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Bevezetés

Doktori dolgozatomban az ún. Nagyentrópiás Ötvözeteket (a
továbbiakban HEA, az angol High Entropy Alloy rövidítéseként)
vizsgálom. Ezen fiatal ágazat a kétezres évek elején alakult ki és
mára a fizikai anyagtudomány egyik jelentős kutatási területének
számít.

Szemben az elmúlt évszázad megszokott ötvözeteivel, melyek
egy bizonyos, nagyobb részarányú alapanyagból és kisebb rész-
arányban lévő ötvözőkből állnak, a nagyentrópiás ötvözetek közel
azonos atomszázalékban tartalmazzák a négy, öt, illetve eseten-
ként még több összetevőt. Azáltal, hogy az ötvözetben sok elem
van jelen hasonló koncentrációval, a keveredési entrópia mértéke
számottevően nagy lehet (különösen olvadáspont feletti hőmér-
sékleteken). A nagyentrópiás elnevezés is abból a koncepcióból
fakad, hogy a nagymértékű entrópia hatására a sokalkotós rend-
szer elméletileg szilárdoldatként kristályosodik lapcentrált kö-
bös, tércentrált köbös és hexagonális szorosilleszkedésű kristály-
rácsokba. Intermetallikus fázisok jelenléte csak minimális eset-
ben figyelhető meg az öntött mikroszerkezetekben.

Bár a topológiai rend kialakul, a nagyentrópiás ötvözetek ké-
miai szempontból rendezetlenséget mutatnak, mely alapjául szol-
gál az ötvözetcsalád speciális tulajdonságainak, mint a nagy rács-
torzulás, lomha diffúzió és az ún. koktél-effektus. Doktori mun-
kámban az utóbbi hatás részletes tanulmányozását tűztem célul,
azaz, hogy hogyan hangolhatók az újonnan létrehozott többfá-
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zisú anyagok mechanikai tulajdonságai a kezdeti összetétel beál-
lításával és a hűtése körülmények változtatásával. Ezzel együtt
kutatásom fő célja, hogy minél több kísérleti tapasztalatot sze-
rezzen az egyfázisú HEA-k különböző ötvözések hatására végbe-
menő többfázisúvá válásáról.

Célkitűzések

1. Az egyik legismertebb HEA alapösszetétel a NiCoFeCr négy-
komponensű ötvözet, melyben a résztvevő elemek ekvimo-
láris koncentrációban vannak. Az alapötvözet lapcentrált
köbös szerkezetű és szobahőmérsékleten paramágneses. Az
irodalom sokat foglalkozott ezzel az ötvözettel és megje-
lenése után kis idővel elkezdték kivizsgálni az alumínium
adalékolásának hatásait. Hamar kiderült, hogy ily módon
az anyag mechanikai tulajdonságai nagymértékben hangol-
hatók. Mivel az alapösszetétel elemei mind a d mezőből
származnak, az alumínium pedig sp elem, első célkitűzé-
sem a NiCoFeCr ötvözet sp elemekkel (Al, Ga, Ge
és Sn) való ötvözésének vizsgálata volt.

2. Az általam vizsgált ötvözetek összesen két (lapcentrált kö-
bös és tércentrált köbös) fázist tartalmaznak öntött álla-
potban. Mivel ezek közül a lapcentrált köbös szerkezet ál-
talában puhább és képlékenyebb, a tércentrált köbös pedig
keményebb és ridegebb, külön kihívást jelentett az ötvöze-
tek felületének előkészítése visszaszórt elektrondiffrakciós
vizsgálatokra. Célkitűzés volt tehát egy reprodukál-
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ható minta előkészítési folyamat kidolgozása.

