62 0,976984713 4,96 0,97070798
4,63 0,976831964 4,97 0,970491569
4,64 0,976677176 4,98 0,970273458
4,65 0,976520358 4,99 0,970053659
4,66 0,976361522 5 0,96983218
4,67 0,976200677
4,68 0,976037834
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Melléklet 2
A K durvulási paraméter kiszámítása Mortensen, majd Tensi-Fuchs szerint

Mortensen: KAlCu = ((-27D0
Cu/4)*{T*exp(-QCu/RT)/mL

CuCL
Cu(1-kCu)fS(1-sqrt(fS))H}

Tensi-
Fuchs: K(átlag) = (CCu*KAlCu+CSi*KAlSi)/(CCu+CSi)

Kiinduló adatok:

 [°C] T [K]  [J/m2] D0L
AlCu [m2/s] D0L

AlSi [m2/s] QL
CU [J/mol] QL

Si [J/mol] mL
Cu mL

Si

640 913
630 903
620 893
600 873 0,148853 0,000000105 0,000011 23504 46764 -3,4 -7,1
580 853
550 823
530 803

 [°C] T [K] CL
Cu CL

Si kCu kSi HCu [J/kg] HSi [J/kg] fS  [kg/m3]
640 913 4,33 1,06 0,0985 0,1108 0,139
630 903 6,75 1,65 0,0968 0,1122 0,487
620 893 8,9 2,14 0,101 0,1198 0,64
600 873 13,1 3,06 0,1144 0,1372 397000 397000 0,79 2900
580 853 17,1 3,8 0,132 0,157 0,867
550 823 21,6 4,73 0,152 0,182 0,927
530 803 25,6 5,5 0,18 0,202 0,95
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Számolás: KAlCu

((-27)D0
Cu)/4 1/T (-QCU/R*1/T) exp(-QCu/RT)

T*exp(-
QCu/RT) mL

Cu*CL
Cu*(1-kCu)

fS*(1-
GYÖK(fS))*H* AlCu

0,001095 -3,096427963 0,045266167 41,32801037 -13,271883 100366928,2 -3,1026E-08
0,001107 -3,130718416 0,043740878 39,49801258 -20,72844 169408238,4 -1,1248E-08

-1,05499E-07 0,00112 -3,165776853 0,04223455 37,71545292 -27,20374 147366400 -9,4079E-09
0,001145 -3,238303242 0,039281006 34,29231782 -39,444624 101121719,6 -8,5973E-09
0,001172 -3,314230633 0,036410016 31,05774404 -50,46552 68746106,11 -8,9521E-09
0,001215 -3,435040984 0,032268182 26,55671341 -62,27712 39692933,15 -1,0743E-08
0,001245 -3,520596177 0,029623279 23,78749332 -71,3728 27693988,73 -1,2035E-08

Számolás: KAlSi

((-27)D0
Si)/4 1/T (-QSi/R*1/T) exp(-QSi/RT)

T*exp(-
QSi/RT) mL

Si*CL
Si*(1-kSi)

fS*(1-
GYÖK(fS))*H* AlSi

0,001095 -6,160711251 0,002115934 1,931847835 -6,6921192 100366928,2 -2,8762E-09
0,001107 -6,228936182 0,001976443 1,784727732 -10,400577 169408238,4 -1,0129E-09

-1,10523E-05 0,00112 -6,298689107 0,001843329 1,64609323 -13,3737588 147366400 -8,3522E-10
0,001145 -6,442988972 0,00159573 1,393071876 -18,7451928 101121719,6 -7,3492E-10
0,001172 -6,594055536 0,001372076 1,170380433 -22,74414 68746106,11 -7,4853E-10
0,001215 -6,83442208 0,001079021 0,888033902 -27,470894 39692933,15 -8,1441E-10
0,001245 -7,004644299 0,000910191 0,730883425 -31,1619 27693988,73 -8,4691E-10

KAlCu KAlSi C0
Cu C0

Si
KAlCuSi (átlag) 

[m3/s]
KAlCuSi (átlag)

[m3/s]  [°C]
3,27E-15 3,17886E-14 3.85 wt% 0.95 wt% 8,91686E-15 8916,863888 640
1,19E-15 1,11952E-14 3,16752E-15 3167,516236 630
9,93E-16 9,23114E-15 2,62308E-15 2623,084788 620
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9,07E-16 8,12254E-15 C0
Cu + C0

