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A DIFFUZIÓ ÉS A MEGOSZLÁSI HÁNYADOS HATÁSA  

A MIKRODÚSULÁSRA KÉTALKOTÓS SZILÁRDOLDATOK  
KRISTÁLYOSODÁSÁNÁL 

 
THE EFFECT OF DIFFUZION AND PARTITION RATIO  

ON THE MICROSEGREGATION IN CASE OF SOLIDIFICATION  
OF BINARY SOLID SOLUTIONS 

 
ROÓSZ ANDRÁS1 

 
Véges differencia (módosított CrankNicholson) módszer felhasználásával szimulációt dolgoz-

tam ki a szilárd és olvadékfázisokban végbemenő diffúzió számítására szilárdoldatok kristályosodá-
sánál. A szimuláció segítségével megvizsgáltam a megoszlási hányados és a diffúzió hatását a 
mikrodúsulás mértékére.  
Kulcsszavak: mikrodúsulás, véges differencia, diffúzió, megoszlási hányados 
 

Used a finite difference (modified CrankNicholson) method simulation was developed to calcu-
late the diffusion in the solid and liquid phase in case of solidification of binary solid solution. With 
this simulation the effect of partition ratio, diffusion in solid and liquid phases on the 
microsegregation was studied.  
Keywords: microsegregation, finite difference, diffusion, partition ratio 
 
Bevezetés 
 

Kétalkotós szilárdoldatok kristályosodása során kisebb-nagyobb mértékben mikro-
dúsulás alakul ki, ami a munkadarabok használati tulajdonságát rontja. Számos kutató vizs-
gálta a mikrodúsulás kialakulását két- és többalkotós ötvözetekben egyaránt. Néhány szá-
mítási módszer is ismert [19], amelyekkel megbecsülhető a mikrodúsulás a kristályosodás 
után. A számítási módszerek kidolgozásánál a szerzők egy része feltételezte, hogy a diffú-
zió az olvadékfázisban végtelenül gyors, s így a végső koncentrációeloszlást a szilárd fázis-
ban végbemenő diffúzió szabályozza. A szerzők másik része [10, 11] elhanyagolta a szilárd 
fázisban a diffúziót és csak az olvadékfázisban végbemenő diffúziót vizsgálta. Az első pub-
likációkban [Sheil, Verő] mindkét feltételezést elfogadták. 
Jelen cikk célja, megállapítani azokat a feltételeket, amelyek esetében: 

1. a diffúzió az olvadékfázisban végtelenül gyorsnak tekinthető, 
2. a diffúzió a szilárd fázisban elhanyagolható, 
3. a diffúzió a szilárd fázisban (és természetesen az olvadékfázisban) olyan gyors, hogy 

egyensúly áll fenn a teljes olvadék és szilárd fázis között („egyensúlyi kristályo-
sodás”).  
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1. Használt jelölések  
 
A. B  dimenzió nélküli értékek a numerikus számításnál 

C0  az ötvözet átlagos koncentrációja 

CS, CL – koncentráció a szilárd és olvadékfázisokban 

CS
*,CL

* – koncentráció a szilárd és olvadékfázisokban a  
szilárd/olvadék határon 

 – koncentráció az 1-edik térfogatrészben a h-adik időlé-
pésben 

Cmax – maximális oldhatóság a szilárd fázisban 

Cmin – koncentráció a szekunder dendritág közepén  
a kristályosodás végén 

C – a nemegyensúlyi második fázis koncentrációja 

Ds, Dl – diffúziós állandó a szilárd és az olvadék fázisokban 

D , DL – átlagos diffúziós állandó a szilárd és olvadékfázisok-
ban 

D , DL – diffúziós együttható a szilárd és az olvadékfázisokban  
a h-adik időlépésben 

