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1. Jelölésjegyzék 

A táblázatban a többször előforduló jelölések magyar nyelvű elnevezése, valamint a fizikai 

mennyiségek esetén annak mértékegysége található. Az egyes mennyiségek jelölése – ahol 

lehetséges – megegyezik a hazai és a nemzetközi szakirodalomban elfogadott jelölésekkel. A 

ritkán alkalmazott jelölések magyarázata első előfordulási helyüknél található. 

 

Latin betűk 

Jelölés Megnevezés, megjegyzés, érték Mértékegység 

A keresztmetszet mm2 

E rugalmassági modulus GPa 

Eeff effektív rugalmassági modulus GPa 

f sajátfrekvencia Hz 

f gömbhéj falvastagsága mm 

F erő N 

G csúsztató rugalmassági modulus GPa 

GMT 
Mori-Tanaka becslés segítségével meghatározott 

csúsztató rugalmassági modulus 
GPa 

GCSC 
klasszikus önkonzisztens becslés segítségével 

meghatározott csúsztató rugalmassági modulus 
GPa 

GDSC 
differenciális önkonzisztens becslés segítségével 

meghatározott csúsztató rugalmassági modulus 
GPa 

I másodrendű nyomaték mm4 

K kompressziós modulus GPa 

KMT 
Mori-Tanaka becslés segítségével meghatározott 

kompressziós modulus 
GPa 

KCSC 
klasszikus önkonzisztens becslés segítségével 

meghatározott kompressziós modulus 
GPa 

KDSC 
differenciális önkonzisztens becslés segítségével 

meghatározott kompressziós modulus 
GPa 

∆l keresztfejelmozdulás mm 

p nyomás MPa 

r gömbhéj belső sugara mm 

R gömbhéj külső sugara mm 

S szerkezeti merevség GPa 

Snorm normált szerkezeti merevség - 

tf% térfogatszázalék % 

t% tömegszázalék % 

W elnyelt energia J/cm3 

Wh energiaelnyelés hatékonysága % 
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Görög betűk 

Jelölés Megnevezés, megjegyzés, érték Mértékegység 

ε mérnöki alakváltozás % vagy - 

ε1, ε2, ε3 fő alakváltozások - 

εv térfogati alakváltozás - 

Φ térkitöltés - 

η sugárarány - 

κ Timoshenko féle nyírási tényező - 

ρ sűrűség g/cm3 

ρrel relatív sűrűség - 

ν Poisson tényező - 

σ mérnöki feszültség MPa 

σ1, σ2, σ3 főfeszültségek MPa 

σm hidrosztatikus feszültség MPa 

σY folyáshatár MPa 

σY,rel relatív folyáshatár - 

σplt platófeszültség MPa 

ω körfrekvencia rad/s 

   

Rövidítések 

Jelölés Megnevezés, megjegyzés, érték 

3D három dimenzió 

CSC becslés klasszikus önkonzisztens becslés („classical self-consistent estimate”) 

CT komputertomográfia („computer tomography”) 

DSC becslés differenciális önkonzisztens becslés („differential self-consistent estimate”) 

GC globocer márkanevű kerámia gömbhéj 

GM globomet márkanevű vasgömbhéj 

HDPE nagy sűrűségű polietilén 

H/D viszony magasság/átmérő viszony 

LECAP duzzasztott agyagkavics („light expanded clay agglomerate particle”) 

PA poliamid 

PET polietilén-tereftalát 

PP polipropilén 

PVC poli(vinil-klorid) 

RVE reprezentatív térfogati elem („representative volume element”) 

VEM végeselemes modell 
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2. Bevezetés 

A mai modern világban egyre nagyobb kényszer az energiahatékonyságra való törekvés. 

Ennek kapcsán két fontos fejlesztési irány is van az anyagok szempontjából: az egyik, hogy a 

terhelés fő irányában, vagy irányaiban az anyag teherviselő képessége minél nagyobb legyen, a 

másik a tömegcsökkentés, amivel a fajlagos (sűrűségre fajlagosított) tulajdonságok javíthatók. 

Mindkét esetre a hibrid anyagok nyújthatnak hatékony megoldást. A hibrid anyagok két vagy több 

egyszerű anyag kombinációjából jönnek létre (2.1. ábra). 

 

2.1. ábra A manapság használt anyagok felosztása [1] alapján. Az ábrán látható rövidítések: PVC – 

poli(vinil-klorid), PET – polietilén-tereftalát, PP – polipropilén, PA – poliamid. 

 

A szintaktikus fémhabok sűrűsége kicsi, ezért fajlagos tulajdonságaik kiemelkedők, 

ugyanakkor a hagyományos fémhaboknál – melyekben a porozitást nem erősítőanyag, hanem 

valamilyen gázképző eljárással hozzuk létre – az esetek többségében sokkalta nagyobb fajlagos 

szilárdságúak (hagyományos fémhab: 10 MPa/(g/cm3) [2], szintaktikus fémhab: 126 MPa/(g/cm3) 

[3]), és a fajlagos mechanikai energiaelnyelő képességük is nagyobb (hagyományos fémhab: 1-

2,5 J/g [4], szintaktikus fémhab: 12-16 J/g [5, 6]). Mivel habanyagok, ezért célszerű 

igénybevételük a nyomás, ennek megfelelően a nyomóvizsgálati jellemzőiket széles körben 

tanulmányozzák (olyannyira, hogy a vizsgálati módszert szabványosították is [7]). A 

makroszerkezet tekintetében az erősítőanyag térbeli eloszlása és térfogathányada a 

legfontosabb. A mikroszerkezet kapcsán tisztázandó kérdés a gömbhéjak és a mátrixanyag 

közötti kapcsolat megfelelősége. Ez a határréteg, vagy átmeneti réteg felelős a szintaktikus 

fémhabokban a terhelésátadásért az erősítőanyag és a mátrix között. 

A polimer mátrixú szintaktikus habokat fejlesztették ki először, főként mélytengeri 

alkalmazásokra. Ilyenek például a HOV Alvin vagy a REMUS 6000 merülő eszközök, amelyek 

akár 6500 méteres mélységig tudnak merülni [8]. A szintaktikus fémhaboknak a mélytengeri 

kutatásokban, az űriparban és akár az autóiparban is jelentős szerepük lehet a jövőben. 

Napjainkban a hagyományos fémhabokat már luxus- és széria autókba is beépítik, mint például 

a Ferrari Spider 360 vagy Audi Q7 [9]. 

Az epoxi mátrixú üveg mikrogömbhéj erősítésű szintaktus habok mechanikai tulajdonságai 

nem sokban maradnak el a szintaktikus fémhabokétól (epoxi mátrix: 83 MPa/(g/cm3) [10], 

alumínium mátrix: 126 MPa/(g/cm3) [3]), azonban az áruk jelentősen meghaladja azt azonos 

erősítőanyag esetén (epoxi gyanta: 8500 Ft/kg [11], alumínium: 1900 Ft/kg [12]). Amennyiben 

olcsóbb mátrixanyagokat használunk (HDPE – nagy sűrűségű polietilén: 330 Ft/kg [13]) a 

mechanikai tulajdonságok is jelentős mértékben csökkennek (HDPE mátrixú szintaktikus hab 

fajlagos nyomószilárdsága: 31 MPa/(g/cm3) [14]). 
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A fenti figyelemreméltó tulajdonságok alapján döntöttem a szintaktikus fémhabok 

fejlesztésének kutatása mellett. Különös tekintettel arra, hogy tervezhető és méretezhető modellt 

hozzak létre ezekre az anyagokra, hiszen napjainkban a legnagyobb hátrányt a drága 

prototípusgyártás jelenti. Ezt a költséget pedig csak megfelelő szimulációs és anyagmodellek 

alkalmazásával lehet csökkenteni. 
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3. Szakirodalmi összefoglaló 

3.1. A szintaktikus fémhabok fejlődéstörténeti áttekintése 

A szintaktikus fémhabokat az 1960-as évek végén publikált [15] polimer mátrixú szintaktikus 

habok mintájára fejlesztették ki. Az első, szintaktikus fémhabokkal foglalkozó publikációk az 

1990-es évek elején-közepén jelentek meg. A szintaktikus fémhabokkal foglalkozó 

tudományterület aktív (3.1. ábra), hisz alkalmazásbeli lehetőségei még 60 évvel a tudományág 

kialakulása után is részben kiaknázatlanok, köszönhetően annak is, hogy mint megannyi más 

anyag, a szintaktikus habok is a harcászati fejlesztés termékei (tengeralattjárók, 

radarkeresztmetszetcsökkentés, majd lövedékelnyelés).  

 

3.1. ábra A „Metal matrix syntactic foam” – fémmátrixú szintaktikus hab – kulcsszavakra adott keresési 

eredmény évenkénti lebontása a ScienceDirect alapján [16]. 

 

A következő fejezetekben a szakirodalom kutatás eredményeit foglalom össze. Mivel az 

általam vizsgáltakkal pontosan megegyező szintaktikus fémhabok nem szerepeltek a 

szakirodalmi adatbázisokban, ezért a más kutatók által elemzett különböző fémhabokon végzett 

vizsgálatokkal elért eredményeket foglalom össze kiindulási alapként. 

3.2. A szintaktikus fémhabok fogalma, csoportosítása 

A kompozitok, olyan hibrid szerkezeti anyagok, amelyeket két vagy több anyag egyesítésével 

állítanak elő annak érdekében, hogy előtérbe helyezzék az alkotók alkalmazás szempontjából 

fontos és előnyös tulajdonságait akár a hátrányos jellemzőik háttérbe szorítása mellett. A 

szintaktikus fémhabokat a részecske erősítésű kompozitok anyagcsaládjába sorolhatjuk. Az 

alkotókat mátrixanyagnak (vagy befogadóanyagnak), illetve erősítőanyagnak (vagy 

töltőanyagnak) nevezik. A kompozitok harmadik fontos része az átmeneti réteg az erősítőanyag 

és a mátrix között, ami a terhelésátadásért felelős. Megkülönböztetnek mesterséges (az ember 

által létrehozott) és természetes kompozitokat [17]. Mesterséges kompozit például a beton, a 

szénszál-erősítésű polimerek és természetesen a szintaktikus fémhabok is, míg természetes 

kompozit a fa, illetve a bambusz [18]. 

A szintaktikus fémhabok olyan zárt cellás porózus szerkezeti anyagok, amelyekben a 

porozitást a fémes mátrixanyagba ágyazott, egymáshoz képest többé-kevésbé szabályos és 
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egyenletes elrendeződésű gömbhéjak, vagy kis sűrűségű porózus erősítőanyagok segítségével 

létrehozott üregek adják. A mátrixanyag és az erősítőanyag között átmeneti réteg jön létre [19]. 