Si 2,33509E-15 2335,087692 600
9,44E-16 8,27299E-15 4,8 2,39489E-15 2394,88527 580
1,13E-15 9,00112E-15 2,69055E-15 2690,550173 550
1,27E-15 9,36034E-15 2,87092E-15 2870,92252 530
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Melléklet  3
A kétalkotós durvulási paraméterben szereplő hőmérsékletfüggő paraméterek (k, CL, mL és TL) meghatározása

C0, Cu 3,85 C0, Si 0,95

Fs ln k k CL, Cu Fs ln k k CL, Si TL  
* mL Cu mL Si

3,85 0 3,85 0,95 0 0,95 642,98 2,98 6,8

3,85 0,05 -2,36E+00 0,094355318 4,033065 0,95 0,05 -2,24E+00 0,1062792 0,994563 642,17 2,93 7,7

3,85 0,1 -2,36E+00 0,094642383 4,235334 0,95 0,1 -2,24E+00 0,1067187 1,043753 641,27 2,99 7,5

3,85 0,15 -2,35E+00 0,094960403 4,460047 0,95 0,15 -2,23E+00 0,1072019 1,098344 640,27 2,9 6,9

3,85 0,2 -2,35E+00 0,095313878 4,711225 0,95 0,2 -2,23E+00 0,1077364 1,159292 639,15 2,67 6,2

3,85 0,25 -2,35E+00 0,095708327 4,993922 0,95 0,25 -2,22E+00 0,1083323 1,227799 637,88 2,7 6,15

3,85 0,3 -2,34E+00 0,096150695 5,314578 0,95 0,3 -2,22E+00 0,1090028 1,305392 636,44 2,7 6,3

3,85 0,35 -2,34E+00 0,096650024 5,681532 0,95 0,35 -2,21E+00 0,1097655 1,394038 634,78 2,7 6,37

3,85 0,4 -2,33E+00 0,097218573 6,105787 0,95 0,4 -2,20E+00 0,1106455 1,496325 632,85 2,79 6,29

3,85 0,45 -2,32E+00 0,097873793 6,602165 0,95 0,45 -2,19E+00 0,1116781 1,615716 630,56 2,82 6,5

3,85 0,5 -2,32E+00 0,098641866 7,19112 0,95 0,5 -2,18E+00 0,1129165 1,756962 627,8 2,95 6,86

3,85 0,55 -2,31E+00 0,099564239 7,901701 0,95 0,55 -2,17E+00 0,1144429 1,926743 624,43 3,06 6,86

3,85 0,6 -2,30E+00 0,100709825 8,776559 0,95 0,6 -2,15E+00 0,1163897 2,134752 620,26 3,13 6,94

3,85 0,65 -2,28E+00 0,102197703 9,880922 0,95 0,65 -2,13E+00 0,1189808 2,395567 615,03 3,13 7,2

3,85 0,7 -2,26E+00 0,104237238 11,31973 0,95 0,7 -2,10E+00 0,122613 2,732062 608,05 3,25 7,63

3,85 0,75 -2,23E+00 0,107185571 13,2736 0,95 0,75 -2,06E+00 0,1280297 3,182014 597,96 3,35 7,35
3,85 0,8 -2,19E+00 0,111548718 16,0865 0,95 0,8 -1,99E+00 0,1367293 3,811746 583,15 3,57 7,8
3,85 0,85 -2,14E+00 0,117378975 20,54281 0,95 0,85 -1,88E+00 0,1522079 4,744899 557,84 4,7 9,7
3,85 0,9 -2,12E+00 0,11961185 29,23135 0,95 0,9 -1,68E+00 0,187031893 6,1757785

3,85 0,95 -2,69E+00 0,06760525 62,883147 0,95 0,95 -1,00E+00 0,366954619 6,3289933

3,85 1 1,22E+03 #SZÁM! #SZÁM! 0,95 1 4,86E+02 1,5933E+211 #SZÁM!

