A SEM/FIB rendszerrel kapcsolatos elemi kutatási témák helyzete és eredményei 2011.
március végén
1. Kolloidális gyógyszerhordozók előállítása
Témavezető: Kiss Éva (Kolloid Kémiai Tanszék)
A témában résztvevő munkatársak: Bősze Szilvia tud. főmunkatárs ELTE-MTA; A témában
résztvevő hallgatók: Faragó Eszter vegyész MSc; Kobzi Balázs kémia BSc;
Pribranska Kinga vegyész MSc.
A téma feladatainak leírása: A kutatás keretében irányított és szabályozott
hatóanyagtranszportra alkalmas, biokompatibilis nanorészecskéket állítunk elő, és azt
tanulmányozzuk, milyen összefüggés van a részecskék mérete, méreteloszlása, szerkezete
(pórusossága) és a hatóanyag leadás között.
Eredmények: A polimer nanorészecskék vizsgálata méretük és sugárzásra való érzékenységük
miatt nem rutin feladat. A munkát azzal kezdtük, hogy megkerestük a megfelelő vizsgálati
körülményeket és a mintakészítési eljárásokat. Sikeresen előállítottunk polimer
gyógyszerhordozó nanorészecskéket. A méretmeghatározás pásztázó elektronmikroszkóppal
történik. Hordozónak a HOPG (pirolitikus grafit) bizonyult megfelelőnek, mely segítségével
méretmeghatározásra alkalmas képeket kaptunk nagyfelbontású pásztázó elektronmikroszkóppal
a natív részecskéket vizsgálva. Így nem volt szükség vezető réteggel való bevonásra, amely a
méretet és a részecskék tulajdonságait torzíthatja.

Gyógyszer-transzportra alkalmas PLGA (polylactic-co-glycolic acid) kopolimer gömböcskék
2. Nanoméretű objektumok deformációs tulajdonságainak vizsgálata
Témavezető: Groma István (Anyagfizikai Tanszék).
A témában résztvevő kutatók: Hegyi Ádám BSc hallgató (diploma téma).
A téma feladatainak leírása: Az utóbbi évtizedekben indultak anyagtudományi vizsgálatok a
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mikrométeres skálán. A vizsgálatok arra engedtek következtetni, hogy már ekkora méretekben is
megváltoznak a plasztikus tulajdonságok. A változás oka az, hogy míg a makroszkópikus minta
végtlennek tekinthető ugyanakkor a mikronos mintákat véges méretűnek kell kezelni. A
kölcsönhatások hosszú hatótávolságának köszönhetően azok ,,megérzik” a minta szélét. Ezáltal
az anyagi viselkedés új leírását kell kidolgozni, mely magában foglalja a méreteffektust is.
Eredmények: Munkánk során réz egykristályból kifaragott mikropillárok (mikronos átmérőjű
hengeres oszlopok) egytengelyű összenyomásával vizsgáltuk a jelenséget. A mikropillárokat
fókuszált ionsugaras (FIB) megmunkálással alakítottuk ki, majd a kifaragás után nanoindentációt
alkalmaztunk. Az indentációs görbéken véletlenszerű eloszlásban deformációs ugrások
keletkeznek. Az ugrás annak köszönhető, hogy a minta egy kb. 45°os síkja mentén elcsúszás
jön létre. A csúszások ugyanolyan kiindulási paraméterek mellett sem ugyanakkora feszültség
esetén következnek be, megindulásuk statisztikus jellegű.
Elméleti és szimulációs eredmények azt bizonyítják, hogy a megcsúszásokat több, együtt mozgó
és gyorsan haladó diszlokáció, azaz egy diszlokáció lavina okozza. A diszlokációk ilyen kollektív
viselkedése minden skálán megfigyelhető, ám hatásuk csak a mikronos tartományban válik
szemmel láthatóvá. A deformáció-feszültség görbéken sikerült igazolni a szimulációs vizsgálatok
eredményeit

Deformálatlan (baloldalt) és deformált (jobboldalt) 3 um átmérőjű mikropillár. A deformált
mikropillár oldalán jól láthatók a kb.45°-os szögben futó csúszási síkok melyeket
diszlokációlavinák eredményeztek

3. Régészeti tárgyak, fémek és eszközök szöveti-szerkezeti vizsgálata
Témavezető: Szakmány György
Résztvevők: Gherdán Katalin tudományos munkatárs, Weiszburg Tamás egyetemi docens, Járó
Márta
A legrégebben ismert mesterséges nanofilmek a történeti textíliák díszítéséhez használt
fémfonalakon sok esetben megtalálható felületi nemesfém-bevonatok. Kezdetben a fonalakat
aranyból, vagy arany-ezüst ötvözetből készítették, azonban ezek mellett már a középkorban
megjelentek az aranyozott ezüst, az ezüstözött vagy ezüstözött és aranyozott réz, illetve
(később) egyéb fémkombinációkból készült fonalak is. Bár ezeket a többrétegű fémszalagokat
vagy -drótokat széles körben használták, a nemesfém-réteg(ek) kialakításának módját kevéssé
ismerjük. A kutatás általános célja a fémfonalak készítéstechnikáinak alaposabb megismerése
SEM+EDX vizsgálatokkal kombinált fókuszált ionsugaras (FIB) megmunkálás segítségével a
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Soproni Borbála (a soproni Kecske-templomban feltárt XVI. századi női viseletegyüttes)
körgallérját díszítő fémfonalak (aranyozott ezüstfonalak) elemzése során.
A mintákkal
kapcsolatban feltett archeometriai kérdések: milyen vékony a felületi aranyréteg, milyen a fonalak
rétegszerkezete, az arany- és ezüstrétegek határán kimutatható-e valamilyen, a
készítéstechnikára utaló elem (pl. réztartalmú forraszanyag használatát jelző réz, illetve tűzi
aranyozásra utaló higany) dúsulása. Az eddigi FIB/SEM vizsgálatok lehetővé tették az
ionsugaras megmunkálással feltárt keresztmetszeti felületeken az aranyréteg vastagságának
mérését (0–255 nm), illetve az EDX vizsgálatok segítségével kimutatható volt réztartalmú
forraszanyag használata. Tűzi aranyozásra utaló jelet – azaz higany-dúsulás az arany-ezüst
réteghatáron - az eddigi vizsgálatok során nem találtunk.

Egy oldalon aranyozott ezüstszalag (Soproni Borbála körgallérján a paszomány fonala)
ionsugaras megmunkálással készített keresztmetszeti felülete a mért vastagságértékekkel. A
rétegek felülről lefelé: elektronsugárral és ionsugárral leválasztott platina, felületi aranyréteg,
ezüst. A szalag szélessége ~650 μm, vastagsága ~20 μm.
4. Hidrogeológiai folyamatok rekonstrukciója ásványfázisok mikron-tartományú szöveti,
morfológiai és összetételi vizsgálata
Témavezető: Mindszenty Andrea
Résztvevők: Erőss Anita tudományos munkatárs, Mádlné Szőnyi Judit egyetemi docens, Borsodi
Andrea egyetemi docens
Az oldódási-ásványkiválási folyamatok és azok termékeinek tanulmányozásával, valamint a
mikrobák barlangképződésben és ásványkiválásban betöltött szerepének vizsgálatával a Budai
Termálkarszt jobb megismerése az elsődleges célunk. A Budai Termálkarszt megcsapolódási
zónájában jellemző biofilmek vizsgálata során a Gellért-hegy Török-forrásából származó minta
mellett a rózsadombi Molnár János barlangból származó biofilm vizsgálatára került sor. A két
helyszínről származó minta a baktériumok morfológiáját tekintve mutattak eltéréseket. A Molnár
János barlangból származó minta esetében gyakrabban jelentek meg a nm-nél is kisebb gömb
és pálcika alakú sejtek, míg a Török-forrás mikróba közösségére a fonalas baktériumok
dominanciája jellemző. A kísérőásványok tekintetében is lényeges különbség észlelhető: az
agyagásványok jelenléte jellemző a Molnár János barlangból származó mintákban, ellenben a
Gellért-hegy Török-forrásából származó mintákban a kalcium-karbonát fordul elő leggyakrabban.

