
��������	���
� �����	��������
����
�������	�����������

Csanády Csanády Csanády Csanády AndrásnéAndrásnéAndrásnéAndrásné
BayZoltán 

Anyagtudományi és Technológiai Intézet
1116 Budapest, Fehérvári út 130.



Tartalom   

Bevezetés: Általában a nanotechnológiákról

1. Mechanikai �rlés-ötvözés-mechanokémia-nano�rlés

2. Mechanikai eljárásokkal kezelt fém

3. A mechanikai eljárásokkal, hidegalakítással vagy �rléssel kezelt    fémek 

metastabilitása  

4. A fémalakítás néhány fontos m�velete.

5. A lágyítás mechanizmusa.

6. A mechanikai �rlés ( terminológiája, berendezései, története, anyagai).

7. Egyfázisú anyagok �rlésének tapasztalatai.

8. A minimális szemcseméretet meghatározó tényez�k.

9. Több fém komponenst tartalmazó rendszerek �rlésének mechanizmusa.

10. A kiindulási anyagok megválasztásának szempontjai
Csanády Andrásné BAYATI



Tartalom  (folytatás)

11. Az �rlés során betáplált energia hatására fellép� változások.

12. Az �rlés hatására bekövetkez� szerkezeti átalakulások változatai:

Kristályos polietilén �rléskor végbemen� szerkezetváltozása

13. Kompozitok el�állítása �rléssel:

Polimerek mechanikai ötvözése

14. Termodinamikai és kinetikai megfontolások.

15. A szilárdfázisú reakciók.

16. Nanoszerkezet� anyagok el�állítása mechanikai �rléssel:
�rölt nanoszerkezet� anyag változatok
A nanokristályos szerkezet kialakulásának mechanizmusa
Polimerek mechanikai ötvözése

17. Rideg anyagok �rlése (mechanokémia)

18. Kísérleti eredmények bemutatása
Csanády Andrásné BAYATI



AAAA nanotechnológiananotechnológiananotechnológiananotechnológia, mint szemléletformáló fordulat az , mint szemléletformáló fordulat az , mint szemléletformáló fordulat az , mint szemléletformáló fordulat az 
anyagtudománybananyagtudománybananyagtudománybananyagtudományban

Az új elméleti felismerések (kvantummechanika) és az anyag szerkezetét egyre 
„nagyobb felbontással elemz�”, azaz több részletet feltáró vizsgálati 
módszerekkel megszerezhet� tapasztalataink folyamatosan alakítják át, 
tökéletesítik világunk már meglév� technológiai eljárásait.

Alapvet� szemléletváltást indítottak el gondolkodásunkban és az emberi 
fantázia számára új, a korábbinál sokkal tágabb lehet�ségeket kínálnak,
Segítik az emberiség törekvéseit: 
a nyersanyagokkal történ� takarékosabb gazdálkodást, 
a mind mechanikai, mind kémiai szempontból tartósabb, megbízhatóbb 
esetenként új funkciókat hordozó szerkezeti anyagok el�állítását.
Magasabb szintre emelik, reprodukálhatóbbá teszik a korábban kidolgozott 
eljárásokat. 

Az egyre nagyobb figyelmet követel� nanotechnológia gyakorlati alkalmazásai
nem csak a „különlegességek” körében keresend�k, új lehet�ségeket teremtenek 
a nagy mennyiségben termelt szerkezeti anyagok megújítására is. 
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NanodimenziósNanodimenziósNanodimenziósNanodimenziós szerkezeti elemekszerkezeti elemekszerkezeti elemekszerkezeti elemek
TopTopTopTop downdowndowndown –––– bottom upbottom upbottom upbottom up ????

A „nanoanyagok” birodalma nagyon kiterjedt, magában foglalja a 
„klasztereket” is csakúgy, mint minden olyan anyagot, amelyben 
nanodimenziós szerkezeti elemek találhatók. 

A nano részecskék esetében az atomok, elektronok közötti kölcsönhatások 
meghatározó szerephez jutnak. E kvantumos kölcsönhatások szervezik –
önszervezik a részecskéket. 

Az anyagtudomány korábbi, még hagyományos, úgynevezett „új technológiái”
egyaránt jelent�s energia felhasználásával, lehet�leg nagy mennyiség� anyag 
lehet� leghatékonyabb átalakítását célozták. 

A nanokristályos anyagok el�állításához szükséges technológiai 
paramétereknek növelniük kell a részecskék nukleációjának sebességét és 
csökkenteni a szemcseméret növekedésének sebességét.