Es, EL – aktiválási energia a szilárd és az olvadékfázisbeli 
diffuziónál 

F – a próba felszíne 

H – homogenizálódási paraméter 

H – a kristályosodás latens hője 

P, P1, P2, P3, – dimenzió nélküli paraméterek 

dQ
dt

 
– egységnyi tömegű próba hővesztesége időegység alatt 

SS, SL – fajhő a szilárd és az olvadékfázisokban 

T – hőmérséklet 

T – átlagos hőmérséklet 

T0 – a hűtőközeg hőmérséklete 

TE – eutektikus hőmérséklet 

T – hőmérséklet-különbség 

TL – likvidusz hőmérséklet 

TL – hűlési sebesség a kristályosodás kezdeténél (T = TL) 
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v – a próba térfogata 

z – állandó 

f – nemegyensúlyi második fázis tömeghányada 

h – az időlépés száma 

i – állandó 

j, l – a térfogatrészek száma 

k – egyensúlyi megoszlási hányados 

k* – nemegyensúlyi megoszlási hányados 

keff – effektív megoszlási hányados 

m – a térfogatrészek összes száma 

t – idő 

t0 – helyi megszilárdulási idő 

th – h-adik időintervallum 

x – távolság 

xS, xL – a szilárd és olvadékfázisok vastagsága 

x – a térfogatrészek vastagsága 

 – nemegyensúlyi második fázis 

α – hőátadási szám 

γ – állandó 

ρ – sűrűség 

2. Geometriai és numerikus modell 
 
Az 1. ábrán szekunder dendritágakat mutatunk be, melyekben bejelöltük azt a térfogat-

elemet, melyre a számítások vonatkoznak. Mivel a szekunder dendritágakat lemezekkel 
közelítettük, a háromdimenziós diffúziós problémát egy dimenziósra egyszerűsítettük. 

A 2. ábrán a koncentráció eloszlást szemléltetjük az olvadék- és szilárd fázisban az 1. 
ábrán látható térfogatelemben. 

A koncentráció eloszlást az olvadék- és a szilárd fázisokban az alábbi egyenlet megol-
dásával nyerjük: 

0  (1) 

A koncentráció gradienseket a szilárd/olvadék határon  ,   a Fick II. egyenlet 

megoldásával kapjuk: 
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 (1. a) 

 
 (1. b) 

A lehűlés közben a hőmérséklet, idő és szilárd fázis mennyisége között az alábbi össze-
függés áll fönn:  

·
∆

 (2) 

ahol  a szekunder dendritág növekedési sebessége. 

Helyi egyensúlyt feltételezve a szilárd/olvadék határon, az egyensúlyi megoszlási há-
nyados: 

 (3) 

Az 1., 1. a), 1. b) és 2. differenciálegyenletekből álló egyenletrendszert csak numerikus 
módszerrel lehet megoldani. 

 

1. ábra. A térfogatelem értelmezése 

Felül: idealizált szekunder dendritágak,  
alul: a térfogatelem 

A megoldásnál az alábbi közelítéseket használtuk:  

1. a térfogatelemben a hőmérséklet állandó, 
2. a megszilárdulás hőmérsékletközéhez képest az olvadék túlhűlése elhanyagolható, 
3. a térfogatelem koncentrációja nem változik sem diffúzió sem áramlás útján, 
4. az egyensúlyi megoszlási hányados állandó, 
5. a szekunder dendritágakat lemezekkel közelítettük (platelite morphology), 
6. a hőelvonás vezetéssel történik, s a külső hőmérséklet állandó. 
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A modell természetesen alkalmas arra, hogy figyelembe vegyük a megoszlási hányados 
hőmérsékletfüggését is.  

 

 

2. ábra. Koncentráció eloszlás a térfogatelemben 
 t és t+dt időpontban 

A számításokhoz az 1. ábrán látható térfogatelemet m számú     méretű térfogat-

részre osztottuk. A kristályosodási front   távolságban található a h-adik időintervallum-
ban  így a szilárd fázis vastagsága  , az olvadékfázisé  . Ezt a helyzetet 
szemléltetjük a 3. ábrán a th1 és a th időintervallumban. A gyakorlati számítások során m = 
10 volt. 
 