3

Elemanalízis során a vas jelenlétét sikerült igazolni a baktériumok által a fonalak felületén
kiválasztott amorf-szerű anyagokban, amely a már egyéb módszerekkel igazolt vas-oxihidroxid
jelenlétét és bakteriális eredetét erősíti meg. Elemtérképek segítségével egyes elemek együttes
eloszlását (pl. Fe-As) is igazoltuk.

Bakteriopirit. A Budai Termálkarszt barlangjaiban azonosított mikrobaközösségek tevékenysége
elsősorban a vas és a kén oxidációjával ill. redukciójával jellemezhető

5. Karbonatitok vizsgálata (Kerimasi, Tanzánia)
Témavezető: Szabó Csaba
Résztvevő: Guzmics Tibor tudományos munkatárs
A FIB-SEM elektronmikroszkóp fókuszált ionsugárának alkalmazásával nem melegített, valamint
melegített (homogenizált, majd dermesztett) fluidum-tartalmú olvadékzárvány feltárása történt
karbonatit (Tanzánia) apatitjában. A zárványok mérete (15-35 mikrométer) lehetővé teszi, hogy
bennük a bezáródás után kristályosodott szilárd fázisok összetételét és térbeli elhelyezkedését
tanulmányozzuk. Az EDS detektor segítségével a nem melegített zárványokban a következő, 2-8
mikrométer nagyságú ásványokat mutattunk ki: nahcolit (NaHCO3) fluorit (CaF2), nyerereit
[(Na2,Ca)CO3], Na-szulfát (Na2SO4), kalcit (CaCO3), Ba/Sr-szulfát [(Ba,Sr)SO4]. A fluidumtartalmú olvadékzárványok anyagának heterogén csapdázódása sejthető a fenti leányásványok
és a köztük lévő fluidummal kitöltött tér a teljes zárványhoz viszonyított részarányainak nagy
változékonyságából. Továbbá a melegített zárványok fluidum buborékjában 200-1000 nm-es
kősót (NaCl) és 200-300 nm-es nahcolitot detektáltunk. Az eddigi vizsgálatok bizonyították, hogy
a FIB-SEM technika kíválóan alkalmazható nagy hőmérsékletű, heterogén fluidum-tartalmú
olvadékbezáródás (pl. karbonatit) kimutatására, részleteinek tanulmányozására és a szilárd fázis
fő kémiai komponenseinek a meghatározására. Feltételezhető, hogy a nem melegített zárványok
leányásványainak sokfélesége a csapdázódást követő - a zárványban lejátszódó - olvadék és
fluidum kölcsönhatása során alakul ki.
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Perovszkitba záródott olvadékzárványok 1050 C-ra való hevítés majd dermesztés utáni
állapotban. Az olvadékzárványok nemelegyedő karbonát- és szilikátolvadékot tartalmaznak. Az
üregek a feltárás előtt jelenlévő fluidumfázist reprezentálják. A tanulmányozott perovszkit a
Kerimasi Vulkán (Tanzánia) piroxén-nefelinit kőzetéből származik. Visszaszórt-elektronkép.

6. Paleontológiai-paleoeökológiai kutatások
Témavezető: Kázmér Miklós
Résztvevők: Kern Zoltán tudományos segédmunkatárs
Egy fosszilis (10 millió éves) és hat Balatonból származó recens angolna hallókövén (otolit)
folytak elemzések. A fosszilis hal otolitján aragonitkalcit átkristályosodás látható az előzetes
katódlumineszcens felvételeken, ami alapján szintén megállapható, hogy a hal 7 évet élt. Az
EDS felvételelek meglepően kis Sr és Na koncentrációkat mutattak. Ez az egykori Pannon-tó kis
szalinitására utalhat. A recens angolna otolitján bonyolult növekedési mintázat látható, ami az
éves növekedés lehatárolását bizonytalanná tette. Az egyik otolitban vaterit zárványt találtunk,
amely az irodalmi adatok alapján erős stressz hatására keletkezik az uralkodóan aragonitos
ásványi anyagban. Az EBSD vizsgálat alapján több pont egyértelműen vateritnek értelmezhető,
de fázistérképet még nem sikerült készíteni. A legjelentősebb eredmény, hogy négy mintában is
megfigyelhetők búzaszem-alakú zárványok (max. hossz < 20 μm), amelyek az otolit felsz
ínére
tapadó organizmus (fülben élő parazita?) lenyomatok lehetnek, amelyeket körbenőtt az otolit
anyaga. Hasonló jelenségről az irodalom még nem tesz említést. Az organizmus azonosítása
még várat magára, de a jelenség továbbvizsgálata mindenképp ígéretes.
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Búzaszem alakú zárvány otolitban. Alacsonyvákuumú szekunder-elektron kép

7. Talajszemcsék
és
mikroaggregátumok
morfológiájának meghatározása

szerkezének,

összetételének

és

Témavezető: Horváth Erzsébet
Résztvevők: Fodor Emőke tudományos segédmunkatárs, Barta Gabriella PhD hallgató
A kutatásunk célját első lépésben leszűkítettük a környezet változásait jelző másodlagos
karbonátok vizsgálatára, amit nedves szitálással szeparáltunk paleotalajból. A továbbiakban
azonban a paleotalaj impregnátumokból választunk olyan részleteket, amelyek tartalmazzák a
már megvizsgált formákat, és egyúttal információval szolgálnak azok környezetéről,
összetételéről, illetve egymáshoz való viszonyukról is. A rendkívül törékeny másodlagos
karbonátanyagú minták közül minden típusból készült részletes SEM/FIB műszeres elemzés,
amelyek földigiliszta bioszferoid, meszesedett gyökérsejtek, felületi és felület alatti bevonatok. A
földigilszta bioszferoid esetében az elemeloszlás tiszta kalcitkristály összetételre utal, amely
összhangban van az eddigi eredményekkel. A különböző bioszferoidokat felépítő kristályok
alakja eltéréseket mutat, továbbá a meszesedett gyökérsejtek esetében a sejtek közötti térben
különös, szálas-rostos szerkezetet találtunk, amelyek értelmezéséhez további vizsgálatok
szükségesek. A különböző kiválások esetén az elemtérkép rámutatott, hogy a Ca nagyjából
egyenletesen oszlik el a mátrixban, ami az utólagos-másodlagos meszesedésnek köszönhető. A
szilícium nagyobb, kerekdedebb szemcsékben jelenik meg, ami egyértelműen a lösz
alapanyagának fő tömegét alkotó kvarcot jelzi. A vizsgálatok során jól elkülönültek a tiszta
karbonát kiválások (meszesedett gyökérsejtek és felületi bevonatok) az impregnációval létrejövő
formáktól (felület alatti bevonat, konkréciók).