0,98 0,1187 26 0,98 0,185 5,86 528 2,5 9,4
1 0,1193 26,7 1 0,1826 5,25 525 2,5 9,4
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kCu kSi Az adatok az alábbi cikkből származnak:

A0 ######## -2,34E+00 A. Roósz, J. Szőke, M. Rettenmayr:

A1,Cu -3,84E-02 2,89E-02 A Tool for Modelling of Microsegregation: An Approximation Method

A2,Cu 1,70E-02 8,88E-04 for Partition Coefficients in Experimentally Determined

A3,Cu -3,21E-03 -7,30E-04 Multikomponent Phase Diagrams

A4,Cu 3,34E-04 1,10E-04 Z. Metallkd. 91, 2000, 12, 1013-19

A5,Cu -1,98E-05 -7,60E-06

A6,Cu 6,66E-07 2,77E-07

A7,Cu -1,19E-08 -5,10E-09

A8,Cu 8,71E-11 3,73E-11

A1,Si 7,52E-02 -4,70E-03

A2,Si -4,32E-02 -5,75E-03

A3,Si 0,02407 1,24E-02

A4,Si -6,62E-03 -4,54E-03

A5,Si 0,001031 7,93E-04

A6,Si -9,30E-05 -7,40E-05

A7,Si 4,52E-06 3,58E-06

A8,Si -9,07E-08 -7,00E-08

* TL -t a Tersol nevű programmal számoltam ki.

mL Cu, mL Si -t az empirikus ideális egyensúlyi fázisdiagramból kézi számítással határoztam meg.
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Durvulási paraméterek számítása a numerikus eljáráshoz

Cu-re kiszámolva

fS , °C T, K , J/m2 CL, Cu C0, Cu DL0, Cu m2/s DL, Cu m2/s Számláló
0 642,22 915,22 0,152492 3,85 3,85 1,05E-07 4,633E-09 0

0,05 641,37 914,37 0,1524187 4,03307 4,619E-09 3E-08
0,1 640,43 913,43 0,1523377 4,23533 4,604E-09 6,1E-08

0,15 639,39 912,39 0,152248 4,46005 QL Cu, J/mol 4,588E-09 9,4E-08
0,2 638,22 911,22 0,1521472 4,71123 23747 4,57E-09 1,3E-07
0,25 636,89 909,89 0,1520325 4,99392 4,549E-09 1,6E-07
0,3 635,39 908,39 0,1519032 5,31458 4,525E-09 2E-07
0,35 633,65 906,65 0,1517532 5,68153 R, J/molK 4,498E-09 2,4E-07
0,4 631,62 904,62 0,1515782 6,10579 8,314 4,466E-09 2,8E-07
0,45 629,21 902,21 0,1513705 6,60216 4,429E-09 3,3E-07
0,5 626,31 899,31 0,1511205 7,19112 4,384E-09 3,7E-07
0,55 622,78 895,78 0,1508162 7,9017 4,329E-09 4,2E-07
0,6 618,44 891,44 0,1504421 8,77656 4,263E-09 4,7E-07
0,65 612,99 885,99 0,1499723 9,88092 4,179E-09 5,2E-07
0,7 605,6 878,6 0,1493353 11,3197 4,068E-09 5,8E-07
0,75 594,94 867,94 0,1484164 13,2736 3,908E-09 6,2E-07
0,8 579,46 852,46 0,1470821 16,0865 3,682E-09 6,6E-07
0,85 553,02 826,02 0,1448029 20,5428 3,307E-09 6,6E-07
0,98 528 801 0,1426462 26 2,969E-09 6,5E-07

1 525 798 0,1423876 26,7 2,929E-09 6,4E-07

Feurer - Wunderlin 
szerint (kétalkotós ötvözet esetében)

, °C T, K mL, Cu kCu H, J/kg CL, Cu C0, Cu Nevező
MAlCu, 
m3/s

642,22 915,22 2,98 0,0943553 397000 3,85 3,85 0 #######
641,37 914,37 2,93 0,0946424 4,0331 559090028 53,4881
640,43 913,43 2,99 0,0949604 4,2353 1,201E+09 50,9074
639,39 912,39 2,9 0,0953139 4,46 1,843E+09 50,8713

638,22 911,22 2,67 0,0957083 4,7112 , kg/m3 2,394E+09 53,4214
636,89 909,89 2,7 0,0961507 4,9939 2900 3,214E+09 50,9311
635,39 908,39 2,7 0,09665 5,3146 4,113E+09 48,946
633,65 906,65 2,7 0,0972186 5,6815 5,14E+09 46,8545
631,62 904,62 2,79 0,0978738 6,1058 6,537E+09 43,2055
629,21 902,21 2,82 0,0986419 6,6022 8,054E+09 40,501
626,31 899,31 2,95 0,0995642 7,1911 1,022E+10 36,4286
622,78 895,78 3,06 0,1007098 7,9017 1,284E+10 32,7598
618,44 891,44 3,13 0,1021977 8,7766 1,594E+10 29,553
612,99 885,99 3,13 0,1042372 9,8809 1,947E+10 26,8863
605,6 878,6 3,25 0,1071856 11,32 2,495E+10 23,065