3. Az egyenletrendszer numerikus felírása 

 
A megoldáshoz az általunk módosított CrankNicholson-módszert használtuk. A mód-

szer m számú egyenletből álló egyenletrendszer megoldását kívánja, s így elég lassú és bo-
nyolult. Nem választható azonban egyszerűbb módszer (pl. Smidt-féle) mert az egyszerűbb 
módszerek esetén a számítás nem marad stabil. 
A koncentráció gradiens valamely  térfogatelemben: a h-adik időlépésben: 

 

∆

∆ ∆
 (4) 
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3. ábra. A koncentráció eloszlás közelítése a numerikus  
módszer számára a h1-edik és a h-adik időlépésben 

 

Az első térfogatrész koncentrációjának változása a h-adik időlépésben: 

 

∆

∆ ∆
 (5) 

 

 A határfelületen    így az 1. egyenlet véges differencia alakban: 
 

2 2 2 2  (6) 

ahol: 
·∆

∆
 (7) 

és  
·∆

∆
 (8) 

A megoldáshoz az összes szilárd és olvadékrétegben fel kell írjuk a Fick II. egyenletet 
véges differencia formában: 

A szilárd fázisban 1 1 : 
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2 2 2 2 2  (9) 

Az olvadékfázisban 2 : 

2 2 2 2  (10) 

A határfelületen a helyi egyensúly: 

 (11) 

Az ily módon felírt m számú egyenlet megoldásával kapjuk az m számú új koncentrációt. 
A kristályosodás végén a fázishatárra felírt 6. egyenletet tömegmérleggel helyettesítettük.  
Ha második fázis nem keletkezik: 
 

  00 ......
1

CCCC
m

m
m

m
j

m   (12) 

Ha második fázis keletkezik: 

    0max0max0 ......
1

CfCCCCC
m

m
j

m  
 (13) 

 

4. Az egyenletrendszer megoldása 
 
Az egyenletrendszer nemlineáris, mert A és B, valamint a határfelületen a koncentrációk 

egyaránt függvényéi a hőmérsékletnek. Ezért a h-adik időlépés átlaghőmérsékletét az alábbi 
módon megbecsüljük.  
A próba hővesztesége egységnyi idő alatt: 

  0TTF
dt

dQ
V           (14) 

és 

   00 TTTT
V

F

dt

dQ
 


         (15) 

A kristályosodás kezdetén    ( LTT  ):                   (16) 

 

   LLL STTT  0            (17) 

így, 

 
L

L

L S
TT

T

0



             (18) 
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A 3. egyenlet véges differencia formában: 

   hh
LS

h tTTH
m

S
m

hm
S

m

h
T 






 

 0

1       (19) 

A 3. egyenlet felhasználható a helyi megszilárdulási idő becslésére is: 

    
0

0 2

2

TTT

HSTT
bt

eL

eL





          

(20) 

Így a becsült dendritág távolság: 

 )(2 0 btZLd i          (21) 

Állandó növekedési sebességet feltételezve: 

 
m

bt
bt h )(

)( 0           (22) 

th(b) értéket felhasználva th(b) így Th(b) számítható. Th, L és th ismeretében kiszámítha-
tó A és B, s ezt követően megoldható az egyenletrendszer. A megoldás szolgáltatja a kon-
centrációt a szilárd fázisban  és az olvadékfázisban  az olvadék/szilárd határfe-
lületen. A koncentrációk ismeretében az egyensúlyi diagram segítségével meghatározható 
Th(C) értéke. Ha ez egy előre megadott értéknél nagyobb mértékben eltér a becsült értéktől, 
egy új becsült értéket kell meghatározni: 

           (23) 

Az új Th(b) érték segítségével újra kiszámítjuk th értékét, majd ismét megoldjuk az 
egyenletrendszert. Az iterálást mindaddig folytatjuk, amíg a számolt és a becsült hőmérsék-
letek közötti különbség egy előre megadottnál kisebb nem lesz. Ha számolt és becsült helyi 
megszilárdulási idő között a különbség nagyobb, mint 5%, az egész számítást elölről kezd-
jük az új helyi megszilárdulási idő felhasználásával. 
 
