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1. Bevezetés, célkitűzés 

A megszilárdulás, dermedés egy közismert fázisátalakulás, amellyel mindenki találkozott 
már életében, ha máshol nem is, legalább akkor, amikor jégkockákat készített az üdítőitalához a 
hűtőszekrény fagyasztójában. Mégis viszonylag kevesen vannak tisztában azzal a ténnyel, hogy 
majdnem minden késztermékünk a gyártási folyamat valamelyik szintjén átesik ezen a 
fázisátalakuláson. 

Azt a folyamatot, amely során az anyag folyékony halmazállapotból szilárd 
halmazállapotúvá válik, amorf anyagok esetében dermedésnek, kristályos szerkezetű anyagok 
esetében pedig kristályosodásnak nevezzük. 

A kristályosodás azért olyan fontos, mert az egyik legfontosabb gyakorlati megvalósítása 
a fémek öntése a termékek előállításának egy igen gazdaságos formája, ha a fém olvadáspontja 
nem túl magas. 

A fémötvözeteket legtöbbször homogén olvadékukból állítjuk elő. Mivel olvadt 
állapotban a leggyorsabb a homogenizálódás, a fémötvözetek feldolgozása általában olvasztással 
kezdődik. A feldolgozás során ezután következik az öntés és a megszilárdulás, aminek során arra 
törekszünk, hogy a kristályosodás a lehetőségek szerint szabályozottan menjen végbe. 

A kristályosodás csíraképződéssel kezdődik, majd a keletkezett csírák növekedésével 
kialakul valamilyen szerkezet. Ebben a dolgozatban a csiraképződést nem részletezzük, a 
növekedés tanulmányozására helyezzük a hangsúlyt. 

A kristályosodás során kialakult szerkezet az öntött anyag tulajdonságait sok tekintetben 
nagy mértékben meghatározza, még akkor is, ha további feldolgozásra kerül sor, mert a 
kristályosodás során kialakult szerkezetet nagyon nehéz utólag megváltoztatni, a szerkezet hibáit 
kijavítani. A kristályosodás során kialakult szerkezeti hibák ugyanis a későbbi feldolgozás során 
is erősen hajlamosak megmaradni. 

A fémötvözetek kristályosodásának a tanulmányozása, vizsgálata tehát kulcsfontosságú, 
a kristályosítási folyamatokról kialakult elmélet képezi a fémötvözetek mikroszerkezete 
befolyásolásának, vagyis az öntött termékek minőségének az alapját. Nagyobb kristályosodási 
sebességek esetén jobb mechanikai tulajdonságokkal rendelkező, finomabb mikroszerkezetű 
ötvözetek állíthatók elő. Ilyen nagy kristályosodási sebességek például a lézeresen átolvasztott 
felületeknél lehetségesek. 

A számítógépekkel segített tervezés, gyártás terjedése napjainkban egyre erősödő 
tendencia. Ezen rendszerek működésének egyik nagyon fontos feltétele azonban a gyártás 
közben lezajló fizikai folyamatok pontos ismerete, és ezek alapján olyan modellek készítése, 
amelyek segítségével a gyártási paraméterek és a késztermékek tulajdonságai közötti kapcsolat 
leírható. A szabályozott mikroszerkezetű (controlled microstructure) anyagok számítógéppel 
segített gyártásának megvalósításához olyan modellre van szükség amely a kristályosítási 
paraméterek, és a mikroszerkezet közötti kapcsolatot helyesen írja le. 

Célom tehát egy a kétalkotós szilárdoldatok kristályosodását leíró komplex fizikai 
modell megalkotása, ennek a modellnek az alapján pedig egy szoftver kifejlesztése volt, 
amelynek a segítségével lehetővé vált a kialakuló mikroszerkezet jellemzőinek kiszámítása 
minden a kristályosodást befolyásoló eddig ismert jelenség figyelembevételével, a 
kristályosítási paraméterek széles tartománya esetén. 

2. A kidolgozott komplex modell 

Az irodalomban számos modell található a kristályosodás során kialakuló mikroszerkezet 
leírására. Az első modellt Scheil [1] dolgozta ki 1942-ben. Az aktuális ismereteknek, és a 
számítástechnikai lehetőségeknek megfelelően az eredeti Scheil modellt sokan módosították, 
számos új modellt alkotva. A kétalkotós ötvözetek kristályosodását leíró modelleket Rappaz [2], 
Battle [3], Matsumiya [4], Stefanescu [5, 6] valamint Kraft és Exner [7] foglalták össze. A 
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kidolgozott komplex modellben minden olyan eddig ismert jelenséget figyelembe vettünk, amely 
hatással van a kristályosodásnál kialakuló mikroszerkezetre. 