594,94 867,94 3,35 0,1115487 13,274 3,229E+10 19,2971
579,46 852,46 3,57 0,117379 16,086 4,439E+10 14,8692
553,02 826,02 4,7 0,1186935 20,543 7,961E+10 8,32054

528 801 2,5 0,1187 26 5,619E+10 11,5307
525 798 2,5 0,1193 26,7 5,792E+10 11,1275
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Si-ra kiszámolva

T, K , J/m2 CL, Si C0, Si

DL0, Si

m2/s DL, Si m
2/s Számláló

915,22 0,152492 0,95 0,95 0,000011 2,357E-08 0
914,37 0,152419 0,994563 2,343E-08 1,4971E-07
913,43 0,152338 1,043753 2,329E-08 3,0496E-07

912,39 0,152248 1,098344
QL Si, 
J/mol 2,312E-08 4,6605E-07

911,22 0,152147 1,159292 46764 2,294E-08 6,3324E-07
909,89 0,152033 1,227799 2,273E-08 8,0673E-07
908,39 0,151903 1,305392 2,25E-08 9,8682E-07

906,65 0,151753 1,394038
R, 

J/molK 2,224E-08 1,1734E-06
904,62 0,151578 1,496325 8,314 2,193E-08 1,3661E-06
902,21 0,151371 1,615716 2,157E-08 1,5643E-06
899,31 0,151121 1,756962 2,114E-08 1,7665E-06
895,78 0,150816 1,926743 2,063E-08 1,9703E-06
891,44 0,150442 2,134752 2E-08 2,1721E-06
885,99 0,149972 2,395567 1,924E-08 2,3649E-06
878,6 0,149335 2,732062 1,824E-08 2,5283E-06

867,94 0,148416 3,182014 1,686E-08 2,6258E-06
852,46 0,147082 3,811746 1,499E-08 2,6114E-06
826,02 0,144803 4,744899 1,214E-08 2,3348E-06

801 0,142646 5,86 9,811E-09 2,0396E-06
798 0,142388 5,25 9,556E-09 1,8561E-06

fS mL, Si kSi H, J/kg CL, Si C0, Si Nevező MAlSi, m3/s
0 6,8 0,106279 397000 0,95 0,95 0 ##########

0,05 7,7 0,106719 0,994563 3,53E+08 424,24357
0,1 7,5 0,107202 1,043753 7,23E+08 421,937206
0,15 6,9 0,107736 1,098344 1,05E+09 443,231438

0,2 6,2 0,108332 1,159292 , kg/m3 1,33E+09 475,37006
0,25 6,15 0,109003 1,227799 2900 1,75E+09 460,314411
0,3 6,3 0,109766 1,305392 2,29E+09 430,030434
0,35 6,37 0,110645 1,394038 2,9E+09 405,142928
0,4 6,29 0,111678 1,496325 3,51E+09 388,718321
0,45 6,5 0,112917 1,615716 4,42E+09 353,979294
0,5 6,86 0,114443 1,756962 5,64E+09 312,997535
0,55 6,86 0,11639 1,926743 6,82E+09 289,059863
0,6 6,94 0,118981 2,134752 8,34E+09 260,444089
0,65 7,2 0,122613 2,395567 1,05E+10 224,933425
0,7 7,63 0,12803 2,732062 1,37E+10 185,223862
0,75 7,35 0,136729 3,182014 1,63E+10 161,040226
0,8 7,8 0,152208 3,811746 2,18E+10 119,858297
0,85 9,7 0,156267 4,744899 3,58E+10 65,2949132
0,98 9,4 0,185 5,86 4,33E+10 47,0971192

1 9,4 0,1826 5,25 3,8E+10 48,795959
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MAlCuSi kiszámítása MAlCu*CCu+MAlSi*CSi 1

Tensi - Fuchs 
szerint MAlCuSi =

   ;  
Bea

Beaverstock 
szerint

erint  
MAlCuSi =

CCu+ CSi  1/Mi
(háromalkotós ötvözetekre kiszámolva) 

fS , °C C0, Cu MAlCuSi 1/MAlCu 1/MAlSi MAlCuSi B B*MAlCuSi

0 642,22 3,85 ######### ###### ########## ######### ###### #######
0,05 641,37 121,79213 0,0187 0,00235714 47,499441 1684,2 79999,1
0,1 640,43 119,36675 0,0196 0,00237002 45,426593 444,44 20189,6