6

Felület alatti bevonat, melyen jól látszanak az elemtérkép alapján is meghatározott meszes
cementáló anyag és a különböző porfrakciók

8. Mikronos-szubmikronos kőzet-fluidum kölcsönhatások vizsgálata a Föld kéregben a
Lahócai Au-Cu ércesedésben
Témavezető: Molnár Ferenc
Résztvevő: Takács Ágnes tudományos segédmunkatárs
A kőzet-fluidum kölcsönhatás modellezése a Lahócai Au-Cu ércesedésben számos vizsgálati
módszerrel közelíthető meg, mivel a különböző fizikai-kémiai paraméterek megismerése eltérő
vizsgálati módszereket igényelnek. Később a kapott eredmények integrációjával készíthető el
egy átfogó modell arról a kőzet-fluidum kölcsönhatásról, amely a Lahóca-hegyi Cu-Au ércesedést
is létrehozta. A jelenlegi kutatások egyik fő irányvonala az ércásványok (enargit, fakóérc, pirit)
anyaoldatának meghatározására szolgáló infravörös mikroszkópiai és mikrotermometriai
vizsgálati módszer tovább fejlesztése. Az opak ásványok infravörös fényáteresztő képessége
(amely elengedhetetlen a mikrotermometriai vizsgálatokhoz) jelentős inhomogenitást mutat,
amely egyértelműen nem magyarázható az ásványok esetleges összetételbeli változásával. A
projekt során az ércesedés fő tömegét alkotó enargit és luzonit kristályok infravörös fényáteresztő
képességét vizsgáljuk a kristályorientáció függvényében. A vékonyítással és polírozással
előkészített mintákról egy előzetes infravörös mikroszkópos megfigyelést követően,
kristályorientációs (SEM-EBSD) térképeket készítettünk. Ezt követően a térképeken elkülönített
különböző orientációjú szemcséken mikro-spektrofotmetriai méréseket végeztünk az infravörös
fényáteresztő képesség számszerűsített megismeréséhez. Az eddigi előzetes eredmények
megerősítik azt feltételezést, hogy az opacitás összefügghet a kristályorientácóval, valamint egy
új felismerést is körvonalaznak, miszerint az infravörös fényben korábban nem tanulmányozott,
opaknak tekintett luzonit kristály (Cu3AsS4, tércsoport: I42m) bizonyos esetekben szintén
átlátszónak tűnik infravörös fényben.
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Enargit és luzonit kristályok infravörös mikroszkópos felvétele, valamint orientációs térképe

9. Szubmikronos kőzet-fluidum kölcsönhatások vizsgálata a Föld köpenyben. Köpeny
xenolitok fluidumzárványainak vizsgálata
Témavezető: Szabó Csaba
Résztvevők: Berkesi Márta tudományos segédmunkatárs, Szabó Ábel MSc hallgató
A Bakony—Balaton-felvidekről származó, köpenykőzetekbe zárt negatív kristály alakú
fluidumzárványokat fókuszált ionsugárral (FIB) a zárvány méretétől függően 300-400 nm-es
lépésközönként tárjuk fel, majd a szeleteket SEM+EDAX technikával vizsgáljuk. A kiválasztott
zárványok maximális mérete 10 mikrométer, amelyek a felszíntől 10-15 mikrométeres
mélységben helyezkedtek el.
A FIB által feltárt zárványokban sikerült azonosítani
leányásványokat (Mg-karbonát, kvarc és szulfid ásvány), amelyek a csapdázódott fluidum és a
bezáró Mg-szilikát reakciójának termékei. Mindhárom azonosított szilárd fázis a zárvány falára
kristályosodott, ahol nem alkot egy folytonos “réteget”. Mind a kvarc, mind a karbonát sajátalakú,
mérete 200 nanométer és 1 mikrométer között változik. Továbbá megfigyelhető a zárványok
falán egy kb. 100 nanométer vékony kőzetüveg film, amely felszíni morfológiája egykori gyors
devolatizáció jeleit mutatja. A kőzetüveg hirtelen megdermedt olvadékot képvisel és azonosítása
köpenykőzetek fluidumzárványaiban újdonságnak számít. A rétegről rétegre történő feltárási
technika segítségével precíz adatok állnak rendelkezésre a szilárd fázisok a zárvány teljes
térfogatához viszonyított térfogatarányáról, amely a köpenyben csapdázódott fluidum teljes
összetételének pontosabb meghatározását teszi lehetővé. Mindemellett kimutattuk, hogy a
feltárásra szánt fluidumzárványok kiválasztásakor a zárvány térbeli pozíciójának nagy
jelentősége van a Ga-kontamináció minimalizálásában.
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Köpeny xenolitba zárt, fókuszált ionsugárral feltárt fluidumzárvány

10. Különböző nagymértékű képlékeny deformációs eljárásokkal előállított ultrafinomszemcsés Cu termikus stabilitásának összehasonlítása
Témavezető: Gubicza Jenő (Anyagfizikai Tanszék).
Résztvevők: E. Khosravi (ELTE, Anyagfizikai Tanszék), S.V. Dobatkin, A.A. Kuznetsov (A.A.
Baikov Institute of Metallurgy and Materials Science, Russian Academy of Sciences, Moscow,
Russia), J.L. Lábár (MTA MFA).
A téma feladatainak leírása: A különböző nagymértékű képlékeny deformációs eljárásokkal
előállított Cu minták mikroszerkezetének és termikus stabilításának vizsgálata: diszlokáció
szerkezet vizsgálata röntgen vonalprofil analízissel, elektronmikroszkópos szemcseszerkezet
vizsgálat, keménységmérés, kaloriméteres vizsgálat.
Eredmények: Megvizsgáltuk, hogy a 99.98%-os tisztaságú rézben létrehozott UFG
mikroszerkezet termikus stabilitása hogyan függ a nagymértékű képlékeny alakítás módszerétől.
A mintákat a következő eljárásokkal deformáltuk: equal-channel angular pressing (ECAP), highpressure torsion (HPT), multi-directional forging (MDF) és twist extrusion (TE). Megállapítottuk,
hogy a kialakult közel azonos szemcseméret (kb. 200 nm) ellenére a különböző módszerekkel
előállított UFG minták eltérő stabilitással rendelkeznek. Az MDF, TE, ECAP és HPT eljárásokkal
alakított minták ebben a sorrendben csökkenő stabilitást mutattak, aminek oka a növekvő
diszlokáció sűrűség volt. Megmutattuk, hogy a legkevésbé stabil ECAP és HPT módszerekkel
deformált minták rácshiba szerkezete megváltozik a szobahőmérsékleti tárolás során. Korábban
készített UFG minták vizsgálata kimutatta, hogy az ECAP eljárással alakított mintában lévő
−4
többlet vakancia koncentráció (3x10 ) négy év alatt teljesen annihilálódik anélkül, hogy a
diszlokáció- és szemcseszerkezetben bármilyen változás állna be. Így az anyagban tárolt energia
jelentősen csökken, de a keménység változatlan marad. Ugyanakkor a HPT-vel alakított
mintában ugyanennyi idejű tárolás során a diszlokációsűrűség közel egyharmadára csökkent és
a szemcseméret is kb. 50%-kal növekedett. A HPT minta kis szerkezeti stabilitása elsősorban a
14
-2
kiemelkedően nagy diszlokációsűrűséggel (37x10 m ) indokolható, amely növeli a megújulás
hajtóerejét. A magas diszlokációsűrűség oka a HPT során alkalmazott nagy hidrosztatikus
nyomás (4 GPa), amely akadályozza a vakancia migrációt, ezáltal gátolja a diszlokációk
annihilációját.
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Megjelent publikáció: J. Gubicza, S.V. Dobatkin, E. Khosravi, A.A. Kuznetsov, J.L. Lábár:
Microstructural stability of Cu processed by different routes of severe plastic deformation, Mater.
Sci. Eng. A 528 (2011) 1828–1832.
A témához csatlakozó nemzetközi, vagy hazai együttműködések:
A.A. Baikov Institute of Metallurgy and Materials Science, Russian Academy of Sciences,
Moscow, Russia.
MTA MFA.