A szintaktikus fémhabokba ágyazott erősítőanyag térkitöltését tipikusan térfogatszázalékban 

adják meg. 

Az erősítőanyag beágyazásával két pozitív eredmény érhető el: (i) a porozitás létrejöttével az 

anyag sűrűsége, ezáltal tömege csökkenthető, ráadásul a porozitás mértéke és eloszlása 

irányítható; (ii) a másik fő eredmény pedig az, hogy a mátrixanyagot egy nagyobb szilárdságú 

anyaggal is erősíthetjük, ezáltal a sűrűségre vetített fajlagos szilárdságértékek nagyobbak 

lesznek [19]. 

A szintaktikus fémhabok sűrűsége a nyílt cellás fémhabok sűrűségénél nagyobb is lehet 

ugyanolyan porozitási értékek mellett, viszont a szintaktikus fémhabok szerkezeti merevsége és 

szilárdsága nagyobb. Szerkezeti elemeknél, ahol a megfelelő szerkezeti merevség az egyik 

legfontosabb kritérium, a szintaktikus fémhabok használata lehetőséget nyújt a nagyobb 

sűrűségű szerkezeti anyagok kiváltására [20].  

A szintaktikus fémhabok csoportosítása többek között történhet a mátrix anyaga, az 

erősítőanyagok anyaga, mérete, térkitöltése, illetve a szintaktikus hab sűrűsége, előállítása és az 

alkalmazási területük alapján. Külön csoportosítási szempont lehet az is, hogy hány alkotósnak 

tekintik a szintaktikus habokat. Egyes szakirodalmi források szerint a szintaktikus habok 

kétalkotósak: mátrixból és gömbhéjakból állnak. Mások szerint háromalkotósak, melyekben a 

harmadik fázis az elégtelen infiltráció miatt a mátrixban a gömbhéjak között jelenlévő nem kívánt 

üregek (porozitás).  

3.3. A szintaktikus fémhabok mátrixanyagai 

A mátrix anyagául az esetek többségében alumíniumot, vagy más könnyűfémeket, esetleg 

titánötvözetet használnak. Az alumínium sűrűsége 2,7 g/cm3, olvadáspontja 660°C, ami lehetővé 

teszi a viszonylag kis energia befektetéssel járó megolvasztását (az egyik legjobban önthető 

alumínium ötvözet, az AlSi12 olvadáspontja csupán ~575°C). Az alumínium gazdaságossági 

szempontból is kiváló választás, hisz piaci ára (1900 Ft/kg [12]) a vasénál kisebb sűrűségű 

szerkezeti anyagokhoz viszonyítva, mint például a titán- (min. 6000 Ft/kg [21]) vagy a 

magnéziumötvözetek (min. 6400 Ft/kg [22]) kisebb, valamint nem utolsó sorban könnyen 

újrahasznosítható, amely napjainkban szinte elengedhetetlen követelmény [23]. Az alumínium 

ötvözetek többsége jól önthető, ami szintén a gyárthatóságot könnyíti. Számos ötvözete ismert, 

ezáltal többféle szintaktikus fémhab létrehozására is lehetőséget nyújt, amelyek különböző 

mechanikai tulajdonságokkal rendelkeznek, ezáltal szélesebb alkalmazási területen lehet őket 

felhasználni és a várható mechanikai tulajdonságok tervezhetővé válnak. A szintaktikus 

fémhabokkal foglalkozó szakirodalom 99%-a valamilyen alumínium mátrixú szintaktikus habbal 

foglalkozik, jellemzően technikai tisztaságú (Al1050, a továbbiakban Al99,5), vagy közel 

eutektikus összetételű, Si-ötvözésű alumíniummal (szilumin, a továbbiakban AlSi12). 

3.4. A szintaktikus fémhaboknál felhasznált erősítőanyagok tulajdonságai 

A szintaktikus habok erősítőanyagait két nagy csoportra oszthatjuk. Az első nagy csoport a 

gömbhéjakat tartalmazza, amelyeknél a szilárd falon belül üreg található. A második nagy 

csoportot olyan anyagok alkotják, amelyek porózus belső szerkezettel rendelkeznek és így lesz 

kicsi a sűrűségük, ilyen például a duzzasztott perlit (ami erősítőanyagként szerepelve ásványi 

anyagot jelent) vagy a duzzasztott agyagkavics. Ezekre mutat egy – egy példát a 3.2. ábra. 
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3.2. ábra Egy félbevágott vasgömbhéj (a) és duzzasztott agyagkavics szemcse (b)  

sztereomikroszkópi képe. 

 

A gömbhéjakat az alapanyaguktól függően változatos technológiával (cseppentéses eljárás, 

koaxiális fúvás, szol-gél eljárás stb.) állítják elő. A koaxiális fúvókák módszere során a gömbhéj 

anyagát finom por alakban kötőanyag bekeverésével acetonos oldatba viszik. A keverék egy 

speciális, koaxiális fúvókán keresztül cső formájában távozik. A levegőbe lépve a cső 

szétszakadozik, majd zuhanás közben a felületi feszültség hatására gömbhéjakká húzódik össze, 

közben az oldószer elpárolog. A kialakult gömbhéjakat a teljes szilárdság érdekében szinterelni 

kell. A gyártási folyamat kapacitása jellemzően 2000-15000 gömbhéj percenként, a jellemző 

átmérő 1-6 mm, a falvastagság 40 és 200 μm között változik. Egy másik lehetőség az elvesző 

magos eljárás, amelynek során éghető maganyagra viszik fel a fal anyagát finom por formájában. 

Az eljárás végső lépése szintén a szinterelés. További lehetőség a szol-gél eljárás. Mindhárom 

fenti eljárás végén szinterelést kell végrehajtani, ami a fal anyagának tömörségét hivatott 

biztosítani. Mivel ezt nem lehet nyomás alatt végezni, a fal lyukacsossága, porozitása esetenként 

nem szűnik meg teljesen [24]. A lyukacsosság miatt a szintaktikus fémhabok gyártása során 

maguk a gömbhéjak is mátrixanyaggal telítődhetnek. Így azonban a tömegcsökkentés és azon 

keresztül a fajlagos tulajdonságok javítása sem valósul meg.  

A szintaktikus fémhabokban olyan gömbhéjakat alkalmaznak, amelyek hőállóak és kémiailag 

stabilak, mivel a mátrixanyagok olvadék állapotban nagyon reakcióképesek. A gömbhéjak 

anyaga lehet fém, kerámia, illetve üveg [20-24]. A kereskedelemben a leggyakoribbak a 

különböző vegyes oxidos összetételű kerámia gömbhéjak. Ezek a Ø20-500 μm nagyságrendbe 

eső gömbhéjak tömegesen keletkeznek egy szénerőművi technológia melléktermékeként és 

átmérőjük és/vagy sűrűségük alapján szétválogatva kerülnek forgalomba. A szintaktikus 

fémhabokban lehetőség van még fém alapanyagú gömbhéjak alkalmazására is [25-26]. Előnyük, 

hogy tetszés szerinti ötvözetek alkalmazhatók és nagyon jó a hőállóságuk.  

A szintaktikus fémhabokban előforduló gömbhéjak tipikus átmérő tartománya 0,01 – 4 mm, 

illetve a tipikus falvastagság a 0,001 – 1 mm nagyságrendbe esik. A gömbhéjak méreteloszlása 

szerint megkülönböztetünk unimodális és bimodális eloszlású gömbhéjakat [27]. A gömbhéjak 

legfontosabb jellemzője a gömbhéj belső (r) és külső (R) sugarának az aránya [28]. Ezen fontos 

jellemző leírására vezették be az η sugárarányt, amely a gömbhéjak átlagos falvastagságával (f) 

is kifejezhető: 

1
r f

R R
     (1)  

A gömbhéjakat vizsgálva azt tapasztalták, hogy azok szilárdsága a sugárarány csökkenésével 

növekszik, azonban a kerámia gömbhéjak esetén egy fordított tendencia figyelhető meg, mivel 

ezek az anyagok érzékenyek a hibákra, és minél vastagabb a fal annál nagyobb esély van arra, 

 (a)  (b) 

500 µm 4 mm 



 

 

8 

hogy anyaghibát tartalmazzon, ezzel csökkentve a nyomószilárdsági értékét [29]. Még több 

következtetés vonható le abból, hogyha a gömbhéjakat a mátrixanyaggal együtt vizsgáljuk. 

Lhuissier és kutatócsoportja vizsgálatokat végeztek acél gömbhéjakat tartalmazó fémhabokon 

[30]. Kimutatták, hogy azonos sűrűségű fémhaboknál nyomóvizsgálat során a gömbhéjak mérete 

nem befolyásolja az eredményt. Mivel a vizsgált fémhabjaikban a gömbhéjak falvastagság-sugár 

aránya megegyezett, következtetésképpen levonható, hogy a fémhab sűrűsége határozta meg a 

vizsgált hab nyomószilárdsági tulajdonságait és nem a gömbhéjak mérete. 

A másik nagy csoportba tartozó erősítőanyagokból az duzzasztott perlitet és az duzzasztott 

agyagkavicsot emelem ki. A duzzasztott perlit gyártása során a kiinduló anyag a nyers, 

bányanedves perlitkőzet, amelynek átmérője tetszőleges méretek között változtatható [31]. A 

nyers perlitkőzetet duzzasztóműbe rakják, ahol 840-1200°C közötti hőmérsékletre hevítik. 

Ilyenkor a szemcsék külső felülete meglágyul, a belső anyagrész víztartalmának egy része 

elpárolog, miközben a szemcsék az eredeti térfogatuk akár hússzorosára duzzadnak. Az így 

előállított duzzasztott perlitszemcsék alakja szabálytalan [31].  

A duzzasztott agyagkavics gyártása egy speciális típusú agyag felhasználásával kezdődik, 

amelynek fő tulajdonságai, hogy mészben szegény és szerves anyagokat tartalmaz [32]. Ezt az 

agyagot őrlik a kívánt méretre, majd a duzzasztott perlithez hasonlóan elkezdik hevíteni. A 

forgódobos kemencében 1000-1200°C között az agyagrészecskék külső felülete megolvad, míg 

a belsejében lévő szerves anyagok elégnek. Ebből az égésből származó gázok hatására elkezd 

duzzadni a szemcse, amely az eredeti térfogatának 4-5-szörösére növekszik. Az így előállított 

részecskék közel gömb alakúak, valamint a felületükön egy zárt héj alakul ki [32]. 

3.5. A szintaktikus fémhabok gyártási lehetőségei 

A szintaktikus fémhabokat több módszerrel: bekeveréssel, öntéssel, porkohászati úton, vagy 

(műszakilag igényesebb esetben) nyomásos infiltrálással állítják elő [33-36]. Ebben a fejezetben 

a főbb gyártási módszerek bemutatására kerül sor. 