0,15 639,39 C0, Si 123,38485 0,0197 0,00225616 45,633723 209,15 9544,31
0,2 638,22 0,95 131,45476 0,0187 0,00210362 48,024447 125 6003,06
0,25 636,89 126,67665 0,0196 0,00217243 45,857222 85,333 3913,15
0,3 635,39 119,39417 0,0204 0,00232542 43,944235 63,492 2790,11
0,35 633,65 113,05515 0,0213 0,00246826 41,997545 50,235 2109,77
0,4 631,62 107,1247 0,0231 0,00257256 38,883623 41,667 1620,15
0,45 629,21 98,441803 0,0247 0,00282502 36,342758 35,915 1305,24
0,5 626,31 87,519546 0,0275 0,00319491 32,630814 32 1044,19
0,55 622,78 80,146382 0,0305 0,00345949 29,42496 29,385 864,645
0,6 618,44 72,240214 0,0338 0,0038396 26,541344 27,778 737,26
0,65 612,99 63,439834 0,0372 0,00444576 24,015736 27,05 649,623
0,7 605,6 52,952611 0,0434 0,00539887 20,51091 27,211 558,12
0,75 594,94 45,456442 0,0518 0,00620963 17,232236 28,444 490,161
0,8 579,46 34,222382 0,0673 0,00834319 13,228183 31,25 413,381
0,85 553,02 18,812846 0,1202 0,01531513 7,3800899 36,909 272,391
0,98 528 17,827068 0,0867 0,02123272 9,2628652 208,25 1928,96

1 525 17,839401 0,0899 0,0204935 9,0611711 ###### #######

Szekunder dendritág távolság számítás a fenti M-ekkel

3/4 Leh.s.: 0.16 K/s

fS , °C ti, s MAlCuSi B0 B0
3 3

2i, m3 2i, m
2mért, 
m T, °C

0 642,22 0 ######### 4,359 82,825 0 0
0,05 641,37 9,6 121,79213 96839,1677 45,921601 61,04 640
0,1 640,43 9 119,36675 185817,959 57,064046 74,56 630
0,15 639,39 8,4 123,38485 271660,336 64,765255 75,83 620
0,2 638,22 9,1 131,45476 370738,582 71,83828 84,98 600
0,25 636,89 10 126,67665 475658,313 78,060566 93,4 580
0,3 635,39 10,4 119,39417 578501,865 83,323644 100,9 550
0,35 633,65 11 113,05515 681503,385 88,001351 102,07 530
0,4 631,62 11,2 107,1247 780876,352 92,086102 98,8 515
0,45 629,21 12,2 98,441803 880348,156 95,841033
0,5 626,31 15,3 87,519546 991254,68 99,707635
0,55 622,78 16,6 80,146382 1101447,33 103,27327
0,6 618,44 19,9 72,240214 1220514,68 106,868
0,65 612,99 23,2 63,439834 1342416,63 110,31361
0,7 605,6 31,8 52,952611 1481884,8 114,00874
0,75 594,94 50 45,456442 1670130,93 118,6452
0,8 579,46 79,5 34,222382 1895470,76 123,75774
0,85 553,02 153,3 18,812846 2134338,37 128,75213
0,98 528 151,2 17,827068 2357588,81 133,09325

1 525 21 17,839401 2388617,26 133,67459
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Leh.s.: 0.29 K/s

, °C ti, s 3
2i, m3 2i, m 2mért, m T, °C

642,22 0 0 0
641,37 6,9 27145,5 30,0538 60,42 640
640,43 7,1 53858,9 37,76469 69,5 630

639,39 8,5 85985,6 44,13758 71,5 620
638,22 8,8 120989 49,45932 75,6 600
636,89 7,6 149854 53,11572 79,8 580
635,39 8,4 180428 56,50683 83,6 550
633,65 8,3 209299 59,37297 86,3 530
631,62 10 241504 62,27418 90,8 515
629,21 10,7 273712 64,92787
626,31 11,4 304522 67,27797
622,78 12,3 334498 69,41682
618,44 13,2 363516 71,3687
612,99 16,5 396336 73,45496
605,6 19,2 428953 75,41712

594,94 27,8 468631 77,67423
579,46 42,3 514976 80,15469
553,02 88,9 569316 82,88028