Ezen technológiák legtöbbjében a technológiai m�veletek mindkét alapvet� 
típusát: az anyagokat szétbontó „top-down” és az anyagokat felépít� „bottom-
up” eljárásokat kombinálva m�velik.
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Kiinduló fázis            Technológia           Dimenzió ∗
Gáz-g�z           Inert gázas kondenzáció               3                

PVD: párologtatás és porlasztás             1 
Plazma technológiák 3 
CVD 3, 2 
Kémiai reakciók 3 

Folyadék Gyorsh�tés 3 
Elektrokémiai leválasztás 1, 3 
Kémiai reakciók 3

Szilárd Mechanikai �rlés 3 
Devitrifikáció 3 
Lézeres abláció 3 
Szikraforgácsolás 3
Csúszó-koptatás 3 
Er�s képlékeny alakítás 3 

∗részecske, szemcse (3D), szál, t� (2D), vékonyréteg, film (1D)

AAAA nanoszerkezetnanoszerkezetnanoszerkezetnanoszerkezet���� (méret(méret(méret(méret����) anyagokat el) anyagokat el) anyagokat el) anyagokat el����állító technológiák csoportosítása állító technológiák csoportosítása állító technológiák csoportosítása állító technológiák csoportosítása 
a kiinduló fázis halmazállapota szerint a keletkeza kiinduló fázis halmazállapota szerint a keletkeza kiinduló fázis halmazállapota szerint a keletkeza kiinduló fázis halmazállapota szerint a keletkez���� anyag anyag anyag anyag

nanodimenzióinaknanodimenzióinaknanodimenzióinaknanodimenzióinak feltüntetésévelfeltüntetésévelfeltüntetésévelfeltüntetésével
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A különböz� �rl� berendezésekben “megmunkált” fémek az elmúlt

évtizedekben kifejlesztett “új anyagok körébe” tartoznak. 

Turnbull 1981-ben készített klasszikus csoportosítását: az energia bevitel 

és a befagyasztás eljárásait bátran kib�víthetjük a mechanikai �rléssel, 

annak is leginkább a nagyenergiájú változatával és így a korábbi u.n. „ új 

anyagokat el�állító új technológiákat” az alábbiak szerint 

csoportosíthatjuk:

A A A A fffféééémes anyagok egyik kmes anyagok egyik kmes anyagok egyik kmes anyagok egyik küüüüllllöööönleges nleges nleges nleges áááállapotallapotallapotallapota: : : : 
a a a a mechanikai eljmechanikai eljmechanikai eljmechanikai eljáááárrrráááásokkal sokkal sokkal sokkal kkkkezelt fezelt fezelt fezelt féééémmmm
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A 70A 70A 70A 70----eseseses és 80és 80és 80és 80----asasasas évek új évek új évek új évek új technológinaktechnológinaktechnológinaktechnológinak csoportosításacsoportosításacsoportosításacsoportosítása

Nagyenergiájú �rlés
Mechanofúzió, stb.

Mechanikai �rlés 
különböz� fajtái

~ 1012Ioninplantáció
Ionsugaras kezelés
Egyéb részecskékkel való 
kezelés, stb.

Besugárzással kapcsolatos 
eljárások

~ 1012Párologtatás
Porlasztás 
Plazmaszórás
Kémiai kondenzáció, stb.

Kondenzáción alapuló 
eljárások

~103 - 108  Különböz� gyorsh�t� 
eljárások,
Lézeres kezelések, stb.

Olvadék vagy szilárd 
anyag befagyasztása

A befagyasztás sebessége
(K/s)

VáltozatokMódszerek
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A A A A metastabil metastabil metastabil metastabil állapotállapotállapotállapot

A felsorolt eljárásokkal létrehozott anyagállapotok legjellemz�bb közös 
tulajdonsága:az egyensúlyi állapothoz képest többletenergiát hordozó állapot, a 
metastabilitás.

Az anyag metastabil lehet:

� Összetétele vonatkozásában, ha egy adott fém több másik fémet tart oldatban, 
mint az az  egyensúlyi állapotában lehetséges ( túltelített szilárd oldatok)

� Szerkezete vonatkozásában, ha az adott rendszer nem a termodinamikailag 
legstabilabb atomi elrendezettség állapotában van ( kristályos, kvázikristályos vagy 
amorf állapot)

� Morfológiai állapota vonatkozásában, ha az anyag az el�állítása során 
nagyszámú diszlokáció, szemcsehatár és határfelület alakul ki, nagy 
határfelület/térfogat (104-107) (cm- 1) jellemzi (modulált filmek, hidegen 
hengerelt fémek, �rlemények, kompozitok)

A mechanikailag megmunkált fém morfolófiailag metastabil, els�sorban ez 
okozza fokozott reakciókészségét.
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A mechanikai úton hidegalakítással vagy A mechanikai úton hidegalakítással vagy A mechanikai úton hidegalakítással vagy A mechanikai úton hidegalakítással vagy ����rléssel megmunkált rléssel megmunkált rléssel megmunkált rléssel megmunkált 
fémek fémek fémek fémek metastabilitásametastabilitásametastabilitásametastabilitása

A mechanikai megmunkálás egyszer� esete a hidegalakítás, azaz jóval az 
olvadáspont alatti T/Tm=0.4 h�mérsékleten végzett  megmunkálás.
A mechanikailag megmunkált fém: hidegen alakított lemez vagy �rl�
malmokban aprított részecske (rétegek vagy szemcsék keveréke) morfológiai 
szempontból metastabil, csak úgy, mint pld. a vákuumban párologtatott 
vékonyréteg rendszerek.