MDF (a), TE (b), ECAP (c) és HPT (d) eljárásokkal készült finomszemcsés Cu mikroszerkezetéről
készült TEM képek.
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11. A könyöksajtolás (ECAP) hatására IF (intersticial-free) acélban kialakuló ultrafinomszemcsés szerkezet vizsgálata
Témavezető: Gubicza Jenő (Anyagfizikai Tanszék).
A téma munkájában a témavezetőn kívüli résztvevők: K. Máthis, T. Krajnák, R. Kuzel (Charles
University, Prague).
A téma feladatainak leírása: A könyöksajtolás hatásának vizsgálata a mikroszerkezetre és a
mechanikai tulajdonságokra: mikroszerkezet vizsgálata röntgen vonalprofil analízissel, textúra
vizsgálat, keménységmérés, szakítóvizsgálat, elektronmikroszkópos szemcseszerkezet vizsgálat.
Eredmények: Megállapítottuk, hogy az ECAP hatására a szemcseméret 41 mikronról 360 nm-re
csökkent. Az első átnyomás után erős (110) textúra alakult ki, amely eltűnt a 8. átnyomási ciklus
végére. A diszlokáció sűrűség a 4. átnyomás után telítődött és a diszlokációk erős csavar
jelleggel rendelkeztek. Ennek oka, hogy bcc szerkezetben a csavardiszlokációk magja több
síkban is kiterjedt, ami nagymértékben nehezíti az annihilációjukat. A szilárdság monoton
növekedett az átnyomások számával, míg az alakíthatóság 1 átnyomás után lecsökkent, majd a
deformáció növekedésével újra megnőtt. Az ECAP alakításnak kedvező hatása van a magas
hőmérsékleti mechanikai tulajdonságokra is, mert a 8-szor könyöksajtolt minta 300ºC-on hasonló
alakíthatósággal, de kétszer akkora szakítószilárdsággal rendelkezett, mint a kiindulási anyag.
Megjelent publikáció: K. Máthis, T. Krajnák, R. Kuzel, J. Gubicza: Structure and mechanical
behaviour of interstitial-free steel processed by equal-channel angular pressing, J. Alloys Compd.
509 (2011) 3522–3525.
A témához csatlakozó nemzetközi, vagy hazai együttműködések:
Charles University, Prague.

A kiindulási (a) és a 8-szor könyöksajtolt (b) IF acélról készült optikai mikroszkópos kép.
12. A szemcsehatárcsúszás és a sebességérzekénységi paraméter hatása ultrafinomszemcsés anyagok alakíthatóságára
Témavezető: N.Q. Chinh (Anyagfizikai Tanszék).
A téma munkájában a témavezetőn kívüli résztvevők: T. Csanádi, J. Gubicza (ELTE,
Anyagfizikai Tanszék), R.Z. Valiev (Institute of Physics of Advanced Materials, Ufa State Aviation
Technical University, Ufa 450000 Russia); B.B. Straumal (Institute of Solid State Physics,
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Russian Academy of Sciences, Chernogolovka, Moscow district, 142432 Russia); T.G. Langdon
(Departments of Aerospace & Mechanical Engineering and Materials Science, University of
Southern California, Los Angeles, CA 90089-1453, USA).
A téma feladatainak leírása: Al-Zn ötvözet szuperképlékeny mechanikai viselkedésének
vizsgálata: elektronmikroszkópos szemcseszerkezet vizsgálat, keménységmérés, atomi
erőmikroszkópos vizsgálat.
Eredmények: Amerikai és orosz kollégákkal együttműködve sikerült nagymértékű képlékeny
deformációs eljárással (HPT) finomszemcsés (kb. 300 nm-es) mikroszerkezetet létrehozni a
közönséges Al-30Zn ötvözetben úgy, hogy az eredetileg egyfázisú szilárdoldatból kétfázisú Al/Zn
ötvözet alakult ki. Ebben a kétfázisú ötvözetben a kb. 300 nm méretű Al szemcsék határában
képződnek a kisebb méretű Zn részecskék. Az Al/Al szemcsehatárokban levő Zn atomok gyors
szemcsehatár menti diffúziójuk révén „nedvesítik” a határfelületeket, könnyebbé téve a
szemcsehatár-csúszást a plasztikus deformáció során, érzékenyebbé téve az anyagot a
deformáció-sebességre. Az így előállított, nagy sebesség-érzékenységű Al-Zn ötvözet
szobahőmérsékleten is szuperképlékeny, 150-160 %-os deformációra is képes, amire eddig nem
volt még példa az Al ötvözetek körében.
Megjelent publikáció: N.Q. Chinh, T. Csanádi, J. Gubicza, R.Z. Valiev, B.B. Straumal, T.G.
Langdon: The effect of grain-boundary sliding and strain rate sensitivity on the ductility of
ultrafine-grained materials, Mater. Sci. Forum 667-669 (2011) 677-682.
A témához csatlakozó nemzetközi, vagy hazai együttműködések: Institute of Physics of
Advanced Materials, Ufa State Aviation Technical University, Ufa 450000 Russia
Institute of Solid State Physics, Russian Academy of Sciences, Chernogolovka, Moscow district,
142432 Russia
Departments of Aerospace & Mechanical Engineering and Materials Science, University of
Southern California, Los Angeles, CA 90089-1453, USA.

13. Ultrafinom-szemcsés fcc
deformáció tartományban

fémek

plasztikus

viselkedésének

vizsgálata

széles

Témavezető: N.Q. Chinh (Anyagfizikai Tanszék).
A téma munkájában a témavezetőn kívüli résztvevők: T. Csanádi, J. Gubicza (ELTE,
Anyagfizikai Tanszék); T.G. Langdon (Departments of Aerospace & Mechanical Engineering and
Materials Science, University of Southern California, Los Angeles, CA 90089-1453, USA).
A téma feladatainak leírása: fcc fémek könyöksajtolása, folyásfeszültség mérése a deformáció
függvényében, folyásgörbék modellezése.
Eredmények: Tömbi, nagytisztaságú fcc fémek plasztikus tulajdonságait széles deformációtartományban vizsgálva kimutattuk, hogy a szobahőmérsékleten nyerhető maximális – a nagy
deformációnál kapható telítési – folyásfeszültség az abszolút olvadásponttal skálázható. Emellett,
a deformációs folyamat kvázi-stacionáriusnak tekinthető, és egységesen leírható a vizsgált (Al,
Au, Cu, Ni) fcc fémek esetében. Összehasonlítva a kísérleti adatokat az elméleti modellel,
kapcsolatot tudtunk megállapítani a makroszkópikus plasztikus deformációt leíró paraméterek és
a mikroszkópikus folyamatok jellemzői között, fizikai jelentést adva a gyakran használt
fenomenologikus paramétereknek.
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Megjelent publikáció: T. Csanádi, N. Q. Chinh, J. Gubicza, T. G. Langdon: Plastic behavior of
fcc metals over a wide range of strain II: Macroscopic and microscopic descriptions and their
relationship, Acta Mater. 59 (2011) 2385–2391.
A témához csatlakozó nemzetközi, vagy hazai együttműködések: Departments of Aerospace
& Mechanical Engineering and Materials Science, University of Southern
California, Los Angeles, CA 90089-1453, USA