3. Az irodalomban megjelentek a 3d, 4d és 5d elemeket tar-
talmazó HEA-k, melyek kiváló mechanikai tulajdonságokat
mutattak extrém magas hőmérsékleti körülmények között.
Megmutatták továbbá, hogy ezen „magas hőmérsékletű”
ötvözetek jól tűrik azokat a felhasználási körülményeket,
ahol nagy neutronfluxusnak vannak kitéve. Ennek min-
tájára célkitűzést tettünk egy olyan ötvözet előállí-
tására, mely a Ti, Zr, Hf, Ta és Nb tartalmú ötvöze-
tek tualjdonságait reprodukálja, de nem tartalmaz
ritka és drága elemeket. Így alkottuk meg a Ni, Fe, Cr,
Mo és W tartalmú saját ötvözetünket, melyből a Co elemet
elhagytuk, hiszen az kizáró ok lenne a nukleáris felhaszná-
lások tekintetében.

A disszertációmban vizsgált összetételek a 1. táblázatban ta-
lálhatók.

NiCoFeCr alapú ötvözetek
Ni20Co20Fe20Cr20Al20
Ni20Co20Fe20Cr20Ga20
Ni20Co20Fe20Cr20Ge20
Ni20Co20Fe20Cr20Sn20

Magas hőmérsékletű ötvözetek
Ni20Fe20Cr20Mo20W20

Ni35Fe30Cr20Mo10W5

1. táblázat. A doktori programomban vizsgált ötvözetek.
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Alkalmazott vizsgálati módszerek

Az általam vizsgált ötvözeteket saját kezűleg készítettem el
a Wigner Fizikai Kutatóközpontban, indukciós olvasztással. Az
elkészült mintákat ezek után röntgen diffrakcióval, elektronmik-
roszkóppal és mechanikai anyagvizsgálati módszerekkel vizsgál-
tam (mint a keménységmérés, mikrooszlop összenyomás, szakító-
vizsgálat). A röntgen diffrakciós mérések szolgáltatta fázis infor-
mációkat visszaszórt elektrondiffrakcióval erősítettem meg, illet-
ve néhány esetben pontosítottam is a röntgen adatokat, hiszen
azok a visszaszórt elektrondiffrakcióhoz képest integráltabb ered-
ményt szolgáltatnak.

Természetesen minden vizsgálatot megelőzte a megfelelő me-
tallográfiai előkészítés, mely a kezdetekben nagy kihívást jelen-
tett, az idő előrehaladtával azonban a folytonos fejlesztés meg-
hozta gyümölcsét. A fázisátalakulásokat differenciális termál ana-
lízissel kerestem, a minták Curie-pontját termomágneses méré-
sekkel vizsgáltam.

Saját eredmények: Tézispontok

1: A NiCoFeCr ötvözet bármely általunk vizsgált sp elemmel
történő ötvözése esetén megmutattuk, hogy az sp elem kémiailag
a Ni elemhez kapcsolódik. Ez az eredmény összhangban van a
képződési entalpiákkal. Továbbá megmutattam, hogy Al ötvözés
esetén a kialakult kétfázisú ötvözet fázisai kémiailag nem állnak
olyan messze egymástól, mint a Ga, Ge és Sn ötvözések esetén
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[1].

2: Kimutattam, hogy az elektronaffinitás és vagy képződési
entalpia különbségek jelentős szerepet játszanak a fázisarány ki-
alakításában. Emiatt különböző arányú fázisok alakulhatnak ki
az azonos vegyértékelektron koncentrációval rendelkező ötvöze-
tek esetében (pl. alumíniummal és galliummal történő ötvözés-
kor) [1].

3: Megállapítottam, hogy az eredetileg paramágneses NiCo-
FeCr alapötvözet az általam vizsgált 4 sp ötvözés hatására min-
den esetben ferromágneses tulajdonságúvá válik [1].

4: Megmutattam, hogy Ge-mal való ötvözés hatására a NiCo-
FeCr alaprendszer mágneses kicserélődési paraméterei nagymér-
tékben megváltoznak, így a kialakult ötvözet mágneses tulajdon-
ságai az alapanyagétól eltérőek lesznek. A Ge tércentrált köbös
szerkezet stabilizáló a NiCoFeCrGe rendszerben [2].