5. Dimenzió nélküli paraméterek a kristályosodás leírására 

 
A diffúziós problémák leírásánál általánosan használják az alábbi dimenzió nélküli pa-

ramétert: 

 
·

           (24) 

ahol x a diffúzió távolsága. A kristályosodásnál D és x egyaránt változik a hőmérséklettel. 
Néhány szerző [35, 11] az alábbi formában használja a paramétert a kristályosodás leírásá-
ra: 

    
·

           (25) 

Az egzakt kifejezés azonban  mivel x is az idő (ill. hőmérséklet) függvénye: 

 dt         (26) 
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Ennek a kifejezésnek a meghatározása azonban igen nehézkes, csak az előzőleg ismertetett 
modell pontos kiszámítása útján lehetséges. Ezért egy lényegesen egyszerűbb paramétert is 
bevezettünk a kristályosodás leírására: 

 dt         (27) 

A fenti P2 és P3 paraméterek kifejezhetők a véges differencia módszernél meghatározott A 
és B értékek segítségével. 

Az olvadékfázisban: 

 ∑          (28) 

 ∑           (29) 

A szilárd fázisban: 

 ∑           (30) 

 ∑           (31) 

 

6. Adatok a számításhoz 
 
A számításoknál felhasznált adatokat az 1. táblázat tartalmazza. 

1. táblázat 
Fizikai adatok a számításhoz     

k = 0,01 ÷ 0,9  

Ds = 0 ÷ 1010 exp (-Es/kT)  m2/s 

DL = 105exp (-Es/kT) ÷ 1010exp (-Es/kT) m2/s 

 = 0,001 ÷ 1000 K/s 

Es = 40 ÷ 250 kJ/molK 

Es = 2 ÷ 80 kJ/molK 

 
A P2 és P3 kristályosodási paraméterek a fenti adatok használatával 103 és 103 tartományá-
ban változtak. 
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7. Eredmények 
 
7.1. Diffúzió az olvadékban 
 
 Először az olvadékbeli diffúzió hatását vizsgáltuk, oly módon, hogy a diffúziót a szilárd 

fázisban elhanyagoltuk (Ds = 0). A 4. a) ábrán a számított 2 3ésL LP P  paraméterek közötti 

kapcsolatot mutatjuk be. Az ábrából is látszik, hogy 2 3
L LP P≈  bármely megoszlási arány 

esetén. 

 

4. ábra. a) összefüggés 2 3
L LP és P  között, b) összefüggés 3 1

L LP és P  között 

3
LP  meghatározása azonban nehéz – csak a fentiekben leírt számolás útján lehetséges. 

Ezért meghatároztuk 1
LP  értékét is egy átlaghőmérséklet ( )T  felhasználásával: 

                                               
0

00 0 1

1 1
( )

mt h h

h

T T t dt T t
t t =

= ∆∑∫ .                                           (32) 

Még további egyszerűsítésre volt mód azáltal, hogy 2 2
210 10LP− < <  tartományban 

                                                        
3

L s
L

T T
T T

−
≈ − .            (33) 

A 4. b) ábrán a számított 1 3ésL LP P  közötti kapcsolatot szemléltetjük. Az ábra alapján: 

1 3 20,75 0,75 .L L LP P≈ ≈  

Így mód van arra, hogy ezt az egyszerű paramétert használjuk, ha az átlaghőmérsékletet a 
33. egyenletből határozzuk meg. Ez az érdekes eredmény magyarázza azt, hogy miért tud-
ták a korábbi szerzők jó eredménnyel használni ezt az egyszerű paramétert. 
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5. ábra. 
a) koncentráció eloszlás az olvadékfázisban különböző  értékek esetében, 

(a diffúziót a szilárd fázisban elhanyagoltuk) 
b) az olvadékfázisbeli diffúzió hatása a koncentráció eloszlásra 

a szilárd fázisban a kristályosodás végén 
 

A 5. a) ábrán a koncentrációeloszlást szemléltetjük az olvadékfázisban 10  ese-
tében szaggatott vonallal és 10  esetében folytonos vonallal. 10  esetében 
gyakorlatilag nincs koncentráció kiegyenlítődés, míg 10  esetében a kiegyenlítődés 
teljes. 