A kétalkotós szilárdoldatok kristályosodásának leírására kidolgozott modellünk a 
következő feltételezéseken alapul 
 
• egyirányú kristályosítás 
• a cellák és a primer dendritágak burkoló görbéjének alakja forgási paraboloid 
• a szekunder dendritágak szerkezete lemezszerű 
• a térfogatelem két részből, egy cellás, és egy lemezes részből áll 
• a térfogatelem cellás és lemezes részének aránya a hőmérséklet gradienstől és 

szilárd/olvadék határfelület sebességétől függ 
• valós egyensúlyi fázisdiagram 
• sebességfüggő megoszlási hányados, és likvidusz meredekség 
• a szilárd/olvadék határfelületen helyi egyensúly van, a határfelület koncentrációviszonyait a 

nemegyensúlyi fázisdiagram határozza meg 
• a dendritcsúcs túlhűl 
• az eutektikum túlhűl 
• a csúcs körül az olvadék fázisban a diffúziós mezőt a különböző túlhűlés modellek alapján 

vesszük figyelembe 
• a primer és a szekunder dendritágak közt az olvadék fázisban végtelen gyors diffúziót 

tételezünk fel 
• szilárd fázisban a diffúziós parciális differenciálegyenletet numerikusan, véges differencia 

módszerrel oldjuk meg 
• a dendrit durvul, a szekunder dendritág távolság növekszik 
 

A dendrites szerkezet geometriájának közelítésére új modellt dolgoztam ki. Az új modell 
az eddigieknél sokkal jobban közelíti a valódi mikroszerkezetet. A számításoknál használt, 
valós, az irodalomban található mérésekből származó egyensúlyi fázisdiagramot a spline [8, 9, 
10, 11] interpolációval közelítettem. A szilárd/olvadék határfelület hőmérsékletét a fizikailag 
legjobban megalapozott Kurz, Giovanola és Trivedi (KGT) modell [12, 13] alapján határoztam 
meg. A szilárd fázisbeli diffúziót a módosított Crank-Nicholson implicit véges differencia 
módszerrel [14] számoltam. 

A kifejlesztett szoftver segítségével a sebességfüggő likvidusz, szolidusz, és eutektikus 
hőmérsékleteket, valamint a dendritcsúcs hőmérsékletét (a kristályosodás kezdő hőmérséklete) 
és sugarát számítjuk az irodalomban megtalálható különböző modellek alapján. Ezeket az 
eredményeket felhasználva, a kidolgozott komplex modell alapján kiszámítjuk a primer és a 
szekunder dendritág távolságot, a primer dendrit törzs sugarát, a koncentráció eloszlást a 
dendritágakban, a kristályosodás befejező hőmérsékletét és a második fázis mennyiséget. 

3. A modell kísérleti igazolása 

A számolt értékeket Al-Cu, Al-Si és Succinonitril-Aceton ötvözeteken egyirányú 
kristályosodás során mért, az irodalomból származó adatokkal hasonlítottuk össze. Az 
összehasonlítás alapján kijelenthető, hogy a modell alapján készült szoftver minden jellemző 
geometria paramétert (dendritcsúcs sugár, primer és a szekunder dendritág távolság, primer 
dendrit törzs sugár) a koncentráció, hőmérséklet gradiens és szilárd/olvadék határfelület sebesség 
széles tartományában helyesen számít ki. A számított dendritcsúcs hőmérséklet, koncentráció 
eloszlás a dendritágakban, második fázis mennyiség, és szilárd fázis átlag koncentráció a 
kísérleti eredményekkel szintén jó egyezést mutat. 
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4. Komplex kristályosodási diagramok és mikroszerkezet térképek 

A számítások alapján komplex kristályosodási diagramokat szerkesztettem, melyekből 
megállapítható adott koncentráció esetén a kristályosodás kezdő és befejező hőmérséklete széles 
hőmérséklet gradiens és szilárd/olvadék határfelület sebesség tartományban. 