Mindkét rendszer fokozott reakciókészségét morfológiai metastabilitása
okozza, azaz az el�állítás során kialakuló nagyszámú diszlokáció, szemcsehatár 

és határfelület (interface) tehát a nagy
határfelület/térfogat (cm-1)

A szilárdfázisú reakciókban mind a vékonyrétegek esetében, mind a 
mechanikai kezelés során kialakult szerkezetekben alapvet� szerepet játszik a 

reagáló anyagok metastabilitása.
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AAAA fffféééémalakmalakmalakmalakííííttttáááás ns ns ns nééééhhhháááány fontos ny fontos ny fontos ny fontos technoltechnoltechnoltechnolóóóógigigigiáááájajajaja

Az alakítás alapvet� m�veletei a a kovácsolás és a hengerlés.
A tiszta fémek zöme képlékenyen alakítható. 
Az alakítás hatására:
� megn� a felület/térfogat arány
� deformálódnak a szemcsék
� tiszta, új felületek jönnek létre
� alakítási keményedés lép fel

Az alakítás hatására a képlékeny, lágy, kicsi diszlokáció s�r�ség�
(~1012/m2) fémek rideg, kemény, nagy diszlokáció s�r�ség�

(~1015/m2) anyagokká válnak. 

H�kezelés és lágyítás hatására a diszlokációk
kivándorolnak a szemcsehatárokra és újrakristályosodás útján 

eldurvul a fém szerkezet.
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A lA lA lA láááágygygygyííííttttáááás mechanizmusas mechanizmusas mechanizmusas mechanizmusa
A lágyító h�kezelés hatására különböz� szakaszokban csökken a fém
morfológiai metastabilitása. A h�mérséklet emelkedésével el�ször a 
diszlokációk átrendez�dnek, majd újrakristályosodik a fém, gócok képz�dnek 
(T=0.4Tm ) és végül megnövekednek a szemcsék. A képlékeny alakítás és a 
kilágyulás egyes jelenségei egyaránt szerepet játszanak az �rlés során.

A mechanikai A mechanikai A mechanikai A mechanikai ����rlrlrlrlééééssss (terminol(terminol(terminol(terminolóóóógigigigiáááája)ja)ja)ja)
A mechanikai �rlés elnevezései :

Egyfázisú anyagok esetében az angolnyelv� irodalom általában a:

Mechanical milling (MM)( �rlés) 
Mechanical grinding (MG)(zúzás)
Cryomilling (CM) (kriomilling, hideg �rlés)

Többfázisú anyagok esetében pedig a:

Mechanical alloying (MA)(ötvözés) nagyenergiájú �rlés 
Mechanofúzió (MF)( bevonás, ötvözés) kisenergiájú �rlés és
Cryomilling (CM) kifejezéseket használja. 
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A mechanikai A mechanikai A mechanikai A mechanikai ����rlrlrlrléééés berendezs berendezs berendezs berendezééééseiseiseisei

• Attritor (forgó karos,golyós) Golyósmalmok (rázó, centrifugális stb.)

• Mechanofúziós (Hosokawa) malom

Az �rlés folyamatában az anyagot a golyó-por-golyó-falazat ütközések 
munkálják meg.

 

A nagyenergiájú attritoros �rlés A kisenergiájú Hosokawa malom felépítése
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BolygBolygBolygBolygóóóó golygolygolygolyóóóós malom s malom s malom s malom ����rlrlrlrléééési paramsi paramsi paramsi paraméééétereinek szemltereinek szemltereinek szemltereinek szemlééééltetltetltetltetéééésesesese
((((FritschFritschFritschFritsch,,,, PulverisettePulverisettePulverisettePulverisette 4,4,4,4, nanonanonanonano����rlrlrlrl���� malom)malom)malom)malom)

• - db: az �rl�golyó átmér�je 

• - �b: az �rl�golyó anyagának s�r�sége 

• - Nb: az �rl�golyó száma 

• - Rp: forgástengelyek távolsága 

• - Dv: az �rl�tégely átmér�je 

• - Hv: az �rl�tégely magassága 

• - mp: az �rölt por tömege 

• - Wv: az �rl�tégely fordulatszáma 

• - Wp: a f�korong fordulatszáma 
(Kakuk, 2006)
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Évente több, mint 500 újabb kombináció