A 5. b) ábrán az olvadékbeli diffúzió hatását mutatjuk be a szilárd fázisbeli koncentrá-
ció eloszlásra a kristályosodás végén. Ha   csökken (pl. DL csökken) a koncentráció a 
dendritág közepén – Cmin – nő. 

Az 6. ábra szemlélteti a nemegyensúlyi második fázis f mennyiségét (szaggatott vonal)  
és a Cmin koncentrációt (folytonos vonal) a dendritágak közepén   függvényében. Ha   
nagyobb, mint 102, f és Cmin már lényegében nem változik, a kiegyenlítődés az olvadékfá-
zisban teljes, függetlenül k értékétől. A gyakorlat számára elegendőnek tűnik a  10 
feltétel teljesülése is.  

A lehűlési görbe változik  változásával. A 7. ábra a próba hőmérsékletét mutatja t/t0 
függvényében. Nagyon kis  érték esetében (  10 ) szokatlan alakú lehűlési görbét 
kapunk, mert a koncentráció a megszilárduló részben igen nagy  s ezzel a hozzá tartozó 
egyensúlyi hőmérséklet kicsi. 

A gyakorlatban a fémötvözetekben  10 , így az olvadékfázisban feltételezhető a 
teljes kiegyenlítődés  összhangban az eddigi számítási módszerekkel. 
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7.2. Diffúzió a szilárd fázisban 
 

A továbbiakban a fentieknek megfelelően feltételezzük, hogy az olvadékfázisban a dif-
fúzió végtelenül gyors. A 8. a) ábra mutatja   és   a 8. b) ábra   és   kapcsolatát. 
Az ábrák alapján 0,4 0,8  , így   helyett a gyakorlatban használható   
vagy   is. Az összefüggés független k értékétől.  

    

8. a) ábra. Összefüggés   és   között  8. b) ábra. Összefüggés   és   között 

6. ábra. A nemegyensúlyi  
második fázis (f) és Cmin  

függvényében

7. ábra. Lehűlési görbék  
különböző  esetében 

f 
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A 9. a), 10. a), 11. a) ábrákon k = 0,1; 0,5; 0,9 esetében mutatjuk be a kristályosodás be-
fejező hőmérsékletének változását (nemegyensúlyi szolidusz hőmérséklet!)   függvényé-
ben. A számításoknál ez esetben feltételeztük, hogy a két fém egymást minden arányban 
oldja. A 9. b), 10. b), 11. b) ábrákon összerajzoltuk a különböző koncentrációkhoz, de azo-
nos   értékhez tartozó adatokat. Ezek a görbék (az ábrákon egyenesek, mert az egyensú-
lyi szolidusz és likvidusz is egyenes!) a nemegyensúlyi szolidusz görbék. A görbék nem 
azonos lehűlési sebességhez, hanem azonos  , paraméterhez tartoznak! Az ábrákon a 
szaggatott vonallal rajzolt görbe  0-hoz tartozik, ekkor tehát a szilárd fázisban nincs 
diffúzió. Az egyes nemegyensulyi szolidusz görbékhez  teljesen hasonló módon, mint az 
egyensúlyi szolidusz görbénél  értelmezhető megoszlási hányados – k*. 

A 12. ábrán k függvényében ábrázoltuk k* értékét néhány jellegzetes   paraméter ese-
tében. A 13. ábrán a 12. ábra felhasználásával   függvényében ábrázoltuk k* értékét kü-
lönböző k értékek esetében. Az ábrákból bármely k értékhez meghatározható k* értéke egy 
adott   paraméter esetében  így igen egyszerűen megrajzolható valamely ötvözet összes 
nemegyensúlyi szolidusz görbéje. A 14. ábrán a koncentráció eloszlást mutatjuk be a sze-
kunder dendritágakban a kristályosodás végén különböző   értékek esetében. Ha  >102 
a kiegyenlítődés a szilárd fázisban  hasonlóan az olvadékfázishoz - teljes. 