Nagymértékben plasztikusan deformált (HPT) Al-30Zn ötvözet mikroszerkezete ionnyalábbal
végzett bemetszési felületen megfigyelve: az eredetileg egyfázisú szilárd-oldatból kétfázisú Al/Zn
ötvözet alakult ki, szubmikron-méretű Al szemcsékkel és határukban kisebb méretű Zn
részecskékkel
14. Mikroszerkezet-változás és fázisátalakulás a nagymértékű képlékeny deformációs
eljárásokkal előállított ultrafinom-szemcsés Al-Zn ötvözetekben
Témavezető: Nguyen Quang Chinh.
A téma munkájában a témavezetőn kívüli résztvevők: K. Havancsák, D. Laschober, T.
Csanádi (ELTE, Anyagfizikai Tanszék)
R.Z. Valiev (Institute of Physics of Advanced Materials, Ufa State Aviation Technical University,
Ufa 450000 Russia)
T.G. Langdon (Departments of Aerospace & Mechanical Engineering and Materials Science,
University of Southern California, Los Angeles, CA 90089-1453, USA)
A téma feladatainak leírása: A könyöksajtolás (equal-channel angular pressing, ECAP), és
nagynyomású csavarás (high-pressure torsion, HPT), módszerekkel szemcse-finomított Al30%Zn és Zn-22%Al ötvözetek mikroszerkezetének vizsgálata kalorimetriás (DSC), pásztázó
elektronmikroszkópos (SEM) és nanoindentációs mérésekkel.
Az elmúlt félévben elért eredmények: Az eddigi mérések eredményei azt mutatják, hogy a
nagymértékű képlékeny deformáció hatására nemcsak finomszemcsés szerkezetet hoz létre,
hanem fázisátalakulást is előidézett az Al-Zn ötvözetekben. Ez azzal magyarázható, hogy a
nagymértékű képlékeny deformáció hatására létrejött nagy-koncentrációjú vakancia (ponthiba)
megváltoztathatja a Zn ötvöző atomok diffúziós tulajdonságait, főleg a szemcsehatárok mentén.
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Az eredmények szakfolyóiratban való publikálása folyamatban van. Várhatóan egy BSc-es
szakdolgozat készül ebből a témából.
A témához csatlakozó nemzetközi, vagy hazai együttműködések: Institute of Physics of
Advanced Materials, Ufa State Aviation Technical University, Ufa 450000 Russia
Institute of Solid State Physics, Russian Academy of Sciences, Chernogolovka, Moscow district,
142432 Russia
Departments of Aerospace & Mechanical Engineering and Materials Science, University of
Southern California, Los Angeles, CA 90089-1453, USA.

Az eutektoidos összetételű Zn-22Al ötvözet mikroszerkezete: a hőkezelt állapotban (bal oldalon)
és a nagymértékű plasztikus deformáció (HPT) következtében létrejött finomabb
szemcseszerkezettel (jobb oldalon)
15. Mikroszerkezeti változások amorf Cu- és Al alapú ötvözetekben nagy képlékeny
deformáció hatására
Témavezető: Kovács Zsolt (ELTE, Anyagfizikai Tanszék), Révész Ádám (ELTE, Anyagfizikai
Tanszék)
A téma munkájában a témavezetőn kívüli résztvevők: Henits Péter, Hóbor Sándor (ELTE,
Anyagfizikai Tanszék); Varga Lajos (MTA-SzFKI);
A téma feladatainak leírása: Tömbi fémüveg mintákat hoztunk létre nagy nyomású csavarás
módszerével gyorshűtéssel előállított különböző összetételű Al-alapú és Cu-alapú fémüveg
szalag minták aprítékából. A nagy képlékeny deformáció hatására a kezdeti fémüveg darabkák
tovább aprózódnak és a deformáció következtében létrejövő hőmérséklet emelkedés és a
képlékeny deformáció együttes hatására összeforrnak. Ez a folyamat a tisztán termikus
kristályképződési folyamatokhoz képest eltérő metastabil kristályszerkezetet eredményez az
alkalmazott nagy nyomás és a folytonos képlékeny deformáció miatt. Az amorf mátrixban nagy
méretű, mikrométeres kristályok gyors képződése figyelhető meg jellemzően nyírási sávok
mentén.
Megjelent publikáció: P. Henits, Á. Révész, L.K. Varga, Zs. Kovács: „The evolution of the
microstructure in amorphous Al85Ce8Ni5Co2 alloy during heat treatment and severe plastic
deformation: A comparative study” Intermetallics 19 (2011) 267-275.
S. Hóbor, Zs. Kovács and Á. Révész : „Effect of accumulated shear on the microstructure and
morphology of severely deformed Cu60Zr30Ti10 metallic glass” Journal of Alloys and
Compounds (2011) elfogadva.
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A témához csatlakozó nemzetközi, vagy hazai együttműködések: Alex P. Zhilyaev: Centro
Nacional de Investigaciones Metalúrgicas, 28040 Madrid, Spain and Institute for Metals
Superplasticity Problems, RAS, 450001 Ufa, Russia Varga Lajos: MTA-SzFKI.

Nagy nyomású csavarásnak alávetett Al-alapú mintában megfigyelhető kristályképződés

16. Belső feszültségek mérése mikrométeres skálán fémüvegmintákban
Témavezető: Kovács Zsolt (Anyagfizikai Tanszék)
A téma munkájában a témavezetőn kívüli résztvevők: Lendvai János (ELTE, Anyagfizikai
Tanszék);
A téma feladatainak leírása: Nagy belső feszültségeket tartalmazó csavart fémüvegmintákban a
feszültségek kimutatására végeztünk különböző felületek mentén. Speciálisan kialakított felület
mentén a belső feszültségek főátlóösszegének változását nanokeménységmérés módszerével
vizsgáltuk nagy térbeli tartományban. Elektronmikroszkópban felületen ion maratással kialakított
lenyomatok relaxálásával és a lenyomatok megváltozásának mérésével kísérletet tettünk az
egyes síkbeli feszültségkomponensek meghatározására.
A témához csatlakozó nemzetközi, vagy hazai együttműködések:
L.S. Toth: Laboratory of Physics and Mechanics of Materials, Université de Metz, 57045 Metz
Cedex 01, France
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Belső feszültségek mérése mikrométeres skálán fémüvegmintákban
17. Nukleáris ipari alkalmazásokhoz tervezett nagyentrópiájú ötvözetek mikroszerkezeti és
mechanikai tulajdonságainak vizsgálata
Témavezető: Nguyen Quang Chinh.
A téma munkájában a témavezetőn kívüli résztvevők: Varga Lajos (MTA SzFKI)
A téma feladatainak leírása: A kvázi egyfázisú, azonos atomszázalékokból álló, 3d átmeneti
fémek által alkotott Cu20Ni20Fe20Mn20Cr20 nagyentrópiájú ötvözetek mikroszerkezeti és
mechanikai tulajdonságainak vizsgálata pásztázó elektronmikroszkópos (SEM) és
nanoindentációs mérésekkel.
o