5: Kimutattam, hogy a NiCoFeCrGa ötvözet öntött állapot-
ban metastabil. Strukturális és kémiai átalakulások indukálhatók
a rendszerben, melyek érzékenyek a hőmérsékletre és hűtési se-
bességre egyaránt [3].

6: Megállapítottam, hogy az 1100 Kelvin hőmérsékletű hőke-
zelés hatására, mely gyors, illetve közepes (103−101 K/s) hűtési
sebességgel végződik, a jelen lévő két fázis aránya változtatha-
tó, mégpedig azok kémiai összetételének szignifikáns változása
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nélkül. Ez nagymértékben befolyásolja az anyag tulajdonságait
[3].

7: Megmutattam, hogy a ferro/paramágneses átmenet jelen-
tős hatással lehet a mikroszerkezet kialakulására a NiCoFeCrGa
ötvözetben. Emiatt a Curie hőmérséklethez közel kocka alakú
heterogenitások jönnek létre a NiCoFeCrGa ötvözet tércentrált
köbös fázisában. A jelenség a Cr mozgásával értelmezhető.

8: A krómgazdag területek kialakulás többlépcsős folyamat-
nak tűnik a NiCoFeCrGa ötvözet tércentrált köbös fázisában. A
folyamat első lépcsőjében a szülőszemcse krómtartalmánál szig-
nifikánsan nagyobb területek alakulnak ki, majd a következő lép-
csőben egy, a szülővel összevethető koncentrációjú kiválás mér-
hető.

9: Kimutattam, hogy a NiCoFeCrGa ötvözet anomális hőtá-
gulást mutat a Curie-pont közelében. Ez a jelenség szintén a
ferro/paramágneses átalakulás következménye [4].

10: Kísérleti eredményeim egyértelmű korrelációt mutatnak a
szilárdság-képlékenység és összetétel között a NiFeCrMoW ötvö-
zetcsalád esetében. Az anyag mikroszerkezetében kialakult lapcentrált-
és tércentrált köbös fázis arányától függ a képlékeny/törékeny
átalakulás [5].
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Következtetések

• Az sp elemekkel ötvözött NiCoFeCr család esetében meg-
mutattuk a kétfázisúvá válást. Ezek az eredmény összhang-
ban van az előzetes várakozásokkal, melyek az irodalomban
létező vegyértékelektron koncentrációs szabályból származ-
nak. Az elkészült kétfázisú ötvözetekre kialakítottam egy
reprodukálható minta előkészítési eljárást, mely segítségé-
vel jó minőségű visszaszórt elektrondiffrakciós méréseket
sikerült készítenünk.

• A kialakult kétfázisú ötvözetek mágneses tulajdonságait a
Ge-mal való ötvözés esetében vizsgáltuk részletesen. Sike-
rült megmagyaráznunk az eredetileg paramágneses minta
ötvözés hatására bekövetkező ferromágnessé válását.

• A Ga-mal való ötvözése esetén az anyag metastabil termé-
szetét vizsgáltam. Célzott hőkezelések sorozatával (melyek
előzetes termális analízisen alapultak) megváltoztattam az
anyag fázisarányait, illetve a tércentrált köbös fázis eseté-
ben (mely az egyensúlyinál több krómot tartalmaz) a ké-
miai összetételt is. A Ga tartalmú minta anomális hőtágu-
lására az anyagban lejátszódó ferro/paramágneses átmenet
a magyarázat, melyet első elvekből történő számításokkal
tudtunk értelmezni.

• A NiFeCrMoW „hőálló ötvözetet” vizsgálva megállapítot-
tuk, hogy a nominális összetétellel változtatható az anyag
két fázisának aránya, ezzel pedig hangolhatók az ötvözet
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mechanikai tulajdonságai. Az anyagcsalád hőtűrési és ne-
utronsugárzással kapcsolatos vizsgálatai folyamatban van-
nak.
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