A 15. ábrán a nemegyensúlyi második fázis mennyiségét (f), valamint a dendritágak 
közepén kialakuló Cmin koncentrációt szemléltetjük   függvényében. Az ábrán látható az 
a tény, hogy ha Cmin nő, f csökken. Ha   <102 Cmin és f egyaránt állandó   függvé-
nyében  tehát ha   <102 a szilárd fázisban a diffúzió elhanyagolható k = 0,17 esetében. 
A nemegyensúlyi második fázis mennyisége nem jellemzi eléggé a homogenizálódást, még 
az eutektikus típusú ötvözeteknél sem. A 15. ábrából is látható, hogy amikor a második fá-
zis eltűnik, még jelentős koncentráció különbségek lehetnek az ötvözetben (Cmin <C0). 
Ezért a továbbiakban Cmin értékével fogjuk jellemezni a diffúzió mértékét.  

 

9. a) ábra. A kristályosodás befejező  
hőmérséklete különböző C0 esetében  

függvényében (k = 0,1) 

9. b) ábra. A nemegyensúlyi  
szolidusz görbék k = 0,1 esetében 

 

a b 
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10. a) ábra. A kristályosodás befejező 
hőmérséklete különböző C0 esetében  

függvényébe (k = 0,5) 
 

10. b) ábra. A nemegyensúlyi szolidusz 
görbék k = 0,5 esetében 

 

  

 
11. a) ábra. A kristályosodás befejező 
hőmérséklete különböző C0 esetében  

 függvényében (k = 0,9) 
 

11. b) ábra. A nemegyensúlyi szolidusz 
 görbék k = 0,9 esetében 

 

 

 

 

a 

b 
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12. ábra. k* értéke a k függvényében 13. ábra. k* értéke  függvényében 

 
 
 

 

14. ábra. A koncentráció eloszlás a dendritágban 
 különböző   értékek esetében 

 

 

 

relatív távolság 

ko
nc

en
tr

ác
ió

,t
%



270 Roósz András 

 

7.3. Homogenizálódási paraméter 
 
Cmin felhasználásával az alábbi homogenizálódási paraméter írható fel: 

1         (34) 

Mivel  

          (35) 

Ha H közelít 1-hez, a homogenizálódás a szilárd fázisban teljes, ha 0, a szilárd fá-
zisban a diffúzió elhanyagolható. A 16. ábrán H látható  függvényében különböző k ér-
tékek esetében. Érdekes, hogy a görbék egymással párhuzamosak. A 17. ábrán a H = 0,5-
höz tartozó   értékeket ábrázoltuk. 

Az ábrából: 

 lg 0,69 1,15 lg          (36) 

 

 lg 0,6 0,86 lg         (37) 

Egy mester-görbe és a fenti egyenletek segítségével most már bármely k értékhez megszer-
keszthető a  görbe. 

 

 
15. ábra. A nemegyensúlyi második fázis mennyisége (f) 

és a minimális koncentráció (Cmin)  függvényében 

t % 
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16. ábra. H homogenizálódási paraméter a  függvényében 

 

17. ábra. H = 0,5 tartozó  értékek 

8. Alkalmazás egy Al – 5% Cu ötvözet esetében 
 
A lehűlési sebességet 103 és 103 K/s között változtatva a 2. táblázatban található adatok 

felhasználásánál kiszámítottuk a fent bemutatott értékeket. Meghatároztuk még  

értékét is, hogy az irodalomban található adatokkal össze tudjuk hasonlítani. A számított 
értékeket a 3. táblázat tartalmazza. A gyakorlati esetekben a lehűlési sebesség 10-1 K/s és 
102 K/s között változik, így  mindig nagyobb mint 102. 

nincs 

diffúzió a 

szilárd 

fázisban 

komplett 

diffúzió a 

szilárd 

fázisban 
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2. táblázat 
Adatok az Al-Cu ötvözetekhez       

Te = 548 °C [12] 

C = 52,5 wt % [12] 

H = 10732 J/mol [13] 

Ss = SL = 31,2 J/mol [13] 
L = 9,25t0

0,35 µm [9] 

DS = 0,29·108 exp(-15757/T) µm2/s [14] 

DL = 1,05·105 exp(-2875/T) µm2/s [15] 
k = 0,17  [14] 

5% Cu  TL = 643 °C; Cmin(0) = 0,95 %  

2% Cu  TL = 653 °C; Cmin(0) = 0,38 %  

 

Ennél fogva az olvadékban a kiegyenlítődés mindig teljes. Ha azonban a lehűlési sebes-
ség igen nagy (104 K/s vagy nagyobb) figyelembe kell venni a diffúziót az olvadék fázisban 
is. 