Grafit MM
Polimerek MA

Reaktív �rlés RM
Kvázikristályok MA
Amorfizáció MM

Az MA üzemi bevezetése

Ni bázisú MA kísérletek

Nem kevered�
rendszerek M A
Nanokristályok MM 
Amorfizáció MA
Al pilot plant MA

MA Al szabadalom
MA Al kísérletek

Sintered aluminium 
powder: SAP (Al-
Al2O3) MM kompozit

Mechanikai �rlés: MM
Mechanikai ötvözés: MA
Reaktív �rlés: RM

2000
1999

1990

1980

1970

1960

1950

Fémek MM, MA, RM technológiai fejlFémek MM, MA, RM technológiai fejlFémek MM, MA, RM technológiai fejlFémek MM, MA, RM technológiai fejl����déstörténetedéstörténetedéstörténetedéstörténete
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EgyfEgyfEgyfEgyfááááziszisziszisúúúú rendszerek rendszerek rendszerek rendszerek ����rlrlrlrléééésssséééének tapasztalatainek tapasztalatainek tapasztalatainek tapasztalatai

A kutatók (f�képpen Eckert és munkatársai, 1992) számos tércentrált köbös 
(bcc), lapcentrált köbös (fcc) fémmel és hexagonális (hcp) szerkezet�, továbbá
újabban különböz� állapotú szenekkel is végeztek nagyenergiájú golyós 
malomban �rlési kísérleteket. 

Megállapították, hogy:

� az �rlési id� növelésekor csak egy bizonyos határig csökkent a szemcseméret,

� a minimális szemcseméret a fémek olvadáspontja szerinti sorrendet követte, 

� az �rlés okozta hibák miatt fellép� rácsfeszültségek monoton n�ttek a 
szemcseméret csökkenésével,

� a tárolt energia egy ponton túl, amikor a rendszer elérte a legkisebb 
szemcseméretet meredeken csökkent. (Ezt jelenleg azzal magyarázzák, hogy ez
akkor történik amikor a diszlokációk megsemmisülnek a szemcsehatárokon, 
vagy amikor a rendszer egy kritikus határon túl elszennyez�dik).

� fázisátalakulások mentek végbe

Csanády Andrásné BAYATI



A minimA minimA minimA minimáááális szemcsemlis szemcsemlis szemcsemlis szemcsemééééretet meghatretet meghatretet meghatretet meghatáááározrozrozrozóóóó kkkkíííísssséééérleti feltrleti feltrleti feltrleti feltéééételektelektelektelek

� a betáplált  �rlési energia,
· � az �rl�golyók és az anyag mennyiségi arányai,
· � az �rlés következtében kialakuló h�mérséklet,
· � az �rölt anyag olvadáspontja

· a hibakeltés és megújulás versenye ( azaz az a legkisebb szemcseméret, 
amelyik anélkül tudja még a diszlokációkat magában tartani, hogy azok 
kivándorolnának a szemcsehatárra, azaz a szemcse megújulna.)

A minimális szemcseméret összefüg-
gése az olvadásponttal és a kristály-

szerkezettel
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TTTTööööbb fbb fbb fbb féééém komponenst tartalmazm komponenst tartalmazm komponenst tartalmazm komponenst tartalmazóóóó rendszerek rendszerek rendszerek rendszerek ����rlrlrlrléééésssséééének nek nek nek 
mechanizmusamechanizmusamechanizmusamechanizmusa

Az �rlés során a fémrészecskék a golyók ütésének és/vagy hengerlésének hatására: 
� deformálódnak, megn� a FELÜLET/TÉRFOGAT arányuk,
� a részecskéken tiszta, új felületek jönnek létre,
� a részecskékben megn� a diszlokáció s�r�ség, a részecskék felkeményednek,
� az egynem�, de a különböz� részecskék is összehegednek,
� a részecskék felszakadnak,
� a részecskékben lamellás szerkezet alakul ki,
� az összehegedés és felszakadás egyensúlyba jut,
� kisérleti körülményekt�l függ�en az �rlés közben megemelkedik a h�mérséklet

Az �rlés közben végbemen� folyamatok
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A kiindulA kiindulA kiindulA kiinduláááási anyagok megvsi anyagok megvsi anyagok megvsi anyagok megváááálasztlasztlasztlasztáááássssáááának szempontjainak szempontjainak szempontjainak szempontjai

Amikor �rléssel kívánunk változást létrehozni az anyagokban figyelembe 
kell vegyük a mechanikai tulajdonságokat, kémiai és szerkezeti 
tulajdonságokat, méreteket és méretarányokat, kémiai arányokat: 

Ilyen párosítások lehetnek :

� Képlékenység (pl. Cu, Ni, Al, Fe) - Ridegség (pl.Cr,oxid, stb.)

� Egymást korlátlanul oldó fémek (pl. Ag-Au)

� Egymást egyáltalán nem oldó fémek (pl.Cu-Fe)

� Intermetallikus fázist képez� fémek (pl.Al-Mn (Fe,Cr,Ni,stb.)