A szilárd oldat kristályosodása kezdő hőmérsékletének és az eutektikum kristályosodási 
hőmérsékletének ismeretében számos szerző szerkesztett olyan mikroszerkezet térképeket, 
(microstructure selection map) melyekből az ötvözet koncentrációja, a hőmérséklet gradiens és a 
szilárd/olvadék határfelület sebességének ismeretében meghatározhatóak a kristályosodás során 
keletkezett fázisok és a kialakult mikroszerkezet. Ezeknek a diagramoknak a szerkesztésénél a 
szerzők azonban nem vették figyelembe a mikrodúsulás jelenségét, így azon ötvözetek esetén, 
amelyek egyensúlyban a kristályosodás után csak szilárdoldatból állnak nem számították ki a 
kristályosodás valódi befejező hőmérsékletét, feltételezték, hogy a kristályosodás az egyensúlyi 
szolidusz hőmérsékleten ér véget. A kristályosodás valódi befejező hőmérsékletének az ismerete 
lényegesen befolyásolja a diagramokat. Olyan esetekben is keletkezik eutektikum, ahol az eddigi 
mikroszerkezet térképek azt nem jelzik, illetve a kristályosodás során kizárólag szilárdoldat 
keletkezik olyan esetekben is ahol a mikroszerkezet térképek eutektikum megjelenését is 
mutatják. 

A sok koncentrációra kiszámított komplex kristályosodási diagram adatainak 
felhasználásával, egy olyan háromdimenziós diagram szerkeszthető, melyből az összetétel, a 
hőmérséklet gradiens és a szilárd/olvadék határfelület sebességének ismeretében 
meghatározhatóak a kristályosodás során kialakuló fázisok illetve azok szerkezete. Mivel a 
háromdimenziós diagramok nehezen kezelhetők, ezért az irodalomban ennek a háromdimenziós 
diagramnak jellegzetes kétdimenziós metszeteit szokták ábrázolni. Háromféle, egy adott 
koncentrációhoz (G~v), egy adott hőmérséklet gradienshez (C0~v) és egy adott sebességhez 
(C0~G) tartozó metszet készíthető. 

Az Al1t%Si és az Al2t%Si ötvözet esetében megszerkesztettem a G~v diagramot. A 
metszetek közül talán ez a legjobban használható, hiszen a gyakorlatban többnyire az a kérdés, 
hogy egy adott összetételű ötvözetben különböző kristályosítási paraméterek esetében milyen 
szerkezet alakul ki. 

Az Al-Si ötvözetre a G=102 K/m és G=107 K/m hőmérséklet gradiensek esetén 
megszerkesztettem az irodalomban is megtalálható C0~v mikroszerkezet térképeket. 

A számítások bármely olyan ötvözetrendszer esetén elvégezhetőek, amelyekre a 
szükséges alap adatok ismertek, és megszerkeszthetőek a komplex kristályosodási diagramok 
illetve mikroszerkezet térképek. 
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5. Új tudományos eredmények 

A kétalkotós szilárdoldatok egyirányú kristályosodásánál kialakuló mikroszerkezet 
leírására, az irodalomban eddig nem található modellt dolgoztam ki. Ez a komplex modell 
minden olyan eddig ismert jelenséget figyelembe vesz, amely hatással van a kristályosodásnál 
kialakuló mikroszerkezetre. 
 
1. Feltételeztem, hogy az egyirányú kristályosodás elején a hőmérséklet gradiens éppen akkora, 

hogy a kristályosodás során felszabaduló latens hőt elszállítja, ezért a dendritcsúcsnál van 
egy ( ) ( )SL0L

is
S CC/CCf −−=  mennyiségű olvadék ami izoterm körülmények közt 

kristályosodik. 
 