A homogenizálódási paraméter (H) és   közötti összefüggést az alábbi módon számí-
tottuk: 

1. kiszámítottuk  értékét a 18. egyenletből, 
2. a 20. egyenlet és a 21. egyenlet segítségével meghatároztuk t0 és L értékeket, 
3. a 33. egyenletből meghatározva  értékét (ahol TS = TE) kiszámítható  és . 
4. felhasználva a P1 és P3 értékek közötti összefüggést, meghatároztuk   és    

értékeit. 
 

A 18. ábrán (mestergörbe és a 36. összefüggés segítségével) meghatároztuk k = 0,17-
hez tartozó görbét. A görbén bejelöltük a reális hűtési sebességhez tartozó tartományt (10-1 

K/s≤ ≤102 K/s). A tartomány a koncentráció változásával csak igen kis mértékben változik.  
A 18. ábrán a helyi megszilárdulási idő függvényében megrajzoltuk az irodalomban találha-
tó [4, 19] keff adatokat, valamint az általuk két különböző k-val számított értékeket. Az áb-
rában egy Kirkwood-tól [20] származó számított érték is szerepel. A számításnál Kirkwood 
figyelembe vette a dendritágak összeolvadását, durvulását is. 
Az ábrából a következők állapíthatók meg: 

1. Cmin értékének mérése nehéz – a pontok igencsak szórnak. Ennek két oka lehet. 
Egyik az, hogy a méréseket mikroszondával végezték, és a mérés pontossága korlá-
tozott. A másik, hogy nem vették figyelembe az egyedi dendritágakon belül kialaku-
ló különbségeket. Egy adott kisméretű próbában is jelentős eltérések lehetnek a 
dendritág távolságokban – s ez jelentősen befolyásolja a mérhető minimális koncent-
rációt. 

2. A számított görbék között a különbség minimális – k értékének ilyen mérvű változá-
sa nem hat jelentősen keff (és természetesen) H értékére. 

3. Kirkwood által meghatározott adat semmivel nem közelíti jobban a mért adatokat  
a dendritágak durvulásának kicsi a hatása a mikrodúsulásra. 
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○ Benett [19] 
∆ Bower és mts-i [4] 
* Roósz és mts-i [9] 
 k = 0,2 összeolvadás figyelembe véve [20] 
 k = 0,2 összeolvadás nincs figyelembe véve [20] 
-.-.- CM = 6,5 %, k nem állandó  
___ CM = 6,5 %, k = 0,2  
….. CM = 5,65 %, k nem állandó  
---- CM = 5,65 %, k = 0,17  

18. ábra. keff a helyi megszilárdulási idő függvényében,  
mért és számított értékek összehasonlítása 

 

 
19. ábra. H homogenizálódási paraméter  

a különböző ötvözetek esetén    függvényében 
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3. táblázat 
Számított értékek 5% Cu-tartalmú Al-ötvözet estében      

 
9. Alkalmazás vasötvözetek esetében 
 

A számításoknál a 4. táblázatban található  Kurz-tól [18] származó  adatokat használ-
tuk. Két eltérő átlaghőmérsékletet határoztunk meg,  =1513 °C a  vas esetében és  
=1412 °C a  vas esetében. A számítási eljárás hasonló volt az Al Cu ötvözeteknél elmon-
dottakhoz. Az eredmények az 5. táblázatban és a 19. ábrán láthatók. 
Az összes esetben  >10, így az olvadékbeli diffúzió hatásától eltekinthettünk. A gyakor-
latban előforduló helyi megszilárdulási idők esetében (2s ≤ t0 ≤ 200 s)/ az alábbiakat  
találtuk: 