� Fém-oxid ( vagy borid, nitrid, szén) párok

Fontosak: a komponens részecskék méretei és méretviszonyai

és a komponensek kémiai arányai
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Az Az Az Az ����rlrlrlrléééés sors sors sors soráááán n n n betbetbetbetááááplplplpláááált energialt energialt energialt energia hathathathatáááássssáááára fellra fellra fellra felléééépppp���� vvvvááááltozltozltozltozáááásoksoksoksok

Szemcsék méretének a csökkenése (szemcse finomodás)

� Létrehozható vagy kiterjeszthet� a nem elegyed� vagy részben elegyed� fémek 
szilárd oldat tartománya

� Szilárdfázisú reakciók játszódnak le

� Kompozit anyagok képz�dhetnek

� Kristályos vegyületfázisú, intermetallikus anyagok (kiindulási vagy �rlés 
során képz�döttek) amorfizálódhatnak

Az Az Az Az ����rlrlrlrléééés hats hats hats hatáááássssáááára bekra bekra bekra beköööövetkezvetkezvetkezvetkez���� szerkezeti szerkezeti szerkezeti szerkezeti áááátalakultalakultalakultalakuláááásoksoksoksok lehetslehetslehetslehetséééégesgesgesges
vvvvááááltozatailtozatailtozatailtozatai

Az �rlés során a betáplálát energiától függ�en reverzibilis szerkezeti átalakulások
mehetnek végbe. Az atomi szerkezet különböz� állapotai jöhetnek létre: 

kristályos�kvázikristályos�amorf�kristályos�stb.

Kristályos polietilén (polimer) �rlésekor is el�ídézhet� volt szerkezetváltozás.
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KompozitokKompozitokKompozitokKompozitok elelelel����áááállllllllííííttttáááása mechanikai sa mechanikai sa mechanikai sa mechanikai ����rlrlrlrléééésselsselsselssel

Mechanikai �rlés útján egyszint� vagy akár többszint� kompozitokat is el�állíthatunk. 
Ha pl. volfram port és ZrO2 port keverünk, akkor els� lépésben lérejön a volfram porba 
ágyazott ZrO2 kompozit (single-level kompozit). Ha ehhez egy újabb komponenst adunk 
pl. Ni port, akkor ezt a harmadik komponenst is felveszi a rendszer és létrejön egy 
kétszint� (two-level) kompozit.

Egy és többszint� kompozitok pl. Volfram 
és ZrO2 porból történ� el�állításának 
sémája 
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Polimerek mechanikai ötvözésePolimerek mechanikai ötvözésePolimerek mechanikai ötvözésePolimerek mechanikai ötvözése
A mechanikai ötvözés m�veletét polimerekre is alkalmazhatjuk. 

Az így keletkez� részecskék az ötvözet alkotóinak konglomerátumai és azt jelzik, hogy 
�rléskor az anyag felszakításának (törésének) majd hidegen hegedésének fémeknél 

igazolt mechanizmusa a m�anyagok esetében is érvényben van.
A láncok degradációja helyett inkább új kötés formák jönnek létre, egyes polimerek 

esetében molekulasúly növekedéssel járó új lánc illeszkedések, másoknál 
molekulasúly csökkenéssel kísért lánc szakadások. Polimereknél a különböz�

változatok mindig a polimer kombináció függvényei. Általános szabályként mondható
azonban, hogy ezek a kötések általában er�sebbek, mint a szokványos termikus 

olvasztás során kialakított kötések. 
A mechanikai �rléssel kezelt m�anyag mindig nagyon reaktív és metastabil és csak 

újabb h�hatás esetében változik meg. Azt találták, hogy �rölt m�anyag porok 
olvadáspontjuk felett konszolidálva is meg�rizték  a szokványos technológiával gyártott 

anyagokhoz képest jobb mechanikai tulajdonságaikat.
Inkompatibilisnek ismert polimer/polimer ötvözetek mechanikai ötvözéssel adalékok
nélkül állíthatók el� (PA/PE, PA/ABS). Tetsz�leges arányokban kompozitálhatók: 

polimer/kerámia (PP/Si Vagy C), polimer/fém (PS/Sn vagy HDPE/Cu) és 
polimer/intermetallikus fázis (PE/QC) kompozitok. Ez utóbbi esetekben azonban 

nanorészcskék esetében kiváltképpen funkcionálás válhatik szükségessé.
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Termodinamikai Termodinamikai Termodinamikai Termodinamikai éééés kinetikai megfontols kinetikai megfontols kinetikai megfontols kinetikai megfontoláááásoksoksoksok

Fémek, mint termodinamikai rendszerek esetében a fázisok egyensúlyának 
vizsgálatakor csak az állandó nyomáson vett h�energia, azaz a szabad entalpia 

változásának értékét vesszük figyelembe. 
Két állapot közötti szabad entalpia különbsége: 

�G=�H-T�S

�H - a rendszerbe a változás érdekében bevezetett entalpia vagy h�mennyiség, 
ebb�l T�S energia a változás során az anyagban halmozódik fel.