2. A dendrites szerkezetet közelítésére egy teljesen új geometriát dolgoztam ki. 
 

a. A dendrit növekedése a forgási paraboloid alakú r sugarú csúcs növekedésével 
kezdődik. 

b. A csúcs mögött 0
21pp K λλ=λ  távolságban jelenik meg az első szekunder 

dendritág. Ekkor a primer ág törzse rc vastagságú, ami a kristályosodás során már 
nem változik. A Kp=4·0.56=2.24 állandó értékét az Al-Si ötvözet esetén mért és a 
számított rc primer ág törzs sugár értékek összehasonlítása alapján határoztam meg. 
Ez az érték igaznak bizonyult az Al-Cu és a Succinonitril-Aceton ötvözetek esetén is. 

c. A térfogatelem egy rc sugarú hengerszimmetrikus cellás részből és egy lemezes 
szerkezetű szekunder dendritágból áll. A két rész aránya egy adott ötvözet esetén a 
hőmérséklet gradienstől és a szilárd/olvadék határfelület sebességétől függ. 

d. Az egész cella, vagy dendrit alakját forgási paraboloiddal közelítve a hőmérséklet 
gradiens, a megszilárdulás hőmérséklet köze és a dendritcsúcs sugarának ismeretében 
a primer dendritág távolság kiszámítható. A primer dendritág távolság egyenletében a 

6.2/1K1 =  állandó értékét az Al6t%Cu ötvözet esetén mért és a számított értékek 
összehasonlítása alapján határoztam meg. 

 
3. A modellben használt komplex geometriával végzett számítások alapján megállapítottam, 

hogy szokványos, nem túl nagy (Al1t%Si ötvözetre 1·10-1 K/m<G<1·103 K/m) hőmérséklet 
gradiensek esetén egy viszonylag széles (G=1·103 K/m esetén 1·10-3 m/s<v<4 m/s) 
szilárd/olvadék határfelület sebesség tartományban a megszilárdult ötvözetben a cellás rész 
elhanyagolható, csaknem a teljes tömeget a szekunder dendritágak alkotják. Ebből az 
következik, hogy ezekben a hőmérséklet gradiens és sebesség tartományokban azok a 
modellek is helyesen számolnak, amelyek csak lemezes geometriát tételeznek fel. 

 
4. Kimutattam, hogy az irodalomban található számításokkal szemben a szekunder dendritág 

durvulásának hatása a nemegyensúlyi második fázis mennyiségre függ mind a hőmérséklet 
gradiens, mind pedig a szilárd/olvadék határfelület sebesség értékétől. 

 
5. A számításokat széles hőmérséklet gradiens (1·10-1 K/m<G<1·108 K/m) és szilárd/olvadék 

határfelület sebesség tartományban (1·10-12 m/s<v<1·103 m/s) elvégezve egy új, komplex 
kristályosodási diagramot szerkesztettem, melyből az összes, a kristályosodásra jellemző 
hőmérséklet, így a kristályosodás befejező hőmérséklete is leolvasható. 
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6. A számítások bebizonyították, hogy kis hőmérséklet gradiens (Al1t%Si ötvözetre 
1·10-1 K/m<G<1·101 K/m) és viszonylag kis szilárd/olvadék határfelület sebességeknél 
(G=10-1 K/m esetén a 2·10-9 m/s<v<2·10-6 m/s sebességtartományban), a kristályosodás 
kezdő és befejező hőmérséklete gyakorlatilag az egyensúlyi likvidusz és szolidusz 
hőmérsékletek. 

 
7. A sok koncentrációra kiszámított komplex kristályosodási diagram alapján olyan 

mikroszerkezet térképeket (microstructure selection map) szerkesztettem, amelyekből az 
összetétel, a hőmérséklet gradiens és a szilárd/olvadék határfelület sebességének ismeretében 
meghatározhatóak a kristályosodás során kialakuló fázisok illetve azok szerkezete. Ezek a 
mikroszerkezet térképek az irodalomban található hasonló mikroszerkezet térképekkel 
szemben a komplex geometriából származó hatást is tartalmazzák, és figyelembe veszik, 
hogy a kristályosodás milyen hőmérsékleten fejeződik be. 

 

6. Az eredmények hasznosítása 

A kidolgozott modell és a modell alapján készült szoftverrel végzett számítások 
eredményei jól hasznosíthatóak az oktatásban. Segítségükkel kvantitatív magyarázat adható 
számos a kétalkotós szilárdoldatok kristályosodásnál fellépő jelenségre. 

A gyakorlatban akár mérésből, akár makromodellből származó hőmérséklet mező 
ismeretében a szoftver segítségével a kristályosodásnál kialakuló mikroszerkezet jellemző 
paraméterei meghatározhatóak. 

A közös Európai (ESA) MICAST projektben a kristályosodásnál kialakuló 
mikroszerkezet jellemző paramétereit ezzel a modellel fogjuk számítani. 
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