Az egyik legismertebb gyártási módszer a keveréses eljárás. Az eljárás során a mátrixanyagot 

általában indukciós hevítéssel grafit- vagy oxidkerámia tégelyben olvasztják meg. Az ömledéket 

gáztalanítják, majd mechanikus úton belekeverik az előmelegített erősítőanyagot. Az 

előmelegítés korrigálja az erősítőanyag szemcsék apróbb sérüléseit és eltávolítja az esetleges 

szerves lerakódásokat a felületükről. Ezután a homogenizált keveréket formába öntik, és hagyják 

megszilárdulni. Az eljárásra példa Daoud [38] munkája, amelyben ZnAl22-es mátrixanyagú, 

nikkelbevonatos kerámia mikrogömbhéjakat tartalmazó szintaktikus fémhabot állított elő. 

Előmelegített grafit tégelyben olvasztott meg cinket és alumíniumot. A keverési folyamat akkor 

indult el, amikor a ZnAl22 ötvözet elérte a 600°C-ot. Ezután adagolta az ötvözethez különböző 

térfogatarányban a mikrogömbhéjakat, 600 fordulat/perc keverési sebesség mellett. A keverési 

folyamat 4 percig tartott. A keveréket 630°C-on öntötte acél öntőformába. Az eljárás után a 

keveréket 30 percig 400°C-on villamos kemencében hőkezelte, majd vízbe helyezve hagyta 

kihűlni. A keveréses eljárás előnye, hogy az erősítőanyag térkitöltése beállítható. Hátránya, hogy 

a keverés során az erősítőanyag szemcsék töredezhetnek, és hogy az eljárással nem lehet a 

maximális térkitöltést és így maximális sűrűségcsökkentést elérni. 

A másik elterjedt eljárás a nyomásos infiltrálás, amelyet elsősorban nagy térkitöltésű 

szintaktikus fémhabok esetén alkalmaznak. Az eljárás során külső nyomást alkalmazva 

kényszerítik a mátrixanyagot, hogy az erősítőanyag közé hatoljon. Az eljárás előnye, hogy 

gyakorlatilag bármilyen mátrixú szintaktikus fémhab előállítható, széles skálán változtatható 

térkitöltéssel, ezért nagyon univerzális. A szakirodalomban számos publikációban megjelenik ez 
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a fajta eljárás. Ezen publikációkon keresztül mutatom be a nyomásos infiltráció több lehetséges 

megvalósítási formáját. 

Palmer és társai [39] 45 és 270 μm átmérőjű kerámia mikrogömbhéjakat ágyaztak Al1350, 

Al5083, Al6061 típusú alumínium mátrixba. A gömbhéjakkal töltött öntőformát zárható kamrába 

tették, majd a rendszert vákuum alá helyzeték, ezzel biztosítva az oxigénhiányos hevítést. Ezután 

inert gáz segítségével hozták létre a 450 kPa-os infiltrációs nyomást. Az infiltráció során az egyik 

legnagyobb probléma, amelyre nagy figyelmet kell fordítani a porozitások elkerülése, mivel 

nagymértékben rontja az elkészült fémhab mechanikai tulajdonságait. Ennek a jelenségnek 

Palmer és társai szerint két fő okozója van. Az első az infiltrálás során összetört, kilyukadt 

gömbhéjakból kiszabaduló gáz. A másik fő ok pedig az inert gáz nem tökéletes eltávozása a 

rendszerből az infiltráció befejeztével. 

A nyomásos infiltrálásnak egy ritkábban alkalmazott változatát használta Castro és Nutt [40]. 

Kerámia mikrogömbhéjakat ágyaztak 0,5 t% szenet és 1,4 t% szilíciumot tartalmazó acél 

mátrixanyagba. Az acél használata, mint mátrixanyag nem szokványos, hisz a fémhab sűrűsége 

nagyobb lesz, mint hogyha alumíniumot vagy más könnyűfémeket használnánk. Ellenben az acél 

mátrixú szintaktikus fémhabok szilárdsági értékei (nyomószilárdság: 130 MPa [40]) jobbnak 

bizonyultak a könnyűfém mátrixú változatokénál (nyomószilárdság: 35 MPa [35]), valamint 

nagyobb mechanikai energiaelnyelésére is képesek (acél mátrix: 122 J/cm3 [40], alumínium 

mátrix: 40 J/cm3 [67]). A szakirodalomban nagyon kevés acél mátrixú habbal foglalkozó cikk 

található, amelyet leginkább a gyártási nehézségek indokolnak, hisz nagyobb az olvadáspontja 

és érzékenyebb a gyártási atmoszférára. Castro és Nutt munkája viszont sikeresnek bizonyult. 

Gyártási folyamatuk első lépéseként olvasztótégelyben megolvasztottak 580 g acélt. Mikor az 

acél teljesen megolvadt, az olvadék felszínére adagolták a mikrogömbhéjakat. A nagy felhajtóerő 

miatt a gömbhéjak a felszínen maradtak. Az infiltrációt megelőzően 3 percig hagyták hevülni a 

gömbhéjakat, amely az infiltráció minőségének javítása érdekében történt. Az infiltrációhoz 

szükséges nyomást egy felülről érkező 600°C-ra előmelegített grafit dugattyúval hozták létre. A 

dugattyú sebességének megválasztása kiemelkedően fontos volt a nem kívánt porozitás 

megelőzésének szempontjából. A dugattyú először kis sebességgel szorította ki a levegőt a 

tégelyből, majd ezután hirtelen sebességváltoztatással hozták létre a 0,5 MPa nyomást, amellyel 

megtörtént az infiltrációs folyamat.  

Az Anyagtudomány és Technológia Tanszéken is hagyománya van az infiltrációs öntés 

technikájának, melyet Blücher József professzor honosított meg. Az ő eljárását felhasználva 

Orbulov és Dobránszky [41] úgy állított elő szintaktikus fémhabokat, hogy egy öntőformát 

megtöltöttek félig gömbhéjakkal majd egy alumínium-oxid paplannal elválasztva ráhelyezték a 

szükséges mennyiségű alumíniumot. Ezt követően először vákuumot hoztak létre a kemencében 

annak érdekében, hogy a gömbhéjak közötti levegőt el tudják távolítani. Ezután kezdték el 

hevíteni a kemencét addig, amíg a mátrixanyag meg nem olvadt. Az alumínium-oxid paplan miatt 

nem tudott az ömledék befolyni a gömbhéjak közé, ezért a következő lépésben argon gázt 

vezettek a kemencébe mely az alumíniumot a gömbhéjak közé préselte. Ezzel a módszerrel 

hoztak létre kerámiagömbhéj erősítésű szintaktikus fémhabokat. 

Egy negyedik lehetőség az infiltrációs folyamat megvalósítására a Rabiei és O’Neill [34] által 

alkalmazott gravitációs eljárás. Az infiltráláshoz szükséges nyomást ebben az esetben a 

megolvasztott mátrixanyag súlyából eredő statikus nyomás szolgáltatja. A megvalósítható 

infiltrálási nyomást csak az ömledék oszlop magassága és a nedvesítési viszonyok korlátozzák. 

Broxtermann és társai [42] duzzasztot perlittel erősített alumínium mátrixú fémhabokat 

gyártottak és vizsgáltak. A gyártásuk során ellenáramú gravitációs öntési technikát alkalmaztak, 

amely előtt tömörítették az erősítőanyagot. Ezzel a technikával kisebb sűrűségű fémhabok 
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állíthatók elő, mint tömörítés nélkül, mivel ezzel a részecskék közötti hézagok méretét 

csökkenteni lehet. Ez a tömörítés azért is kifejezetten előnyös a duzzasztott perlit esetén, mivel 

szabálytalan alakúak a részecskék, és a nagy erőknek köszönhetően a kiálló csúcsok akár 

deformálhatók, vagy eltávolíthatók (letörhetők), amellyel sűrűbb elhelyezkedés és nagyobb 

térkitöltés érhető el. A hagyományos gyártásmóddal előállított fémhabjaik sűrűsége 1,1 g/cm3, 

míg a tömörítéses módszerrel akár 0,7 g/cm3 sűrűség is elérhető ugyanazzal az erősítőanyaggal. 

A harmadik legelterjedtebb eljárás a porkohászati úton történő előállítás, amely során a 

gömbhéjakat és a mátrixanyagot összekeverik, majd szinterelik. Ezzel az eljárással a 

legegyszerűbb a vas mátrixú szintaktikus fémhabok előállítása [53]. 

3.6. A szintaktikus fémhabok alkalmazási lehetőségei 

Alkalmazásukat az ipari gyakorlatban, elsősorban a növekvő terhelések nyomán fellépő 

megnövekedett mechanikai igénybevételek és kis sűrűségük szorgalmazzák. Alkalmazásuk 

mellett szólnak további előnyös tulajdonságaik is, mint például a láng- és hőállóság (tűzvédelem), 

kisebb hőtágulási együttható (tömör alumínium: 22,5 µm/m míg az alumínium mátrixú szintaktikus 

fémhabé: 15 µm/m [43]). Emellett a fajlagos szerkezeti merevségük közel megegyezik a 

hagyományos fémhabokhoz viszonyítva [2, 3], míg a fajlagos nyomószilárdságuk jelentősen 

meghaladja azt (hagyományos fémhab: 10 MPa/(g/cm3) [2], szintaktikus fémhab 126 MPa/(g/cm3) 

[3]). A legnagyobb érdeklődést az energiaelnyelő alkalmazásokban lehet látni rájuk, mivel a 

hagyományos fémhabokhoz képest jóval nagyobb a fajlagos mechanikai energiaelnyelésük, 

azonban a tömörödési alakváltozásuk alig marad el tőlük (hagyományos fémhab: 1-2,5 J/g [4], 

szintaktikus fémhab: 12-16 J/g [5, 6]). Ezen kívül zaj- és rezgéscsillapításra (rezgéscsillapító 

szerkezetek, zajvédelem), radarhullámok elnyelésére, illetve szórására is alkalmasak. Mivel a 

szintaktikus fémhabok mátrixa fém, erősítőanyaga pedig fém, vagy kerámia, a termikus és kémiai 

stabilitásuk jónak mondható. Az alkalmazott könnyűfémek olvadáspontja a polimer habok 

degradációs hőmérsékleténél nagyobb, ezért nagyobb hőmérsékleten, nedves vagy korrozív 

környezetben üzemeltetve is megbízhatóak megfelelő anyagpárok megválasztásával. 