528 108 652173 86,72035
525 16 664181 87,24935

Leh.s.: 0.29 K/s

, °C ti, s 3
2i, m3 2i, m 2mért, m T, °C

642,22 0 0 0
641,37 6,9 69603,2 41,13482 60,42 640
640,43 7,1 139798 51,8999 69,5 630
639,39 8,5 226662 60,9714 71,5 620
638,22 8,8 322474 68,57484 75,6 600
636,89 7,6 402213 73,81625 79,8 580
635,39 8,4 485279 78,58333 83,6 550
633,65 8,3 562998 82,57254 86,3 530
631,62 10 651724 86,70042 90,8 515
629,21 10,7 738966 90,40825
626,31 11,4 821602 93,65992
622,78 12,3 903251 96,66504
618,44 13,2 982230 99,40412
612,99 16,5 1068927 102,2467
605,6 19,2 1153135 104,8641

594,94 27,8 1257799 107,9453
579,46 42,3 1377697 111,2717
553,02 88,9 1516219 114,8825

528 108 1675683 118,7765
525 16 1699324 119,3325
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Leh.s.: 0.08 K/s

, °C ti, s 3
2i, m3 2i, m 2mért, m T, °C

642,22 0 0 0
641,37 24,1 94812,62 45,59901 74,6 640
640,43 19,3 167427,9 55,11578 85,3 630

639,39 20,6 245287,8 62,59774 91,4 620
638,22 24 340750,6 69,84664 102,6 600
636,89 22,3 425448,6 75,21117 116 580
635,39 23,2 509889,1 79,8899 119,87 550
633,65 23,5 591632,4 83,94935 136,8 530
631,62 24,6 670857,4 87,54071 119 515
629,21 26,4 750323,6 90,8691
626,31 29 828700,2 93,92888
622,78 35,2 914486,8 97,06421
618,44 39 1000220 100,0073
612,99 48,8 1097288 103,1431
605,6 71 1217904 106,7917

594,94 112 1377756 111,2733
579,46 179,5 1574421 116,3341
553,02 306,2 1761587 120,7725

528 296 1988677 125,7539
525 32 2012692 126,2581

Leh.s.: 0.08 K/s

, °C ti, s 3
2i, m3 2i, m 2mért, m T, °C

642,22 0 0 0
641,37 24,1 243106,7 62,41164 74,6 640
640,43 19,3 433916,7 75,7069 85,3 630
639,39 20,6 644434,9 86,37599 91,4 620
638,22 24 905740,2 96,75377 102,6 600
636,89 22,3 1139711 104,4556 116 580
635,39 23,2 1369131 111,0406 119,87 550
633,65 23,5 1589180 116,6965 136,8 530
631,62 24,6 1807446 121,8115 119 515
629,21 26,4 2022696 126,4669
626,31 29 2232911 130,7045
622,78 35,2 2466573 135,1133
618,44 39 2699921 139,2463
612,99 48,8 2956335 143,5218
605,6 71 3267726 148,3936

594,94 112 3689398 154,5202
579,46 179,5 4198184 161,3196
553,02 306,2 4675296 167,2129

528 296 5112347 172,2689
525 32 5159628 172,7983
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Leh.s.: 0.16 K/s

fS , °C ti, s MAlCuSi B0 B0
3 3

2i, m3 2i, m
2mért, 
m T, °C

0 642,22 0 ######### 4,359 82,825 0 0
0,05 641,37 9,6 47,499441 37767,6827 33,551101 61,04 640
0,1 640,43 9 45,426593 71629,7357 41,530241 74,56 630
0,15 639,39 8,4 45,633723 103378,425 46,932819 75,83 620
0,2 638,22 9,1 48,024447 139574,741 51,872313 84,98 600
0,25 636,89 10 45,857222 177555,912 56,205443 93,4 580
0,3 635,39 10,4 43,944235 215408,524 59,945184 100,9 550
0,35 633,65 11 41,997545 253671,363 63,30293 102,07 530
0,4 631,62 11,2 38,883623 289741,297 66,171371 98,8 515
0,45 629,21 12,2 36,342758 326464,311 68,856547
0,5 626,31 15,3 32,630814 367814,733 71,64893
0,55 622,78 16,6 29,42496 408270,885 74,185006
0,6 618,44 19,9 26,541344 452016,708 76,745248
0,65 612,99 23,2 24,015736 498163,816 79,272775
0,7 605,6 31,8 20,51091 552186,066 82,040534
0,75 594,94 50 17,232236 623548,926 85,432578
0,8 579,46 79,5 13,228183 710650,889 89,238467
0,85 553,02 153,3 7,3800899 804356,245 92,999971
0,98 528 151,2 9,2628652 920356,179 97,271432

1 525 21 9,0611711 936116,47 97,823522