1. karbon dúsulás gyakorlatilag elhanyagolható mind a , mind a   szilárd oldatban, 
2. a foszfor és a kén jelentős mértékben dúsul mind a , mind a  szilárd oldatban, 
3. a foszfor erősebben dúsul mind a , mind a  szilárd oldatban, mint a kén, 
4. bár   értéke közel azonos a foszfor  szilárd oldatban való dúsulása és a kén  szi-

lárd oldatban való dúsulása esetén, a kén dúsulás lényegesen nagyobb, mint a fosz-
foré a kisebb  érték miatt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 t0 2L lg  lg  H Cmin keff 

K/s       J/Ks [s] [µm]      

103 1,2·105 477000 898 4,10 0,19 0,45 2,77 0,554 

102 1,2·104 47700 401 3,80 0,12 0,26 2,0 0,4 

101 1,2·103 4770 179 3,50 0,41 0,22 1,84 0,368 
100 1,2·102 477 80 3,20 0,72 0,13 1,47 0,294 

101 1,2·101 47,7 35 2,91 1,0 0,08 1,27 0,254 

102 1,2 4,77 15,9 2,60 1,31 0,04 1,11 0,222 
103 12 0,477 7,1 1,43 1,62 0,01 0,99 0,198 
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4. táblázat 
 Adatok a vasötvözetekhez         

, 1,74 · 10 1 0,52 % exp  µm2/s [16] 

, 7,05 · 10 exp  µm2/s [17] 

, 0,98 · 10 exp  µm2/s [17] 

 Fe [18]      =1513 °C                  Fe [18]    =1412 °C 
 C P S C P S 
k 0,2 0,13 0,06 0,36 0,06 0,015 

, µm2/s 6400 40 160 640 2,5 39 
 

 20 10  s/µm2 [18] 

  20   200  10  s/µm2 [18] 

 
5. táblázat 

A számítás eredményei         

 Fe  Fe 
 C P S C P S 

, µm2/s 10829 4700 5700 68941 3500 4890 
lg  (t0= 2 ÷ 20 s) 2,13 1,77 1,86 2,04 1,64 1,78 
lg  (t0= 20 ÷ 200 s) 2,52 2,16 2,25 2,44 2,03 2,18 
lg  (t0= 2 ÷ 20 s) 1,9 0,30 0,30 0,9 1,50 0,31 
lg  (t0= 20 ÷ 200 s) 2,3 0,09 0,69 1,3 1,12 0,088 

 
  H 

1 0,21 0,38 0,93 0 0,80 

  0,31 0,55 0,98 0,3 0,13 
 
Következtetések 

 
1. A fentiekben bemutatott numerikus modell alkalmas arra, hogy a szekunder dendrit-

ágakban  a szilárd és az olvadékfázisban egyszerre  az ötvöző koncentrációt ki-
számítsa tisztán fizikai adatokból kiindulva. 

2. Másodrendű közelítést találtunk a diffúzió jellemzésére: 
 

1
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P3 értékét sokkal egyszerűbb kiszámítani, mint az egzakt P2 paramétert, és sokkal 
reálisabb, mint az elsőrendű közelítés: 

·
 

 
A numerikus számítások megmutatták, hogy ezek a paraméterek arányosak egymás-
sal mind az olvadék, mind a szilárd fázisokban. A lehűlési intervallumban átlagolva 
a hőmérsékletet egy igen egyszerű mód kínálkozik a kristályosodás jellemzésére. 

3. Ha P3 értéke az olvadékban nagyobb, mint 100, az olvadékfázisbeli diffúzió végte-
len gyorsnak tekinthető. A legtöbb gyakorlati esetben ez a feltétel teljesül, kivéve, 
ha a lehűlési sebesség igen nagy, >104. 

4. A szilárd fázisban teljes homogenizálódást jellemző P3 paraméter függ a megoszlási 
aránytól  k-tól. Ha P3 értéke kisebb, mint ez az alsó határérték, a homogenizálódás 
jellemezhető egy H paraméterrel. H értéke függ a lehűlési sebességtől, a diffúziós 
együttható nagyságától és a megoszlási hányadostól. Ha P3 kisebb, mint 0,01, a dif-
fúzió a szilárd fázisban elhanyagolható. 
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