Az elmúlt félévben elért eredmények: Kimutattuk, hogy a 850 C-os, 1 órás homogenizálást
követő lehűtés sebessége nagy hatással van az anyag mikroszerkezetére, ami mind a
szilárdságát, mind a mágneses tulajdonságait befolyásolja. A vízben edzett (gyors-hűtős)
mintában viszonylag egyenletesen oszlanak az alkotó elemek, nagyobb szilárdságot
eredményeznek, és azt is, hogy nem mutat mágneses tulajdonságot az anyag. A kemencével
(lassan) hűtött mintában viszont a Fe és Cr, valamint Cu, Mn és Ni atomok külön fázisú
tartományokat képeznek, ami arra vezet, hogy csökken az anyag szilárdsága, de mágneses lesz
az anyag.
A témához csatlakozó nemzetközi, vagy hazai együttműködések: MTA Szilárdtestfizikai és
Optikai Kutatóintézet, Fémkutatási Osztály
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A Cu20Ni20Fe20Mn20Cr20 nagyentrópiájú minta elemtérképe
850 C-os 1 órás hőkezelést majd lassú hűtést követően. A térképek mérete
(30x30) µm
o

18. A mikroszerkezet és a textúra változásának vizsgálata ultrafinom-szemcsés Ag
önlágyulása során
Témavezető: Gubicza Jenő (Anyagfizikai Tanszék).
A téma munkájában a témavezetőn kívüli résztvevők: N. Q. Chinh, Z. Hegedűs (ELTE,
Anyagfizikai Tanszék); T.G. Langdon (Departments of Aerospace & Mechanical Engineering and
Materials Science, University of Southern California, Los Angeles, CA 90089-1453, USA); S. G.
Chowdhury, B. Mahato (Materials Science and Technology Division, CSIR National Metallurgical
Laboratory, Jamshedpur 831007, India).
A téma feladatainak leírása: Az önlágyulás során bekövetkező mikroszerkezeti és textúra
változások vizsgálata Ag-ban: diszlokáció szerkezet vizsgálata röntgen vonalprofil analízissel,
textúra vizsgálat.
Eredmények: Korábbi munkánk során megfigyeltük, hogy az ECAP eljárással létrehozott
alacsony rétegződési hibaenergiájú, 4N5 tisztaságú UFG ezüst kilágyul néhány hónapos
szobahőmérsékleti tárolás után (önlágyulás). Röntgenvonalprofil analízis és textúra vizsgálat
együttes alkalmazásával feltártuk a megújulási és az újrakristályosodási folyamatok szerepét az
önlágyulásában. Megállapítottuk, hogy a megújulás gyorsasága nő az ECAP során keletkezett
diszlokációk sűrűségével. Mivel a 8. és a 16. ECAP átnyomási ciklus között a diszlokációsűrűség
csökken az ikresedés hatására, ezért a megújulás a 16-szorosan átnyomott mintában lassabb,
ami látszólagos ellentmondásban van azzal, hogy az önlágyulás éppen ebben a próbatestben a
leggyorsabb. Textúra méréssel megmutattuk, hogy ebben mintában a nagymértékű

17

újrakristályosodás okozza a gyors lágyulást, amit az ikerhatárok nukleációt könnyítő hatásával
indokolhatunk.
Megjelent publikáció: S. G. Chowdhury, J. Gubicza, B. Mahato, N. Q. Chinh, Z. Hegedűs, T. G.
Langdon: Texture Evolution during Room Temperature Ageing of Silver Processed by EqualChannel Angular Pressing, Scripta Mater. 64 (2011) 1007–1010.
A témához csatlakozó nemzetközi, vagy hazai együttműködések: Departments of Aerospace
& Mechanical Engineering and Materials Science, University of Southern California, Los Angeles,
CA 90089-1453, USA
Materials Science and Technology Division, CSIR National Metallurgical Laboratory, Jamshedpur
831007, India

A 4N5 tisztaságú Ag minta deformáció előtti szemcseszerkezetéről készült szekunder elektron
SEM kép

19. Nagynyomású csavarással (HPT) tömörített réz – szén nanocső kompozitok
mikroszerkezete és keménysége
Témavezető: Gubicza Jenő (Anyagfizikai Tanszék).
A téma munkájában a témavezetőn kívüli résztvevők: P. Jenei, T. Ungár (ELTE, Anyagfizikai
Tanszék); E.Y. Yoon, H.S. Kim (Department of Materials Science and Engineering, Pohang
University of Science and Technology, Pohang, South Korea); J.L. Lábár (MTA MFA).
A téma feladatainak leírása: A szén nanocső adalék hatásának vizsgálata ultrafinom-szemcsés
Cu mikroszerkezetére és keménységére: mikroszerkezet vizsgálata röntgen vonalprofil
analízissel, keménységmérés, elektronmikroszkópos szemcseszerkezet vizsgálat.
Eredmények: Cu por és többfalú szén nanocső (CNT) keverékéből tömör kompozitotot
állítottunk elő szobahőmérsékleten és 373 K-en nagynyomású csavarással (HPT). A
nagymértékű képlékeny deformáció hatására a tömörödés mellett jelentősen megnövekedett a
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diszlokáció sűrűség és finomodott a szemcseszerkezet. A tömörítés során a nanocsövek grafit
fragmentumokká törtek össze. A CNT adalék hatásának vizsgálatára, tiszta Cu porból is
tömörítettünk mintát szobahőmérsékleten. A CNT fragmentumok akadályozzák a diszlokációk
annihilációját a HPT során, így a diszlokáció sűrűség háromszorosa, míg a szemcseméret fele a
tiszta rézben mérhetőnek, ami a kompozit minták kiemelkedően magas keménységét
eredményezte. A kisebb szemcseméret és a diszlokációcsúszást akadályozó nanocső
daraboknál kialakult feszültségek miatt a kompozitban jelentős mértékű ikerhatár is keletkezik. A
HPT hőmérsékletének növelése szobahőmérsékletről 373 K-re csak kis mértékű szemcseméret
növekedést eredményezett, míg a diszlokáció és ikerhatár sűrűség felére illetve harmadára
csökkent. Megállapítottuk, hogy a tiszta Cu minta és a Cu-CNT kompozitok folyáshatára jól
egyezik a diszlokáció sűrűségből a Taylor-formulával kiszámított értékkel. Ez azt mutatja, hogy a
CNT fragmentumok elsősorban indirekt módon a diszlokációk annihilációjának akadályozásával
növelik a folyáshatárt.
Megjelent publikáció: P. Jenei, E.Y. Yoon, J. Gubicza, H.S. Kim, J.L. Lábár, T. Ungár:
Microstructure and hardness of copper - carbon nanotube composites consolidated by High
Pressure Torsion, Mater. Sci. Eng. A 528 (2011) 4690-4695.
A témához csatlakozó nemzetközi, vagy hazai együttműködések: Department of Materials
Science and Engineering, Pohang University of Science and Technology, Pohang, South Korea;
MTA MFA.

