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Témaszám: T 46239
Cím: Reverzibilis és irreverzibilis szerkezeti relaxáció és az üvegátalakulás

kapcsolatának vizsgálata nagy üvegképző hajlamú fémes rendszerekben

A kitűzött munkaterv szerint, a szükséges anyagminták elkészítése után [1] összehangolt
vizsgálatokat indítottunk a szerkezeti relaxáció atomi szintű jelenségeinek megértésére. Az
első időszakban elsősorban a reprodukálható tulajdonságok biztosítását célzó előállítási
technológia megvalósítására törekedtünk [2], majd az előállított tömbi amorf ötvözetek
mechanikai tulajdonságait és termikus stabilitását vizsgáltuk olyan ötvözeteken, amelyek
gyakorlati alkalmazására is láttunk esélyt [3-4]. Több, nagy üvegképző hajlamú Fe-alapú
fémüveg vizsgálata alapján azt találtuk, hogy ellentétben a hagyományos fémüvegek
szerkezeti relaxációja során tapasztaltakkal az utólagos hőkezelések hatására ezekben az
anyagokban a lágymágneses jellemzők nem mutatnak jelentős javulás [4].
A mágneses tulajdonságok közül részletesen tanulmányoztuk a szerkezeti relaxáció során az
amorf Curie-hőmérséklet (TC

am) reverzibilis és irreverzibilis változását, valamint néhány a
feszültségállapotra érzékeny mágneses jellemző (koercitív erő és permeabilitás) alakulását.
Az izotermikus hőkezeléseket széles hőmérséklet tartományban (az üvegátalakulás
hőmérséklete és 77K között) végeztük. Megállapítottuk, hogy a TC

am hőkezelések hatására
mutatkozó (irreverzibilis és reverzibilis) eltolódásának előjelét és nagyságát elsősorban a
fémüveget alkotó átmeneti fémek kémiai jellege [5,6] és a hőkezelések hőmérséklet határozza
meg. Az alkotó metalloidok szerepe e tekintetben csak másodlagos. Az irodalomból jól
ismert, egyszerű összetételű de nagy üvegképző hajlamú FeNiSiB ötvözetcsaládban
részletesen tanulmányoztuk a TC

am változását. E változás irányát értelmeztük a Fe-Ni
egyensúlyi fázisdiagramból nyerhető információk alapján. Ellentétben a korai irodalmi
eredményekkel, nem találtunk szigorú inverz kapcsolatot az izotermikus hőkezelések
hőmérséklete és az „egyensúlyi” TC

am értéke között. Ennek okát sikerült megmagyarázni a Fe-
Ni egyensúlyi fázisdiagramban fellelhető kevert szimmetriájú fccbcc fázisegyüttesből
öröklődő „fázisreminiszcenciák” elve alapján [7]. Ugyancsak ennek az elvnek alapján sikerült
értelmezni az általunk kísérletileg is kimutatott H-oldódás, valamint a 77K–on végzett kis
hőmérsékletű hőkezelések TC

am-re kifejtett hatását is [8-12].
Az OTKA támogatása két PhD dolgozat elkészítését és sikeres megvédését tette lehet
lehetővé a kutatás periódusa alatt. Ezzel hozzájárult a BME oktatógárdájának személyi
megújulásához is.

Budapest, 2008. július 29.
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