Az alumínium mátrixú fémhabok trendjétől eltér a titán mátrixú fémhabok alkalmazása. Titán 

mátrixú szintaktikus fémhabokat csak speciális esetben gyártanak. Mivel a titán egyedi 

tulajdonságai közé tartozik biokompatibilitás és a kitűnő korrózióállóság, szintaktikus fémhab 

változata is új megoldásokat nyújthat az orvostechnikában [23, 44-46]. A szintaktikus fémhabok 

nem utolsó sorban innovatív lehetőségeket nyújtanak a repülőgépek, illetve a tengeri járművek 

tömegének csökkentésére, hiszen ezáltal növelhető a jármű befogadóképessége, rakterének 

mérete [3, 20, 47]. 

3.7. A szintaktikus fémhabok nyomószilárdsági vizsgálatai  

A szintaktikus fémhabok fő alkalmazási területe az ütköző elemek, emiatt a legfontosabb 

tulajdonsága a mechanikai energiaelnyelés, melyet zömítéses vizsgálatokkal lehet a legjobban 

meghatározni. A nyomó igénybevétel fontossága miatt a leggyakrabban alkalmazott vizsgálati 

módszer a nyomóvizsgálat, melyet az ISO:13314:2011 nemzetközi szabvány részletez [7]. A 

szabvány előírja, hogy a próbatest mérete az átlagos pórusmérete legalább tízszerese legyen, 

valamint a magasság/átmérő vagy magasság/szélesség viszony 1 és 2 között változhat. A 

szabvány által meghatározható mérőszámokat a saját mérési eredményemen mutatom be  

(3.3. ábra). 
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3.3. ábra A vizsgált szabványos mérőszámok értelmezése. 

 

Az általam vizsgált mérőszámok a következők voltak: a kezdeti meredekség, vagyis a 

szerkezeti merevség – S (MPa) – a görbe kezdeti szakaszára illesztett egyenes meredeksége. A 

folyáshatár – σY (MPa) – az 1%-os maradó alakváltozáshoz tartozó egyezményes folyáshatárt 

vagy az első feszültségcsúcsot jelöli. A platófeszültség – σplt (MPa) – a görbe közel vízszintes 

szakaszához tartozó feszültségértékének az átlaga. Az elnyelt energia – Wε (J/cm3) – pedig a 

görbe alatti terület. Ezen kívül meghatározható az energiaelnyelés hatékonysága – Wh (%) – 

melyet az alábbi képlettel kell meghatározni: 

4

0 0

10h

W
W

 
  (2)  

Ahol Wh – az energiaelnyelés hatékonysága, W – az adott alakváltozásig elnyelt energia, σ0 – 

az adott alakváltozásnál mért feszültség és ε0 – az adott alakváltozás.  

Ebben a fejezetben a szakirodalomban publikált kvázi-statikus nyomóvizsgálatokkal foglalkozó 

munkák eredményeit ismertetem, azonban fontos kiemelni, hogy más típusú vizsgálatokat is 

végeztek ezeken az anyagokon, például dinamikus nyomóvizsgálatokat [48, 49] és koptató 

vizsgálatokat is [50 - 52]. 

3.7.1. Vas és acél mátrixú szintaktikus fémhabok 

Peroni és társai [53] 99,7% tisztaságú vas mátrixú szintaktikus fémhabot gyártottak üveg 

mikrogömbhéjakkal. A fémhabjaikat porkohászati úton állították elő, amellyel jól szabályozhatóvá 

vált a hozzáadott mikrogömbhéjak térfogataránya. Emiatt a megközelítés miatt három különböző 

térkitöltésű fémhabot gyártottak: 5, 10 és 13 tf% mikrogömbhéjat tartalmazó keveréket állítottak 

elő, amelyben a gömbhéjakon és a vas poron kívül polimer kötőanyag is volt. A próbatesteiknek 

fröccsöntéssel adtak formát, és így nem csak zömítő próbatesteket, hanem szakító próbatesteket 

is gyártottak. A mintákat kvázi-statikus és dinamikus zömítő igénybevételnek vetették alá. Azt 

tapasztalták, hogy ahogy növekszik a mikrogömbhéjak térkitöltése, úgy nő a platós szakasz 

hossza, azonban csökken a platófeszültség értéke. A 3.4. ábra mutatja be a zömítővizsgálatok 

eredményeit kvázi-statikus esetben. 
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3.4. ábra Vas mátrixú üveg mikrogömbhéj erősítésű szintaktikus fémhabok kvázi-statikus 

zömítővizsgálatának eredményei. A százalékok a mikrogömhéj étrkitöltésének térfogatszázalékát jelölik, 

míg az Fe a tömör mátrixanyagot [53] alapján.  

 

Neville és Rabiei [54] kis karbon tartalmú acél (99,98% vas), valamint rozsdamentes acél 

(316L) mátrixanyagú fémhabokat gyártottak ugyanolyan anyagminőségű gömbhéjakkal, 

porkohászati úton. Azt tapasztalták, hogy az elnyelt energia mennyisége – vagyis a mérnöki 

feszültség – mérnöki alakváltozás diagram alatti terület – nagyobb volt a rozsdamentes acélok 

esetében. A maximális energiaelnyelés a rozsdamentes acélok esetén a platós szakasz végéig 

– ami ~55%-os alakváltozásnál következett be – 68 J/cm3 volt. 

Castro és Nutt [40, 55] kvázi-statikus nyomóvizsgálatot végeztek kis (0,2 t%) és közepes  

(0,5 t%) karbontartalmú acél mátrixú szintaktikus fémhabjaikból előállított próbatesteken. A 

zömítési sebesség a teszt során 1 mm/perc volt. Négyzetes hasáb alakú mintadarabjaik 

oldalhosszúsága 8,38 mm, magasságuk 11,68 mm volt. Nyomóvizsgálatuk eredményét a 3.5. 

ábra mutatja. 

 

3.5. ábra Acél mátrixú szintaktikus hab nyomógörbéi Castro és Nutt alapján [40]. 

 

Az 3.5. ábrán megfigyelhetők a szintaktikus fémhabokra jellemző nyomógörbe jellegzetes 

szakaszai. Az első szakasz lineárisan rugalmas deformáció, amelyet egy olyan szakasz követ, 

ahol a görbe meredeksége közelít a zéróhoz (platós szakasz). Az első szakasz végén leolvasott 
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feszültségértéket nevezzük nyomószilárdságnak. Ezután következik a platós szakasz, amelynél 

a gömbhéjak fala (makroszkópikus alakváltozásra képes gömbhéj fal anyag esetén) meghajlik és 

maguk a gömbhéjak fokozatosan tönkremennek. Az ideális energiaelnyelő anyagnál ez a 

szakasz nulla meredekséggel rendelkezne, de a fémhaboknál, mint láthatjuk, az értékek enyhén 

növekednek. Miután az összes gömbhéj tönkrement, a feszültségértékek egyre nagyobb 

ütemben nőnek (a porózus anyag összetömörödik, porozitása csökken). Egy szintaktikus fémhab 

nyomószilárdsága nagyban függ a hab sűrűségétől és a mátrixanyag egyezményes 

folyáshatárától. Ez meg is mutatkozik a 3.5. ábra görbéivel bemutatott két hab típusnál is. Castro 

és Nutt [40, 55] vizsgálatai szerint, míg 50%-os alakváltozásnál a kis karbontartalmú acél hab 

69 J/cm3 energiát képes elnyelni, addig a közepes karbontartalmú acél mátrixszal rendelkező 

majdnem kétszer ennyi: 122 J/cm3 energia elnyelésére képes. 

Mutlu és Oktay [56] hagyományos (nem szintaktikus) acél fémhabokat vizsgáltak és azt 

tapasztalták, hogy az energielnyelő képességük közel azonos Castro és Nutt eredményeivel, 

azonban fontos kiemelni, hogy ezt az energiamennyiséget 70%-os alakváltozásig mérték ki. 

Ennek alapján kijelenthető, hogy a Castro és Nutt által gyártott fémhabok jobb mechanikai 

tulajdonságokkal rendelkeznek, mint a hagyományos fémhabok. 

Luong és társai [57] tiszta vas és FeNi36 típusú mátrixanyagú szintaktikus fémhabokat 

gyártottak üveg mikrogömbhéj erősítéssel. 5 és 10 tf% erősítőanyagot adagoltak a 

mátrixanyaghoz, majd porkohászati úton állították elő a próbatestjeiket. Kvázi-statikus valamint 

dinamikus (növelt sebességű) vizsgálatokat is végeztek, és azt tapasztalták, hogy az 

alakváltozási sebesség növekedésével nőtt a fémhabok folyáshatára, azonban nem olyan 

mértékben, mint ahogyan a tömör anyagok esetén megfigyelhető. 

3.7.2. Magnézium mátrixú szintaktikus fémhabok 

Akinwekomi és társai [58] 6 t% alumíniumot és 1 t% cinket tartalmazó magnézium mátrixú 

szintaktikus fémhabot gyártottak kerámia mikrogömbhéj és karbamid erősítéssel. A gyártási 

eljárásukhoz mikrohullámú szinterelő berendezést használtak. 20, 30 és 40 tf% erősítőnyagot 

tartalmazó próbatesteket állítottak elő. Mindkét erősítőanyag esetén megfigyelték az első csúcs 

utáni visszaesést a feszültségben, azonban a karbamiddal erősített fémhabok esetén ez jóval 

jelentősebb mértékű volt. A kapott mérnöki feszültség – mérnöki alakváltozás görbéket a  

3.6. ábra mutatja be.  

 

 

3.6. ábra Akinwekomi és társai [58] által mért mérnöki feszültség – mérnöki alakváltozás görbék. Az (a) 

ábra mutatja a kerámia mikrogömbhéjjal (HS), míg a (b) ábra a karbamiddal (CB) erősített fémhabokat. 

(a) (b) 
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Az 50%-os alakváltozásig elnyelt energiában nem mutatkozott nagy különbség. Mindkét 

erősítőanyag esetén 6 J/cm3 körül mozogtak az értékek. 

Anbuchezhiyan és társai [59] 9 t% alumíniummal ötvözött magnézium mátrixú üveg 

mikrogömbhéj erősítésű fémhabokat gyártottak. A gyártásnál 10, 15 illetve 20 tf%-nyi 

mikrogömbhéjat adagoltak az olvadékhoz, majd vákuum alatt a formába öntötték ezzel is 

elősegítve a gyártás minőségének javítását, és a mikroüregek elkerülését. A gyártás 

paramétereinek optimalizásával 5%-os javulást sikerült elérniük a nyomószilárdság tekintetében. 

Az így kapott nyomószilárdsági érték 280 MPa volt. 