Nagynyomású csavarással készült Cu-szén nanocső (CNT) kompozitról készült nagyfelbontású
TEM kép

20. Nagy nyomású ásványok vizsgálata meteoritokban
Témavezető: Bérczi Szaniszló (Anyagfizikai Tanszék)
A témaban résztvevő kutatók: Havancsák Károly, Varga Gábor, Józsa Sándor, Nagy Szabolcs,
Gyollai Ildikó.
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A téma feladatainak leírása: A meteoritek többsége kicsiny égitestek letörött darabja. Kozmikus
események, becsapódások szakították ki őket az anyaégitestből, és a Naprendszerben pályáikon
mozogva hosszabb idő után csapódtak a Földre. A becsapódás során egyrészt fölmelegedés
következik be, ezért az égitest belső szerkezete megváltozik, öves lesz. De van egy másik
anyagátalakulás típus is, amely az ütközések hatására következik be: ez a sokk-metamorfózis.
Az ütés hatására az ásványok egy része átkristályosodik. Egy kicsiny tartomány meg is olvadhat
az ütközés során. Ezen változások vizsgálata információt szolgáltat a meteoritok
fejlődéstörténetéről. Ezért a kitűzött feladat a meteoritokban nagy nyomáson (ütés hatására)
létrejött fázisok keresése.
Eredmények: Az eddig megtalált fázisok: Ringwoodit – az olivin nagy nyomású változata;
Maskelynit – a földpát üvegesedett nagy nyomású változata; Majorit – a piroxének nagy nyomású
változata; Xieit – a krómit nagy nyomású változata (ez még megerősítésre vár).

Ringwooditos átalakulás az NWA 5011 L6-os meteorit egyik olivin kristályában. A felhőket alkotó,
világosabb színű sávok a nagy nyomás hatására létrejött ringwooditok.
21. Hidrogéntároló amorf Mg-alapú ötvözetek nagynyomású csavarása
Témavezető: Révész Ádám (Anyagfizikai Tanszék).
A témaban résztvevő kutatók: Kis-Tóth Ágnes (TDK hallgató).
A téma feladatainak leírása: A Mg-alapú nanokristályos és amorf ötvözetek a hidrogéntárolás
szempontjából az egyik legígéretesebb jelölt a megfelelően nagy volumetrikus sűrűség, a gyors
deszorpció és alacsony deszorpciós hőmérséklet miatt. Az amorf szerekezetek nagyképlékeny
deformációja során a lokális atomi rend oly mértékben változhat meg, hogy kristályos kiválások
jönnek létre. A folyamat során bevitt mechanikai energia feltételezéseink szerint a
mikroszerkezetben olyan változásokat indukál, ami hidrogén megkötésének paramétereit
előnyösen befolyásolja. Jelen kutatási témában gyorshűtött amorf Mg-Ni-Cu-Y ötvözeteken
végeztünk nagynyomású csavarást (HPT), melyeken a deformáció mértékének függvényében
változik a mikroszerkezet, és ennek következtében a H-tárolási paraméterek is.
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Eredmények: A SEM/FIB berendezés segítségével az amorf szalagok felaprításával nyert prekompaktokon elemanalízist végeztünk. A HPT korongok keresztmetszetén különböző
deformációs állapotokban azt állapítottuk meg, hogy kiválások összetétele jelentősen eltér az
amorf mátrixétól, méretük, eloszlásuk pedig erős deformációfüggést mutat. A mikroszkópos
vizsgálatokat röntgendiffrakcióval és kalorimetriával egészítettük ki.
A témához csatlakozó nemzetközi, vagy hazai együttműködés(ek): Amorf ötvözetek
előállítása: SZFKI-KFKI; HPT minták előállítása: Dept. Physics, Univ. Vienna, Ausztria
H-kinetika vizsgálatok: Dept. Chemistry, Univ. Sofia, Bulgária.

Mg65Ni5Cu20Y10 amorf ötvözet HPT deformációja során létrejött kiválások visszaszórt elektron
SEM képe FIB-bel létrehozott keresztmetszeti mintán

22. Cu/Fe katalizátorok vizsgálata
Témavezető: Novák Zoltán (Szerves Kémia Tanszék)
Résztvevők: Révész Ádám (Anyagfizikai tanszék) és Kovács Szabolcs (Szerves Kémia
Tanszék)
A téma feladatainak leírása: Heterogén katalitikus átalakításokhoz különböző összetételű CuFe katalizátorokat állítunk elő. A katalizátorokat elsősorban szén-heteroatom kötések
kialakulásával járó reakciókban vizsgáljuk. Az alapos tanulmányozáshoz nélkülözhetetlen a
katalizátorok szerkezetének vizsgálata és megismerése. A pásztázó elektronmikroszkópos
vizsgálatok segítségével információk nyerhetők a katalizátorok szerkezetéről és összetételéről.
Fontos feladat továbbá annak vizsgálata, hogy ezek a tulajdonságok, hogyan változnak a kémiai
reakciók során.
Eredmények: 5w/w% Cu/Fe katalizátort állítottunk elő. A katalizátort sikeresen alkalmaztuk
azidok és terminális acetilének között lejátszódó rézkatalizált cikloaddíciós reakcióban. A
katalizátor segítségével számos szubsztrátumon hajtottunk végre reakciót, bemutatva ezzel,
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hogy a katalizátor széles körben alkalmazható. A katalizátor külső mágneses tér segítségével
könnyen elválasztható a reakcióelegytől, majd újból felhasználható. A katalizátor
újrahasznosíthatóságát vizsgálva megállapítottuk, hogy annak aktivitása a 10. felhasználás után
is változatlan. A mikroszkópos felvételek segítségével megállapítható, hogy a katalizátor
különböző alakú és réztartalmú részecskéket tartalmaz, de ezek alakja és eloszlása a
felhasználásokat követően jelentősen nem változik. Azonban a katalizátorok réztartalma csökken
felhasználásuk során, de ez az aktivitásukat nem befolyásolja.

Cu/Fe katalizátor visszaszórt elektron SEM képe

23. Kobalt-ferritek irányított szintézise
Témavezető: Sinkó Katalin (Kémiai Intézet)
Résztvevők: Manek Enikő Anyagtudomány MSc hallgató
Téma feladata: Nanoméretű kobalt-ferrit részecskék előállítása különböző oldattechnikán alapuló
módszerrel. A nanoporok méretének és formájának vizsgálatára DLS és SEM technikák
szolgálnak, a kialakult fázisok meghatározására pedig XRD és WAXS mérések.
Eredmények: Ferrit porok alkalmazását jelentős mértékben befolyásolják méretük. Nanoméretű
részecskék mágneses tulajdonságai egyedi jelleget mutatnak, ezért fontos kutatási cél 100 nmnél kisebb részecskéket előállítani. A részecskék méretének meghatározását dinamikus
fényszórás mellett SEM vizsgálatok szolgálják. A SEM-felvételek további előnye, hogy
felvilágosítást adnak a részecskék alakjáról és elemi kémiai összetételéről is. A SEM
vizsgálatokkal igazoltuk a részecskék primer méretét (függetlenül a később fellépő
aggregációtól), az aggregátumok méretét, kristályos fázis összetételét, a fázisok tisztaságát.
Bebizonyosodott, hogy szol-gél módszerrel homogén kristályos kobalt-ferrit részecskéket sikerült
előállítani, 30-60 nm méretben. Mikroemulziós módszer alkalmazása különböző kristályos fázisú
(kobalt-ferrit, vas(III)-oxid, kobalt-oxid) különböző méretű és alakú részecskéket eredményezett.
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Megjelent publikációk: K Sinkó, G. Szabó, M. Zrínyi: „Liquid-phase syntheses of cobalt oxide
nanoparticles” J. Nanosci. Nanotechn. 11. 1-9 (2011).
Disszertáció: Manek Enikő: „Kobalt-ferritek irányított szintézise” diplomamunka, ELTE (2011).
A témához csatlakozó nemzetközi, vagy hazai együttműködés(ek): WAXS mérések: DESY,
Hasylab Hamburg, Germany.