�G - a folyamat hajtóereje

A mechanikai �rléskor a rétegelt szerkezetben egy nagy szabad entalpiájú
állapotot hozunk létre.

A rendszer ebb�l az állapotból kiindulva a számára kinetikailag kedvez�bb utat 
választja, azaz a kisebb küszöb energiájú és/vagy gyorsabban növeked�

szerkezeti állapot.

Csanády Andrásné BAYATI



A szilárdfázisú reakciókA szilárdfázisú reakciókA szilárdfázisú reakciókA szilárdfázisú reakciók

Az �rlés során a nagy diszlokáció s�r�ség és a lamellás vékonyréteg 
szerkezet okozta morfológiai metastabilitás továbbá a megemelkedett 
h�mérséklet hatására az egymással intermetallikus fázist képz� fém 
komponensek között interdiffúzió (határfelületeken át lejátszódó diffúzió) útján 
szilárdfázisú reakciók játszódhatnak le. 

A létrejött intermetallikus fázisok az �rlés hatására  szintén 
széttöredeznek és elkeverednek az anyagban, vagy további reakciók során 
maguk is reakció partnerekké válnak. Újabb reakciókat az �rlés során betáplált 
további energia válthat ki.

Szilárd fázisú reakciók következhetnek be az �rlemények 
h�kezelésével és/vagy plazmaszórásával is.
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NanoszerkezetNanoszerkezetNanoszerkezetNanoszerkezet���� anyagokanyagokanyagokanyagok elelelel����áááállllllllííííttttáááása mechanikai sa mechanikai sa mechanikai sa mechanikai ����rlrlrlrléééésselsselsselssel

Az el�z�kben elmondottak értelmében a nanoszerkezet� anyagok el�állításának 
alapja: a nanonál durvább szerkezet� anyag plasztikus deformáció útján végzett 
lebontása.
A nanoszerkezet� anyag mechanikai �rléssel végzett el�állításának el�nyei, 
hogy:

� lényegében minden anyagféleségre alkalmazható
� a laboratóriumi megvalósltás esetében viszonylag olcsó berendezés
� a technológiák egyszer� adaptálhatósága nagy mennyiségekre

fenti el�nyökkel szemben hátrányai is vannak:
� az �rl� anyag (golyó, falazat) és atmoszféra szennyez� hatása 

(ellenszerként "felületaktív" adalékok, bór vagy bórax alkalmazása 
szükséges)

� a mikroszerkezet durvulás mentes konszolidációját kell megoldani 
(HIP, nagyenergiájú vagy robbantással végzett tömörítés 
szükségessége)
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����rrrrllllééééssel kssel kssel kssel kéééészszszszíííítetttetttetttett nanoszerkezetnanoszerkezetnanoszerkezetnanoszerkezet���� anyag vanyag vanyag vanyag vááááltozatokltozatokltozatokltozatok

A leggyakrabban az alábbi nanoszerkezet� anyag féleségeket állítják el�:

� egyfázisú anyagokat

� mechanikai ötvözeteket

� kristályos anyagokat (amorf anyagokból)

� nanokompozitokat, azaz olyan kétfázisú rendszerek el�állítása, 
amelyek esetében legalább az egyik fázis, legalább egyik dimenziója 
nanoméret�
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AAAA nanokristnanokristnanokristnanokristáááályoslyoslyoslyos szerkezet kialakulszerkezet kialakulszerkezet kialakulszerkezet kialakuláááássssáááának mechanizmusanak mechanizmusanak mechanizmusanak mechanizmusa
Az �rlés kezdetén a szemcsékben a deformáció a nyírási sávokban nagy diszlokáció
s�r�séget hoz létre. Meghatározott feszültség elérését követ�en a diszlokációk
megsemmisülnek és kisszög� szemcsehatárokká alakulnak át, amelyek azután szeparálják 
az egyedi szemcséket. 
A folyamat lényege, mint ahogyan azt az általános részben ismertetésre került:
Plasztikus deformáció és termikus folyamatok révén megújulás. Az �rlés energiája csak a 
folyamat kinetikáját határozza meg. Az �rlés h�mérsékletének csökkentésével, fémek és 
intermetallikus fázisok esetében is, kisebb lesz a minimálisan elérhet� szemcseméret.

Ötvözött nanokristályos termékeknél megfigyelték, hogy a minimálisan elérhet�
szemcseméret fordítottan arányos a keménységgel.