Anbuchezhiyan és társai [60] egy másik cikkükben szintén magnézium mátrixú szintaktikus 

fémhabokat vizsgáltak. A gyártás során 15, 20 és 23 tf%-ban adagoltak a mátrixhoz üveg 

mikrogömbhéjat és azt tapasztalták, hogy míg a 20 tf% erősítőanyagot tartalmazó fémhab 

sűrűsége 1,5 g/cm3 addig a 23 tf%-ot tartalmazóé 1,4 g/cm3. Ezen felül a mikrogömbhéj 

mennyiségének növekedésével egyszerre nőtt a fémhabok folyáshatára és a maximális 

feszültségérték 50%-os alakváltozásig. A 3.1. táblázat tartalmazza a mérési eredményeiket. 

3.1. táblázat Anbuchezhiyan és társai [60] zömítővizsgálatainak eredményei 

Gömbhéj térkitöltése (tf%) Folyáshatár (MPa) Max. feszültség (MPa) 

0 112 160 

15 143 211 

20 161 232 

23 168 243 

 

Anantharaman és társai [61] szintén 9 t% alumíniumot tartalmazó magnézium mátrixú 

szintaktikus fémhabot gyártottak. Az ő fémhabjaikban üreges szilícium-karbid gömbhéjak voltak 

az erősítőanyagok. Hagyományos infiltrálási technikát alkalmaztak az előállításhoz, amellyel 

0,972 g/cm3 sűrűségű fémhabot tudtak előállítani. Kvázi-statikus és dinamikus zömítő vizsgálatok 

végeztek és azt figyelték meg, hogy míg kvázi-statikus esetben a nyomószilárdság értéke 21 MPa 

volt addig 2000 1/s-os alakváltozási sebesség esetén ez az érték elérte akár a 35 MPa-t is. 

3.7.3. Cink mátrixú szintaktikus fémhabok 

Broxtermann és társai [49] 27 t% alumíniumot és 2 t% rezet tartalmazó cink mátrixú fémhabot 

gyártottak, duzzasztott perlit és duzzasztott üveg felhasználásával. A duzzasztott perlites fémhab 

sűrűsége 2,05 g/cm3, míg a duzzasztott üveg erősítésű 1,84 g/cm3 lett. Ahogy várható volt, a 

kvázi-statikus zömítővizsgálatokból kiderült, hogy a duzzasztott perlittel erősített fémhaboknak 

jobbak a mechanikai tulajdonságai. A perlit és üveg erősítésű fémhabok nyomósziládsága rendre 

57 és 53 MPa, míg a platófeszültsége 67 és 57 MPa lett.  

Pan és társai [62] 8 t% alumíniumot és 1 t% rezet tartalmazó cink mátrixú szintaktikus fémhabot 

állítottak elő infiltrációs technikával. Az üveg mikrogömbhéjakat nikkellel vonták be annak 

érdekében, hogy a mátrix- és az erősítőanyag közötti kapcsolat minél jobb legyen. A gyártott 

próbatesteket különböző hőkezeléseknek vetették alá, hogy megfigyeljék a hőkezelés hatását a 

mechanikai tulajdonságokra. Nyolcféle hőkezeltségi állapotot vizsgáltak: (i) hőkezelés nélküli, (ii) 

lágyított, (iii) normalizált 2 órás hőntartással, (iv) normalizált 2,5 órás hőntartással, (v) edzés 2,5 

órás hőntartás után, (vi) öregített: 2,5 óra hőntartatás edzés előtt és 2 óra edzés után, (vii) 

öregített: 5 óra hőntartás edzés előtt és 2 óra edzés után, (viii) öregített: 2,5 óra hőntartás edzés 

előtt és 5 óra edzés után. A méréseik eredményeit a 3.2. táblázat tartalmazza. 
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3.2. táblázat Pan és társai [62] zömítővizsgálatainak eredeményei. 

Hőkezeltség 
Nyomószilárdság 

(MPa) 

Platófeszültség 

(MPa) 

Tömörödési alakváltozás 

(%) 

(i) hőkezelés nélküli 138 148 54 

(ii) lágyított 189 197 60 

(iii) normalizált 217 227 60 

(iv) normalizált 211 214 64 

(v) edzett 212 223 57 

(vi) öregített 192 192 58 

(vii) öregített 194 195 57 

(viii) öregített 200 200 59 

 

Az eredményekből látszik, hogy a hőkezelésnek nagy hatása van a mechanikai 

tulajdonságokra. A leginkább szembetűnő, hogy a hőkezelés nélküli fémhab minden tekintetben 

a legrosszabb tulajdonságokkal rendelkezik, ami véleményem szerint a gyártás során felépülő 

maradó feszültségek miatt lehetséges. A lágyított és öregített minták szinte azonos értékeket 

értek el, míg a normalizált és edzett darabok rendelkeztek a legjobb mechanikai tulajdonságokkal.  

Manoj és társai [63] ZnAl27 mátrixú szilicium-oxid kerámia mikrogömbhéj erősítésű hibrid 

fémhabot gyártottak habosítóanyaggal. Az így előállított fémhabok sűrűsége 0,8 – 1,1 g/cm3 

között mozgott. Ezzel a relatív sűrűség értéke 0,20 – 0,27 a mátrixanyaghoz viszonyítva. Ez egy 

nagymértékű sűrűségcsökkenés, amely meglátszik a mechanikai tulajdonságokon is. A 

platófeszültség mindössze 1,5 – 2,8 MPa között mozgott, amely majdnem a százada a Pan és 

társai [62] által mértnek. 

Linul és társai [64] szintén ZnAl27 típusú mátrixú szintaktikus fémhabokat gyártottak 

duzzasztott perlit és duzzasztott üveg erősítéssel. Különböző hőmérsékleteken vizsgálták a 

mechanikai tulajdonságaikat. Míg szobahőmérsékleten az eltérés jelentős volt – platófeszültség 

33 és 26 MPa – addig 300°C-on szinte megegyeztek az értékeik – 11 és 10 MPa.  

3.7.4. Alumínium mátrixú szintaktikus fémhabok 

Wu és társai [65] alumínium mátrixú, kerámia mikrogömbhéj erősítésű szintaktikus 

fémhabokon végeztek nyomóvizsgálatokat. A próbatestjeik gyártási módjaként ők is a nyomásos 

infiltrálást választották, ami kiváló alapot ad az összehasonlításra az eredményeimmel, hisz én is 

ezzel az előállítási móddal dolgoztam. Mátrixanyagként Al99,5 típusú alumínium ötvözetet 

választottak. A mikrogömbhéjaik SiO2-ból álltak, amelyek átlagos átmérője 90 és 150 μm volt. 

Fémhabjuk ~40 tf% mikrogömbhéjat és ~60 tf% Al99,5 mátrixanyagot tartalmazott. A kvázi-

statikus nyomóvizsgálataikhoz mind a két típusú fémhabból 3-3 darab 20 mm átmérőjű hengeres 

mintadarabot vizsgáltak. A vizsgálatok után kimutatták, hogy a kerámia mikrogömbhéjakat 

tartalmazó szintaktikus fémhaboknak két fő tönkremeneteli módja van: (i) képlékeny deformáció, 

vagy (ii) rideg törés, amelyet képlékeny deformáció előz meg. A kerámia mikrogömbhéjakat 

tartalmazó szintaktikus fémhab kvázi-statikus nyomóvizsgálatai után kimutatható, hogy a 

nyomófeszültség hatására egyes próbatesteken repedések, hasadások jelentek meg (3.7. ábra).  
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3.7. ábra Wu és társai [65] alapján megállapított tönkremenetel elvi ábrája. A sötét gömbhéjak jelölik a 

széttört gömbhéjakat míg a vonalak a repedéseket jelölik.  

 

A 150 μm méretű mikrogömbhéjakat tartalmazó szintaktikus fémhabokon a tönkrementel 

folyamatos volt, emiatt nem jelentek meg rajta repedések. A kétféle viselkedés azzal 

magyarázható, hogy a nagyobb szilárdsági értékekkel rendelkező 90 μm méretű mikrogömbhéjak 

inkább hajlamosak ridegtörésre, így kisebb képlékeny alakváltozás után tönkrementek, míg a  

150 μm méretű mikrogömbhéjak esetén nagyobb képlékeny deformáció volt megfigyelhető.  

Luong és társai [20] munkájuk során AlSi7 ötvezetű mátrixanyagba ágyazott SiC kerámia 

gömbhéj erősítésű szintaktikus fémhabot vizsgáltak. Gömbhéjaik szerkezete belül üreges, 

átmérőjük 1 mm, falvastagságuk 70 μm. Fémhabjukat nyomásos infiltrálással állították elő, a 

fémhab mért sűrűsége 1,8 g/cm3 volt. A szintaktikus fémhabokban az átmeneti réteg kialakulása 

fontos, hisz a megfelelő nedvesítés létrejöttének hiányában nem állítható elő a megfelelő 

minőségű szintaktikus fémhab. Viszont Luong és társai képein kitűnő kapcsolat figyelhető meg a 

mátrix és a gömbhéjak között, amelynek eredménye az erős mechanikai kapcsolat, valamint a 

megfelelően nagy adhéziós erők létrejötte volt. 

Az optikai képek elkészítése után, a mintadarabokat kvázi-statikus nyomóvizsgálatnak vetették 

alá. A hengeres próbatestek átmérője 10 mm, magassága 5 mm volt. A súrlódást az érintkező 

felületek közé bevitt kenőanyag hozzáadásával csökkentették. A nyomóvizsgálataik eredményeit 

a 3.3. táblázat foglalja össze. 

 

3.3. táblázat AlSi7/SiC fémhabon végzett kvázi-statikus nyomóvizsgálat eredményei [20]. 
Minta 

sorszáma 
Szerkezeti merevség 

(GPa) 
Nyomószilárdság 

(MPa) 
Platófeszültség 

(MPa) 

1 2,08 161 107 

2 1,85 152 111 

3 1,71 161 102 

4 2,02 162 105 

5 2,10 181 126 

 

A nagymértékű visszaesés a nyomószilárdság után a kerámia gömbhéjak miatt bekövetkező 

tönkremeneteli módokkal magyarázható. Ezért lehetséges, hogy ezeknél a típusú anyagoknál a 

platófeszültség kisebb, mint a nyomószilárdság. 