Együttes lecsapásos technikával, oxálsav lecsapószerrel készült, 600 °C-on hőkezelt kobalt-ferrit
nanorészecskék (baloldalt), és mikroemulziós módszerrel, 5% cetil-trimetil-ammónium-bromid
adalékkal készült, 600 °C-on hőkezelt vas-oxid nanorészecskék

24. Bioaktív kalciumtartalmú gél- és kerámiarendszerek
Témavezető: Sinkó Katalin (Kémiai Intézet).
Résztvevők: Meiszterics Anikó PhD hallgató, Herwig Peterlik (University Vienna), Shiro Kubuki
(Tokyo Metropolitan University), Henits Péter (PhD hallgató), Ulla Vainio (DESY, Hasylab).
Téma feladata: Bioaktív kalciumtartalmú gél- és kerámiarendszerek szol-gél előállítása és
szerkezetvizgálata. A kerámia tömbök felületének jellemzése, valamint szimulált test folyadékban
történő áztatásra bekövetkező változás vizsgálata SEM technikával.
Eredmények: A biokerámiák alkalmazásánál nagyon fontos a felületük morfológiájának,
porozitásának, pontos kémiai összetételének ismerete, hiszen ez érintkezik az élő szövetekkel.
SEM vizsgálatokkal sikerült feltérképezni a kalcium-szilikát rendszerek felületét, annak
homogenitását, tömörségét, a kerámiatömböket felépítő részecskék méretét (80-100 nm).
Meghatároztuk ugyanezen rendszerek felületét szimulált testfolyadékban történő több napos
áztatás után. Ecetsavval katalizált rendszerekre kalcium-karbonát részecskék váltak ki a test
folyadékkal való érintkezés hatására, az ammóniával katalizált minták esetében pedig a foszfátos
kiválások domináltak. A felületi inhomogenitások elemi összetételét is meghatároztuk.
Megjelent publikációk: A. Meiszterics, K. Sinkó “Study of bioactive calcium silicate ceramic
systems for biomedical applications” IFMBE Proceedings 1-4.
Előadás: (A. Meiszterics, L. Rosta, K. Sinkó: „Influence of nanostructure on properties of calcium
silicate bioceramics” Euronano, Budapest (2011)
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2011).
Disszertáció: Meiszterics Anikó: „Bioaktív kalciumtartalmú gél- és kerámiarendszerek” PhD,
ELTE (2011)
A témához csatlakozó nemzetközi, vagy hazai együttműködés(ek): SAXS, WAXS mérések:
DESY, Hasylab Hamburg, Germany; SAXS és Vickers keménység mérések: Faculty of Physics,
University of Vienna, Vienna, Austria; Vickers keménység mérések, SEM vizsgálatok: Tokyo
Metropolitan University, Tokyo, Japan.

Kalcium-szilikát kerámia felületek SEM vizsgálata szimulált testfolyadékban történő áztatás után
25. Avar-kori fémtárgyak metallurgiai vizsgálata
Témavezető: Fodor Péter (ELTE Régészeti Intézet MSc hallgató)
Résztvevők: Somlai László (fizika MSC hallgató), Hegyi Ádám (fizika BSc hallgató)
Téma feladata: Az ELTE Régészettudományi Diákkör Népvándorláskoros Műhely „Avar kori
fémtárgyak metallurgiai vizsgálata” projekt keretén belül a Budakalász-Dunapart lelőhelyen
előkerült kengyelek anyagvizsgálata.
Kutatási terv: A vizsgált temetők lefedi az avar kor mindhárom nagy fázisát, ezáltal kutathatóvá
teszi a korszakok közti átmeneteket. A SEM/FIB eszköz segítségével vizsgálatra kerülő tárgyak
(kengyelek) az avarság történetének több, vitatott pontjának tisztázására, illetve jobb
megértésére nyújtanak lehetőséget (elsősorban műhelyek azonosítása és készítés-technológia).
Az avar kor régészetében idáig még nem került sor természettudományos módszerek ilyen
mértékű használatára a fémtárgyak kutatásában. A Budakalász-Dunapart, Rákóczifalva-8A
valamint Tolna-Mözs lelőhelyek anyagának összehasonlító vizsgálata kiemelkedő tudományos
lehetőséget jelent a Régészettudományi Intézet Diákkörének Népvándorláskoros hallgatói
számára. A kiválasztott lelőhelyek lefedik az avar szállásterület központi részét, leletanyaguk
pedig átfogó képet ad az avar fémművességről (övveretek, csatok, lószerszámok, fegyverek,
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kengyelek stb.). A kutatás lehetőséget biztosít olyan kérdések megválaszolásához, mint például
műhelyek azonosítása és készítés-technológia. Ezek az avar kori fémtárgyak kutatásában
különösen fontos és idáig kevéssé kutatott területek vizsgálatát jelentik. Így az avarság
történetének több, vitatott pontjának tisztázására, illetve jobb megértésére nyílik lehetőségünk.
Ezek közül az első kutatott téma a kora avar kor azonos típusba tartozó kengyelei közti markáns
lelet-megmaradási különbség okának feltárása.

Avarkori kengyel vas anyagában a szövetek mélységbeli vizsgálata fókuszált ionnyalábbal feltárt
keresztmetszeti mintán

Kaolinok és bentonitok ásványos összetételének és mikron-tartományú morfológiájának,
aggregációjának vizsgálata különböző környezeti körülmények között
Témavezető: Szabó Csaba
Résztvevők: Udvardi Beatrix MSc hallgató, Kovács István tudományos munkatárs (ELGI), Szabó
Ábel MSc hallgató
Az agyagásványok infravörös spektrometriában megfigyelt spektrális jegyeinek változékonyságát,
és az ebből adódó mérési bizonytalanságot morfológiai és aggregálódási sokszínűségük
előidézheti. Célunk e tulajdonságok feltárása volt nagy agyagásvány-tartalmú kaolin és Ca-, Namontmorillonitot tartalmazó bentonit telepek mikroléptékű vizsgálatával. A morfológiai vizsgálat
rávilágított arra, hogy az aggregálódásnak milyen fontos szerepe van a spektrometriai módszerek
alkalmazásában, azok eredményeinek megítélésében. A kaolinitek aggregátumainak alakját és
méretét ugyanis jelentősen befolyásolja a rendezettségük. A montmorillonit tartalmú bentonitok
pedig izgalmas anyagoknak bizonyultak a kémiai összetétel és az aggregálódás közötti kapcsolat
feltárásában. Tanulmányozva a montmorillonitot tartalmazó bentonitok száradás és hevítés
hatására bekövetkező morfológiai változásait megállapítható, hogy a montmorillonitok jelentős
duzzadóképességet és így aggregátumaik méretnövekedését mutatják a vízmegkötés hatására a
kémiai összetétel függvényében. Ezzel szemben nagyobb hőmérsékleten aggregátumaik
szétesnek.
Munkánk során bebizonyosodott, hogy már gyenge hőkezelés hatására is
megváltozik a szemcsealak és a szemcseméret. Az eredményeink rámutattak arra, hogy a FIBSEM készülék kiválóan alkalmazható finomszemcsés porminták vizsgálatára.
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Természetes Na-montmorillonit aggregátum nagyvákuumú szekunder-elektron képei nedves (bal
oldalon) és száraz (jobb oldalon) állapotban

Természetes kaolin mintában láncszerűen összefűződő hatszöges kaolinit lemezkék kisebb (bal
oldalon) és nagyobb (jobb oldalon) nagyításon
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