A nanokristályos anyagok �rlésének alapvet� kérdése, hogy miben áll a deformációs 
mechanizmus a nano szemcseméretek esetében?
In-situ TEM vizsgálatok megmutatták, hogy a kb. 10 nm-es szemcsék esetében a szemcsék 
nem tartalmaznak diszlokációkat, a mechanikai hatás a szemcsehatárok elfordulásához és 
csúszásához vezet, továbbá a hármas pontok helyén pórusok keletkeznek. 
Bizonyos amorf anyagokban az �rlés okozta deformáció során, a nyírási sávokban a 
felgyorsult diffúziós folyamatok létrehozzák az atomok újra rendez�désének, 
kristályosodásának feltételeit. Ez utóbbi függ az atomok topológiai elrendez�dését�l és 
kémiai kötését�l.
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Rideg anyagok Rideg anyagok Rideg anyagok Rideg anyagok ����rlése (rlése (rlése (rlése (MechanokémiaMechanokémiaMechanokémiaMechanokémia))))

A rideg anyagok – így oxidok és egyéb szervetlen anyagok
mechanokémiai aktiválásakor, �rlésekor a repedési és törési 
folyamatok a meghatározók. 

Az aktiválást a frissen keletkezett felületek elektromos 
töltésváltozásával és egy lokális felmelegedéssel magyarázzák, 
továbbá nagy szerepe van a nyírás és nyomás együttes hatásának.

Rideganyagok esetében sem lehet önmagával a mechanikai 
�rléssel minden esetben az együtt �rölt anyagok szintéziséig
eljutni, azonban a létrehozott kis szemcseméretek, a homogén 
eloszlás, a felületek aktiválása el�segítheti a kívánt szintézis 
megvalósítását, pld az �rlést követ� h�kezelés során.
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����rlési folyamat a rlési folyamat a rlési folyamat a rlési folyamat a mechanokémia mechanokémia mechanokémia mechanokémia szemszögébszemszögébszemszögébszemszögéb����llll

Csanády Andrásné BAYATI

A törés energetikai probléma. A repedés terjedéséhez a rugalmas deformáció 
energiája nagyobb kell legyen a felületi szabadenergiánál. A törési energia
valójában sokkal nagyobb, mint a felületi szabadenergia (részint fedezi a 
plasztikus deformáció energiáját, részint h�vé alakul át.)

Szokás az els�dleges mechanokémiai folyamatokat: szabadenergia növekedés, 
reakcióképesség, aktivitás növekedés)
megkülönböztetni a másodlagos mechanokémiai folyamatoktól: szabadenergia 

csökkenés, kötési energia növekedés, aktivitás csökkenés.

A diszperzitásfok változása az �rlési id�vel

a) Befektetett munka arányos a diszperzitásfok 
növekedésével
b) Arányosság megsz�nik, aggregáció (laza)
c) Agglomeráció (tömörödés, irreverzibilis)



Példák….
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1.Al-Pb gyorsh�tött porok �rlésével el�állított kompozit por és a HERF 
konszolidálással kapott tömb anyag vizsgálata

(Egymással nem elegyed� fémekb�l képzett kompozit)

Csanády Á. Sajó I, Lábár J, Szalay A, Papp K, 
Balaton G, Kálmán E, Journal of Nanoscience
and Technology, 5, (2005) 869-874

(d) sz�réssel er�sített HRTEM
(1,72Å)

Az �rlésnél alkalmazott energia 
növelés hatására észlelhet� Al és 
Pb Röntgendiffrakciós csúcsainak 

szélesedésével bemutatott krisztallit
méret csökkenés (a), visszaszórt 

elektronfelvétel (b).

Robbantásos HERF technológiával tömörített 
Al-Pb kompozit TEM felvételei (c,d) 
és a robbantással készített tömörített Al-Pb 
kompozit és a kiindulási kompozit por 
összehasonlítása XRD  diffraktogramokkal (c).

(b) BSE

 

200nm

(c)

(e)

(a)
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2. Az 2. Az 2. Az 2. Az ����rlésrlésrlésrlés mechanokémiaimechanokémiaimechanokémiaimechanokémiai hatásahatásahatásahatása HexaferritHexaferritHexaferritHexaferrit elelelel����állításábanállításábanállításábanállításában

Kapcsolódó projekt: NANOFERRIT, NKFP-3/a, TKI-Ferrit KFT

Nano ferrit-, és kerámia dielektrikumú rendszerek mm-es hullámhosszon m�köd� 
passzív híradástechnikai alkatrészekhez. 

Cél: a hagyományos kerámiatechnológiától eltér�, u.n. „ non conventional”  
technikákkal (nagyenergiájú mechanikai �rlés, szol-gél módszer stb. ) a 
hagyományosnál jobb mágneses tulajdonságú hexagonális ferrit anyagokat 
el�állítani.

 

176 nm 

Az �rlés alkalmazása:
a kompozit porok finomítása a szilárd fázisban 
lejátszódó kationcsere el�segítése érdekében és a 
kialakult hexaferritek homogenitásának
növelésében (kiindulási anyagok: Fe2O3, BaCO3, 
ZnO, NiCO3, stb.).