Ugyancsak nyomóvizsgálatot végeztek Rohatgi és társai is [35] nyomásos infiltrálással 

előállított szintaktikus fémhabokon. A mátrixanyag ~6,5 - 7,5 t% Si-tartalmú alumíniumötvözet 

(AlSi7) volt. Fémhabjaik előállításához szilicium-oxid kerámia mikrogömbhéjakat használtak. A 

szerkezeti vizsgálatok azt mutatták, hogy a mikrogömbhéjak méretének növelésével az infiltráció 

mértéke javult, vagyis a gömbhéjak közötti porozitás csökkent. Hasonló hatást figyeltek meg az 

infiltrálási nyomáskülönbség növelésekor is. Az infiltrálási nyomást 140 kPa-ról 250 kPa-ra 

növelve, a porozitás mértéke ~50%-kal csökkent. A hőmérséklet változtatásával kapcsolatban 
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megállapították, hogy a növelt hőmérsékletű olvadék kisebb teljes porozitást eredményezett a 

munkadarabokban, mivel a hőmérséklet növelésével az olvadék viszkozitása csökkent, így 

könnyebben hatolt be a mikrogömbhéjak közötti kis üregekbe. A porozitás csökkenésével a 

platófeszültség, a nyomószilárdság és a szerkezeti merevség is nőtt. A mikrogömbhéjak 

térkitöltését növelve az alakváltozási tartomány, (ahol a feszültségértékek közel megegyezők – 

platós szakasz) hossza növelhető volt és így nőtt a mechanikai energiaelnyelés is. A 

mikrogömbhéjak méretének növelése az infiltráció mértékének javulását idézi elő, amely 

egyidejűleg a fémhab mechanikai energiaelnyelő képességét is javítja (3.8. ábra). Az ábráról 

leolvasható, hogy a 150-250 μm mérettartományú mikrogömbhéjakkal rendelkező fémhab 

kétszer akkora mechanikai energiaelnyelésére képes, mint a 75-106 μm méretű gömbhéjjal 

rendelkező típus. 

 

3.8. ábra Alakváltozás-feszültség diagramok Rohatgi és társai [35] alapján. 

 

A 3.9. ábra számos kutató szintaktikus fémhabokon elvégzett nyomószilárdsági vizsgálatainak 

eredményeit foglalja össze [20]. Az egyes fémhabok különböző mátrixanyagokkal és 

gömbhéjakkal rendelkeztek. Az ábra alátámasztja azt az állítást, miszerint a fémhabok 

tulajdonságait a mátrixanyag, a gömbhéjak és a gyártástechnológiák változtatásával széles 

skálán lehet változtatni. A sűrűség 0,5 - 5 g/cm3 között, míg a nyomószilárdság 5 - 250 MPa 

tartományban mozog. 
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3.9. ábra Alumínium-, magnézium-, titán-, illetve vas mátrixú szintaktikus fémhabok szilárdsági 

tulajdonságainak összehasonlítása [20] alapján. 

 

Egy újabb kutatásban Movahedi és társai [66] úgynevezett funkcionális tulajdonságokkal bíró 

fémhabokat gyártott. Kétféle erősítőanyagot helyeztek el úgy a fémhabban, hogy a terhelés 

felvételében a lehető legjobb kihasználást érjék el. Aktivált karbon (AC) és duzzasztott perlit (EP) 

szemcséket használtak erősítőanyagként az előállítás során, amelyeket egyik esetben rétegekbe 

rendezve helyeztek el a próbatesten belül, másik esetben pedig sugár irányban osztották fel a 

próbatesten belül őket. Ezeket az elrendezéseket mutatja a 3.10. ábra. 

 

 

 

3.10. ábra A gyártási elrendezés (a) 6 rétegű felosztás, (b) sugár irányú felosztás Movahedi és társai 

fémhabjaiban [66]. 
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A zömítés során az duzzasztott perlit részecskék mentek tönkre először, így a réteges felosztás 

során több lépcsőben károsodik a próbatest, míg a sugárirányban felosztott próbatestekben a 

tönkremenetel egy lépésben következett be. Ebből következően megfigyelhető, hogy a radiális 

irányban felosztott próbatesteknél egy első nagy feszültségcsúcs alakult ki, amely után jelentősen 

visszaesett a feszültség értéke, ezzel szemben a többrétegű próbatestekben folyamatosan 

viszonylag nagy feszültségszint maradt. A törési feszültség a többrétegű próbatesteknél ~55 MPa 

míg a sugár irányban felosztottaknál ~70 MPa, míg a platófeszültség az előbbinél ~90 MPa míg 

az utóbbinál ~45 MPa volt. Ezek alapján megállapítható, hogy amennyiben szerkezeti anyagként 

akarjuk használni akkor a radiális felosztás az előnyös, viszont energiaelnyelő alkalmazásokban 

a réteges felosztás a célravezetőbb [66]. 

Vendra és Rabiei [67] kis karbontartalmú acél, valamint rozsdamentes acél gömhéjakkal 

erősített AlSi7 mátrixú szintaktikus fémhabokat gyártottak gravitációs öntéssel. Az elkészült 

tömbökből 35×40×50 mm méretű hasáb próbatesteket munkáltak ki. Az így előállított mintákat 

kvázi-statikusan zömítették, majd meghatározták a szabványos mérőszámokat. A rozsdamentes 

acél gömbhéjakkal erősített fémhab minden tekintetben felülmúlta a kis karbontartalmú 

gömbhéjakat tartalmazó fémhabokat, miközben a sűrűségük közel megegyezett (2,46 g/cm3, 

valamint 2,41 g/cm3). A platófeszültség 80 MPa volt a rozsdamentes acél gömbhéj esetén, míg a 

kis karbontartalmú acél gömbhéj alkalmazásával mindössze 58 MPa. Az 50%-os alakváltozásig 

elnyelt energia értékei ugyanebben a sorrendben 40 J/cm3, valamint 30 J/cm3. Összehasonlítva 

egy hagyományos – vagyis erősítőanyag nélküli – alumínium mátrixú fémhabbal, több mint 

tízszeresére nőtt az energiaelnyelő képesség, mivel például a Ruan és társai [68] által vizsgált 

hagyományos fémhab 2,6 J/cm3 elnyelésére volt képes 50%-os alakváltozásnál. 

Cheneler és Kennedy [69] kétféle fémhabot gyártottak és vizsgáltak. Mindkét esetben a 

mátrixanyag AlSi12 alumínium ötvözet volt. Első esetben só (NaCl) részecskéket használtak az 

infiltrálás során, míg a második esetben duzzasztott üveg részecskéket. A részecskék mérete 2 

– 3 mm volt mindkét esetben, ezzel is elősegítve a lehető legjobb összehasonlíthatóságot. A sót 

a gyártás után kioldották a próbatestből, míg a duzzasztott üveg részecskék benne maradtak a 

mátrixanyagban. A sűrűségben emiatt jelentős különbség mutatkozott, mivel a porózus 

alumínium sűrűsége mindössze 0,8 g/cm3, addig a szintaktikus fémhabé 1,1 g/cm3 volt. A  

3.11. ábra mutatja be a kvázi-statikus zömítés eredményeit. 

 

 

3.11. ábra Cheneler és Kennedy [69] zömítővizsgálatából kapott mérnöki feszültség – mérnöki 

alakváltozás görbék. 
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Jól látszik, hogy a porózus fémhab fele akkora feszültségszinten deformálódott, mint a 

szintaktikus fémhab. A porózus anyag platófeszültsége ~14 MPa, a szintaktikus fémhabé  

~30 MPa. Az elnyelt energia esetén is megfigyelhető ez az eltérés, hiszen ez a paraméter 

szorosan összefügg a platófeszültséggel. A porózus alumínium ~3 J/cm3 energiát nyelt el, míg a 

szintaktikus fémhab ~7 J/cm3-t. 

3.8. A szintaktikus fémhabok modellezése  

A szintaktikus fémhabok számítógéppel segített modellezésével csak nemrégiben kezdtek el 

foglalkozni. Alig néhány cikk foglalkozik zártcellás fémhabok modellezésével és végeselemes 

vizsgálatával. 

3.8.1. A szintaktikus fémhabok nyomóvizsgálati görbéinek matematikai leírása  

De Lorgeril és társai [70] négyféle alumínium ötvözetet vizsgáltak mátrixanyagként, amelyek a 

következők: Al99,5, AlSi12, AlMgSi1 és az AlCu5. Erősítőanyagként kétféle alumínium-oxid és 

sziliciumoxid vegyeskerámia gömbhéjat alkalmaztak. Ezek a gömbhéjak csak a méretükben 

tértek el egymástól. Az SL150 márkanevű gömbhéj átlagos átmérője 100 µm körül mozgott, míg 

az SL300-as átmérője 150 µm volt. A mérnöki feszültség – mérnöki alakváltozás diagram 

leírására törekedtek pusztán matematikai módon. A választásuk a Chesler – Cram csúcs 

függvényre esett. Ez a függvény a következő alakban írható fel: 
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 (3)  

Ahol y0, A, B, k2, k3 – illesztési paraméterek, ω – az első csúcs szélességét adja meg, xc1 – az 

első csúcshoz tartozó alakváltozás, xc3 – a plató szakasz kezdetéhez tartozó alakváltozás és xc2 

-  xc1 és xc3 alakváltozások közötti rész fele. Ezt az egyenletet egyszerűsítették a mérések alapján 

és a következő összefüggéseket állapították meg belőle:  

  

 0 1c y A B     (4)  

1c cx   (5)  

20,5S ABk  (6)  

  0 1 1 20,5c c cE y x A B x x     (7)  

Ahol a σc – a nyomószilárdság, εc – a törési alakváltozás, S – a szerkezeti merevség és E – az 

elnyelt energia.  

Orbulov és Májlinger [71] továbbvitték de Lorgeril és társai [70] kutatását és ugyanazt az 

elméletet felhasználva azt bizonyították be, hogy amennyiben illesztjük a paramétereket a 

Chesler – Cram csúcs függvénnyel a mérési adatokra, akkor a következő mérések kimenetelét 

már előre lehet jósolni. A mátrix- és erősítőanyagok megegyeztek az előző cikknél 

bemutatottakkal. A matematikai leírásból és a mérésből meghatározott nyomószilárdság, törési 

alakváltozás, szerkezeti merevség és elnyelt energia értékekben a legnagyobb eltérés 10% volt. 

A 3.12. ábra egy tipikus nyomógörbét mutat be mérnöki feszültség – mérnöki alakváltozás 

rendszerben, ahol pirossal az elmélet, míg feketével a mérési görbe látható. 
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3.12. ábra Egy tipikus nyomóvizsgálat eredménye Orbulov és Májlinger [71] alapján. A fekete görbe a 

mért értékeket mutatja, míg a piros az elméletből meghatározott. 

 

Kiser és társai [72] AlCu4Ag és AlSi10Mg típusú alumínium ötvözetből állítottak elő szintaktikus 

fémhabokat aluminium-oxid kerámia mikrogömbhéjakkal. A zömítővizsgálatok után, a 

nyomószilárdság becslésére egy módszert dolgoztak ki a Gurson modell alapján. A becslésük 

során egy paraméter illesztésére volt csak szükség, azonban csak a nyomószilárdság értékét 

tudták előre meghatározni. Egy másik következtetés is levonható az általuk használt 

összefüggésből, mégpedig az, hogy a gömbhéjak falvastagság és sugár arányának növelésével 

lineárisan növekszik a nyomószilárdság. 

Ferguson és társai [73] Kiser és társai [72] munkáját fejlesztették tovább. A nyomószilárdságon 

túl, ők becslést adtak a platófeszültség minimumára, a platófeszültségre, a tömörödési 

alakváltozásra és a fémhab sűrűségére. A fémhab sűrűségét egyszerű keverékszabállyal írták 

le. A tömörödési alakváltozást a térkitöltés és a gömbhéj geometria tulajdonságait felhasználva 

becsülték. A nyomószilárdság már nem volt ilyen egyszerű, ott továbbfejlesztették a Kiser és 

társai cikkében leírt egyenletet. A kiegészített egyenletben a mátrix és a gömbhéj folyáshatárával, 

valamint a nyírt keresztmetszetben megjelenő felületekkel számolnak. A platófeszültség 

minimumát, valamint a platófeszültséget a nyomószilárdságból származtatják. A matematikai 

leírásból kapott és a mért értékek között kevesebb, mint 20%-os az eltérés, ami azért kiemelkedő, 

mivel nemcsak a saját mérési eredményeiket vizsgálták, hanem a szakirodalomban fellelhető 

adatokkal is összehasonlították azokat. 

Itt fontos kiemelni, hogy ebben a témakörben kevés publikáció született köszönhetően annak, 

hogy a görbe matematikai leírása nem hordoz fizikai tartalmat, ezáltal csak szűk körben 

alkalmazható, nem terjeszthető ki más méretű vagy más térkitöltésű anyagokra. 

3.8.2. A szintaktikus fémhabok mechanikai tulajdonságainak numerikus modellezése 

Li és társai [74] nikkel gömbhéjak tönkremenetelével foglalkoztak. Ez azért érdekes, mert a 

gömbhéjakban stabilitásvesztés lép fel, amit nehéz szimulálni. Egyetlen gömbhéj 

zömítővizsgálatát szimulálták olyan módon, hogy két merev lemez közé, egy 2,5 mm átmérőjű és 

10-20 μm falvastagságú gömbhéjat raktak. Négy csomópontú lineáris elemekből állt a hálójuk, 

amelyet Abaqus programban hoztak létre. Az eredményeik között kiemelik, hogy az egyes 

gömbhéjak tönkremenetele nagyban függ az átmérő/falvastagság viszonytól. 
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Marur [75] epoxi mátrixú üveg mikrogömbhéj erősítésű szintaktikus hab esetén vizsgálta, hogy 

a rugalmassági modulus hogyan változik a gömbhéjak térkitöltésének függvényében. Az elméleti 

és mért értékeket vetette össze a végeselemes modellezéssel számított értékekkel és azt 

tapasztalta, hogy a számított értékek nagyobbak, mint azt az elmélet vagy a mérés alapján várni 

lehetett. Többféle elemtípussal és modellel (2D-s, valamint 3D-s modellek) is próbálkozott, 

azonban a legjobb közelítést, mint ahogy azt várni lehetett a 3D-s modellezés adta. A kutatásához 

az Ansys szoftvert használta.  

Egy másik kutatásban epoxi mátrixú kerámia mikrogömbhéj erősítésű szintaktikus habok 

tönkremenetelét vizsgálták Yu és társai [76] szakítóvizsgálatokkal. A végeselemes modellben 

véletlenszerűen helyezték el a gömböket, ami a legközelebb áll a valósághoz. A modellezéshez 

az Abaqus programot használták, szintén 3D-s számításokkal. Ők a feszültség-alakváltozás 

görbét akarták validálni, mivel ehhez voltak mérési eredményeik. A számított és mért értékek 

ebben az esetben jó közelítéssel fedték egymást. 

Mondal és társai [77] AlCu4Mg1 típusú alumínium ötvözetű mátrixanyagot és SiC gömbhéjat 

tartalmazó fémhabot vizsgáltak és modelleztek. A térkitöltést 5-40 tf%-ig módosították. 

Négycsomópontú elemeket használtak mind a mátrix, mind a gömbhéjak modellezésénél. Külön 

figyelmet fordítottak a mátrix és a gömbhéj közötti átmeneti réteg modellezésére. 

Összehasonlították, hogyan változnak a szimulációból kapott értékek az átmeneti réteg 

rugalmassági modulusának függvényében. Ezt az értéket 0-69 GPa-ig módosították, ami a 

mátrixanyag modulusával egyezik meg. A legjobb eredményt akkor kapták, amikor az átmeneti 

réteg modulusának értéke megegyezett a mátrixanyagéval. Ez egy nagyon érdekes eredmény 

számomra is, mivel ez azt sugalja, hogy alumínium mátrixú szintaktikus fémhabok esetén az 

átmeneti réteget el lehet hanyagolni a szimulációk során. 

Yu és társai [78] külön kutatást fordítottak arra, hogy mi történik, ha nem csak a kerámia 

mikrogömbhéjakat és az epoxi mátrixot modellezik, hanem figyelembe veszik az átmeneti réteget 

is. Ezt csak egy olyan modellen vizsgálták, amiben szabályosan voltak kiosztva a gömbhéjak. 

Arra jutottak, hogy a rugalmassági modulus sokkal jobban közelítette a mért eredményeket, 

amikor figyelembe vették, hogy az átmeneti réteg más tulajdonságokkal bír, mint a mátrixanyag 

és a gömbhéjak, bár azt nem indokolták meg, hogy az átmeneti réteg mechanikai tulajdonságai 

honnan származnak. A modellezéshez 8 csomópontú hexaéder elemeket használtak. 

Bardella és társai [79] az Ansys programot használva alkották meg a modelljeiket, amikben 

különböző térkitöltésű fémhabokat hoztak létre. Hat különböző térkitöltést alkalmaztak, 10-60 tf% 

között 10 tf%-os lépésközökkel (3.13. ábra). A modellezéshez 10 csomópontú tetraéder elemeket 

használtak. Ők is zömítő vizsgálatot modelleztek és a nyírási modulust határozták meg belőle. 

Az eredményeket a különböző analitikus számításokon alapuló elméletekkel (lásd: 3.8.3 fejezet) 

vetették össze. Azt tapasztalták, hogy a különböző elméletek merőben eltérő eredményei között 

félúton találhatók a számított értékek.  
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3.13. ábra Bardella és társai [79] modellje 60 tf%-os gömbhéj térkitöltéssel. 

Nian és társai [80] munkáját azért emelem ki, mivel ők már változtatták a gömbhéjak átmérőjét 

is a 3D-s modellükben, tehát egy modellen belül más és más átmérőjű gömbök voltak, ami jól 

közelíti a valóságot (miszerint az erősítőanyag szemcsék nem tökéletesen egyformák, hanem az 

átmérőjük szórást mutat). A mátrixanyaguk vinil - észter volt, aminek a tulajdonságai messze 

állnak a fémhabokétól, de a gömbhéjaik üvegből készültek, aminek a tulajdonságai hasonlók 

azokhoz a kerámia gömbhéjakhoz, amelyeket szintaktikus fémhabokban szokás alkalmazni. A 

kutatásuk fő célja az volt, hogy meghatározzák az erősítőanyag falvastagságának szerepét az 

effektív rugalmassági modulusra, valamint, hogy ezt a tulajdonságot hogyan módosítja az 

erősítőanyag formája. A gömb alakú héjak esetén azt tapasztalták, hogy ha a minta tömegének 

4%-a üveg, akkor már erősítést értek el. Az értékek meghatározásánál a sűrűségre vonatkoztatva 

határozták meg az effektív rugalmassági modulust. Ezt követően vizsgálták, az erősítőanyag 

formájának hatását. A 3.14. ábra mutatja be a különböző formájú erősítőanyagaikat 3D-s 

modellekben. 

 

 

3.14. ábra Nian és társai [80] által vizsgált különböző alakú erősítőanyagokról készült 3D-s modellek. 

Az (a) ábrán ellipszoid alakú, a (b) ábrán henger alakú, míg a (c) ábrán korong alkú üreges testek 

láthatók. 

 

Különösen érdekes, hogy az erősítőanyagszemcsék elhelyezkedése véletlenszerű volt a 

modellen belül. Sajnos a hálóról nem osztottak meg információkat, így nem tudhatom milyen 

nagyságú elemekkel sikerült ezeket behálózni. Az eredményeikből megállapították, hogy az 

effektív rugalmassági modulusra nincs különösebb hatása az alaknak, ellenben a Poisson 

tényezőt csökkenti az erősítőanyag karcsúságának csökkenése.  

Jung és Diebels [81] egy teljesen új szempontból közelítette meg a fémhabok viselkedését. Azt 

közölték, hogy három mérettartományban lehet a fémhabokat vizsgálni, ezek a mikro-, mezo-, és 



 

 

24 

makro méretek. Nem szintaktikus habokat vizsgáltak, hanem nyílt cellás fémhabokat. Első 

lépésben a mikro modellt alkották meg, ahol a mérethatás nagyon jelentős. A modell 

megalkotásánál azt feltételezték, hogy jól elkülönülő pórus rétegekből áll, amiknek a mechanikai 

tulajdonságai mindig mások egy kicsit. A rétegek közötti kapcsolódásnál, a rétegeket tömeg 

nélküli rugókkal modellezték. A modell három méret paramétert tartalmazott, L a teljes hab 

szélessége, Li a szélesség/magasság hányadosa egy pórus rétegre vonatkozóan és a Qi pedig 

a belső hossz, ami azért került bevezetésre, hogy a módosított szélességet meghatározzák 

miután egy-egy pórusréteg összenyomódott.  

Egy réteg térfogata két részből áll, a pórusok és a mátrixanyag térfogatából. Miután egy 

pórusréteg összeomlik, a pórus térfogat visszafordíthatatlanul eltávolításra került. Miután ez a 

térfogatcsökkentés megtörtént, a többi rugóban a fellépő alakváltozásokat újraszámolják. Az 

összeomlott réteg rugalmassági tulajdonságai, felveszik a mátrixanyag tulajdonságait. Ezek a 

módosítások azzal járnak, hogy a modellben olyan rugók szerepelnek, amelyeknek a merevsége 

folyamatosan változik, ezeket a változásokat többféle modellel lehet közelíteni  

((8) – (10) egyenletek). 

   a b     (8)  

   2sina b c      (9)  

  3 2a b c d         (10)  

Az első a „fűrészfogas” megoldás ((8) egyenlet), ami a legegyszerűbb, de számítás 

szempontjából nehéz, a töréspontok, hirtelen ugrások (nem folytonosan deriválható függvény) 

miatt. A második egy szinuszos közelítés ((9) egyenlet), ami jóval közelebb áll a valósághoz, de 

a leírása már bonyolultabb. A szinuszos tagot azért kell négyzetre emelni, hogy csak pozitív tagok 

legyenek, a monoton növekvő terhelés alatt. Az a paraméterrel lehet beállítani az első csúcs 

értékét, amit a szakirodalomban képlékeny összeomlásnak neveznek. Ez az érték megtalálható 

az általam vizsgált haboknál is, az elnevezése azonban különbözik, mivel csak első csúcsként, 

törési szilárdságként vagy folyáshatárként szoktak rá utalni. A b paraméter a szinuszgörbe 

hosszát módosítja, ami a pórusmérettel áll kapcsolatban. A c paraméter pedig a tömörödés során 

fellépő görbe meredekségét befolyásolja, ezért ez kapcsolatban áll a mátrixanyag mechanikai 

tulajdonságaival. A köbös leírás ((10) egyenlet) a legösszetettebb, de a legpontosabb is egyben. 