4 h/1100 oC el�szinterelt minta 8 órás 
�rlése után készült TEM felvétel

Gyula Kakuk, Agnes Csanady, Laszlo Trif, Istvan Sajó,
Katalin Papp, Anna Sztaniszlav, Erika Kálmán
The influence of nanomilling on the formation 
of Ba- hexaferrite, ISMANAM 2006
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Az el�szinterelt Hexaferrit
�rlemény finomítása

Különböz� �rlési id�k hatására a 
legkisebb krisztallit méret  ~ 10nm

Az egyes Hexaferrit komponensek (pl. (Fe2O3) �rlése

Különböz� �rlési id�k hatására a 
legkisebb krisztallit méret  ~ 20nm

Nano�rlés el�tt

4h �rlés

8h �rlés

Nano�rlés el�tt

8h �rlés

�����������	��
�
��
�����������

������
�������

�����
�������

DTA
Homogenizált
�rölt (8h)

NANOFERRIT, NKFP-3/a
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3. Az 3. Az 3. Az 3. Az ����rlés részecskerlés részecskerlés részecskerlés részecske---- ésésésés krisztallitméretkrisztallitméretkrisztallitméretkrisztallitméret csökkentcsökkentcsökkentcsökkent����----
és ötvözés ötvözés ötvözés ötvöz���� hatása  hatása  hatása  hatása 

Kapcsolódó projekt: ALUNANO, GVOP-3.1.1.-2004-0417/3.0

Gyorsh�tött flake alapú alumínium bázisú nanokompozit gyártástechnológiái.

Cél: a megfelel� összetétel�, szerkezet� és mechanikai tulajdonságú övözött és 
kompozitált alumínium flake alapú nanokompozitok technológiai lépéseinek 
kidolgozása.

Az �rlés alkalmazása:
(a) A kompozitáló részecske 

méretének csökkentése (Al2O3) 
8h �rlés után (PCMD: 370W), az 
átlagos krisztallitméret: ~20nm.

(b) A kiinduló Al-flake mátrix anyag 
mechanikai ötvözése (rézzel)

(c) A mátrix és  a diszperz fázis 
kompozitálása.

Növekv� �rlési id� hatása

t [h]
8h

(a)
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Az �rlés alkalmazása:
(b) A kiinduló Al-flake mátrix anyag 
mechanikai ötvözése (rézzel)
(c) A mátrix és  a diszperz fázis 
kompozitálása.

Cu
(b) EDS

(c) XRD, BSE

Csanády A., Ipacs L., Kakuk Gy., Kálmán E., Nagy P. M., Papp K., Sajó
I., Szalay A.: Characterization and comparison of rapidly solidified Al 
particles, mechanically milled nanostructures and their consolidated 
structures made by high energy rate forming (HERF) technique: Materials 
Science Forum, 2006, accepted.

ALUNANO, GVOP-3.1.1.-2004-0417/3.0
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4.1. A szén4.1. A szén4.1. A szén4.1. A szén----nanocsöveknanocsöveknanocsöveknanocsövek bevonatolásabevonatolásabevonatolásabevonatolása és és és és kompozitálásakompozitálásakompozitálásakompozitálása
alumíniummalalumíniummalalumíniummalalumíniummal

Kapcsolódó projekt: ALUNANO, GVOP-3.1.1.-2004-0417/3.0
AlCu4.5+10% MWNT
(EDS, SEM, SEM-TEM)
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4.2 Szén 4.2 Szén 4.2 Szén 4.2 Szén nanocsöveknanocsöveknanocsöveknanocsövek bevonatolásabevonatolásabevonatolásabevonatolása alumíniummal alumíniummal alumíniummal alumíniummal 
kis energiájú kis energiájú kis energiájú kis energiájú ����rléssel rléssel rléssel rléssel 

A kísérletek célja a nanocsövek
fémmel (alumíniummal) történ� 
bevonatolása  alacsony energiájú 
�rléssel.

SEM felvételek és EDS spektrum 
eredeti (a) és a bevonatolt
nanocsövekr�l  (b).

(a) (b)

Eredeti nanocsövek

Bevonatolt nanocsövek
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5. Az 5. Az 5. Az 5. Az ����rlés rlés rlés rlés krisztallitméretkrisztallitméretkrisztallitméretkrisztallitméret csökkentcsökkentcsökkentcsökkent���� és morfológiai módosító  és morfológiai módosító  és morfológiai módosító  és morfológiai módosító 
hatásahatásahatásahatása

Kémiai úton el�állított Ag-szemcsék 
(SEM) és ezek �rölt változatai 
(SEM,XRD) (30h �rlés golyós 
malomban).

Szemcse Flake

Krisztallitméret csökkenés: ~247nm ~41nm
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