A paramétereket itt nem olyan egyszerű illeszteni a mikroszerkezet paramétereihez, mint a 

szinuszos leírás esetében, mivel minden paraméter módosítása az egész görbe alakjára kihat, 

nem csak egyes részekre. A d paraméter a feszültség tengelyen tolja el a görbét, és ahhoz, hogy 

egy feszültségmentes állapotot kapjunk, mikor nincs rajta terhelés, az kell, hogy a d nulla legyen. 

Az első és második derivált kiszámításával könnyen hangolhatóvá válik a lokális minimum és 

maximum helye. Mindhárom leírást kipróbálták, és végül a köbös mellett döntöttek. Ebből ötféle 

feszültség-alakváltozás lefutást próbáltak ki, és azt tapasztalták, hogy ezzel a rugómerevséggel 

beállított modell jól leírja a fémhabok viselkedését nem csak a rugalmas, hanem a képlékeny 

tartományban is.  

A következő részben áttértek végeselemes modellezésre, amit Abaqus programmal végeztek. 

Külön modelleztek egy-egy pórust, és a körülötte található mátrixanyagot. A hálózáshoz lineáris 

tetraéder elemeket használtak, és két merev lap között végezték a zömítést. Az alsó lappal 

érintkező csomópontoknak minden irányban történő elmozdulását lekötötték, amit a „glue” 

kontakt valósít meg. Ez egy 2D-s szimuláció volt, sík alakváltozást feltételezve. Egy három 

pórusból álló modell tönkremenetelét mutatja be a 3.15. ábra. Ahogy megfigyelhető a reakció erő 

– alakváltozás görbén, minden pórus összeroppanása után visszaesik az erő. Az így kapott görbe 
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alakja nagyban hasonlít a szintaktikus fémhabokéra, így az én munkám szempontjából is fontos. 

 

3.15. ábra Egy három pórusból álló 2D-s végeselemes modell zömítésének lépései, valamint az 

alakítás során fellépő reakcióerő-alakváltozás görbe látható a képen (Jung és Diebels nyomán) [81]. 

 

Ezen kívül azt vizsgálták meg, hogy ha nem egységes a pórust körbe vevő mátrixanyag – azaz 

a gömbök környezetében nem egyenletes a mátrixanyag vastagsága – az mennyiben 

befolyásolja a zömítő görbét. Két esetet vizsgáltak, melyeknél 57 tf% volt a pórusok térkitöltése. 

Az első, mikor a gömbök nem hatnak egymásra – tehát a gömbök környezetében a mátrixanyag 

vastagsága egyenletes – a második esetben pedig hatnak egymásra. Abban az esetben, amikor 

a gömbök hatottak egymásra a platós szakasz szinte vízszintes volt, míg abban az esetben mikor 

nem hatottak egymásra az erő visszaesését figyelték meg. Ezeket az eredményeket szem előtt 

tartva fogom megalkotni a saját modellemet. Fontos azonban kiemelni, hogy ezek 2D-s modellek, 

valamint csak egy-egy pórussal foglalkoztak, aminek az esetében a mérethatás nem 

elhanyagolható.  

Liu és társai [82] egy olyan reprezentatív térfogati elemet (angolul: Representative Volume 

Element – RVE) készítettek, amin egy alumínium zártcellás hab mechanikai tulajdonságait 

vizsgálták. A falak vastagságát is külön változtatták az üregek között, ami különösen érdekessé 

teszi ezt a munkát. A referenciaként használt Alporas fémhab porozitása 91%-os volt, mivel ez 

egy hagyományos fémhab. Az RVE felépítésénél oktadekaéder elemmel közelítették a 

gömböket. Azért választották ezt, mert így a falakat a gömbök között állandó vastagságúként 

lehet modellezni (a szomszédos „gömbök” falai párhuzamosak). A hálózáshoz 8 csomópontú 

elemeket használtak, és a végeselemes szimulációt az LS-Dyna szoftverben végezték. A 

zömítést két merev lap között hajtották végre, ezen kívül egy olyan kontakt kapcsolatot is 

beállítottak, ami meggátolta, hogy a nagy alakváltozások során az elemek egymáson át tudjanak 

hatolni. Annak érdekében, hogy a fémhab tulajdonságait homogenizálják, ciklikus 

peremfeltételeket alkalmaztak, amivel azt modellezték, hogy végtelen kiterjedésű a fémhab az x-

y síkban. A hálózott modellt a 3.16. ábra, míg a validálás során kapott eredményt a 3.17. ábra 

mutatja be.  
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3.16. ábra Liu és társai által készített 

végeselemes modell a fémhabról [82]. 

 

3.17. ábra A végeselemes szimuláció és a valós 

zömítés eredményeinek összehasonlítása 

mérnöki rendszerben Liu és társai nyomán [82]. 

  

A mérési eredmény és a szimulációból kapott eredmény nem illeszkedik egymáshoz jól, a 

kezdeti szakaszban felülbecsli a tényleges eredményeket, míg a második szakaszban alulbecsli, 

valamint a görbe alakjában is eltérés tapasztalható.  

Ezt követően megvizsgálták, hogy mennyiben befolyásolja az üregekbe zárt gáz a zömítőgörbe 

értékeit. A gáz összetételét nem vizsgálták külön, mivel egy ilyen szimulációban csak a gáz 

nyomásának van hatása az eredményekre. Ez a kérdés az én munkámban is fontos, abból a 

szempontból, hogy kell-e foglalkozni külön a bezárt gáz nyomásának növekedéséből adódó 

erőkkel. Az eredményekből nyilvánvaló, hogy az ebből adódó feszültségnövekedés kvázi-statikus 

körülmények között elhanyagolható. 

A publikáció utolsó részében azzal foglalkoztak, hogy ha változtatják a porozitást és közben a 

falak arányait megtartják, az hogyan befolyásolja a mechanikai tulajdonságokat. Tehát ez nem 

pusztán annak a vizsgálata, hogy a porozitás befolyásolja-e az értékeket, hanem azt is vizsgálták, 

hogy a falak magasságának milyen hatása van, ha a vastagság/magasság arányt állandó értéken 

tartják. Az 3.18. ábra mutatja be a szimulációk eredményeit. 

 

3.18. ábra Különböző porozitású (római számok) – tehát különböző sűrűségű – és különböző 
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üregnagyságú (arab számok) – tehát különböző falmagasságokkal rendelkező – végeselemes 

modelleken végzett nyomóvizsgálati szimulációk eredményei (Liu és társai nyomán) [82]. 

A jelöléseknél a római számok jelentik a különböző porozitást: I – 94%, II – 91% és III – 89%. 

Az arab számokkal a változó magasságértékeket jelölték. Jól látszik, hogy a porozitás hatása 

nagyon jelentős, míg a falak magasságából származó különbségek elhanyagolhatók. Ez azzal 

magyarázható, hogy a különböző modelleknél a falak karcsúsága, tehát magasság/vastagság 

aránya azonos volt. Ebből következik, hogy nem az számít, hogy 2 mm-es vagy 0,15 mm-es 

gömbhéjakat vizsgálnak, hanem az, hogy a gömbhéjak falai és a közöttük kialakuló 

anyagrészeknek mekkora lesz a karcsúsága. 

Badkul és társai [83] zártcellás alumínium habot állítottak elő habosítással. A mátrixanyaga 

AISi12CuNiMg volt, amelyhez titán hidridet (habosítóanyag) és szilícium-karbidot (stabilizátor) 

adagoltak folyamatos keverés mellett. Az előállított fémhabból 25 mm élhosszúságú kocka 

próbatesteket munkáltak ki. Ezeket kvázi-statikusan zömítették majd a kapott erő – elmozdulás 

diagramokat értékelték ki és vetették össze végeselemes szimulációból kapott eredményekkel. 

Ez a cikk azért áttörő jelentőségű, mivel nem modellezték külön az üregeket, hanem egy 

homogén anyagmodellt alkalmaztak. Az Abaqus szoftvert választották a szimulációhoz, és ezen 

belül található a „crushable foam” modell, amely alkalmas a hab típusú anyagok vizsgálatára akár 

képlékeny állapotban is, mivel tudja kezelni, hogy nem érvényesül a térfogatállandóság. Az 

anyagmodellnél a bemenő paraméterek: (i) a folyáshatár arány a mátrixanyaghoz képest, (ii) a 

képlékeny deformációs Poisson tényező és (iii) a feszültség – alakváltozás diagram. Azt 

tapasztalták, hogy a (ii) és a (iii) bemeneti paraméterek egymáshoz képesti változtatásával 

egyaránt visszanyerhető a mért erő – elmozdulás diagram. Ebből az következik, hogy ez a modell 

még nem tökéletes, mivel többféle módon megkaphatják az eredeti eredményt, további 

validálások szükségesek hozzá, hogy egy más feszültségállapotban, vagy más méreteknél 

melyik leírásmód adja a pontosabb eredményt. 

Összefoglalásként elmondható, hogy a szintaktikus fémhabok végeselemes szimulációi 

kezdetleges állapotban járnak, elsősorban a bonyolult térbeli felépítésnek, a gömbhéjak eltérő 

viselkedésének (törés / stabilitásvesztés) és az átmeneti réteg tulajdonságainak köszönhetően. 

A szakirodalmi adatokat összevetve arra a következtetésre jutottam, hogy a véletlenszerű 

gömbhéj elhelyezés elengedhetetlen egy jó modell megalkotásához, illetve az átmeneti réteg 

külön elemként történő modellezése nem feltétlenül szükséges. Ezeken kívül elmondható, hogy 

nagyon kevés információ áll rendelkezésre abból a szempontból, hogy a szimulációkat pontosan 

milyen peremfeltételek, és anyagtulajdonságok beállítása mellett hajtották végre, ami nagyban 

megnehezíti az elkészítendő modell létrehozását és összevetését a szakirodalomban 

találhatókkal. Ez az információhiány főként annak tudható be, hogy ezek a szimulációk 

lényegében mind kiegészítő eredmények voltak a tényleges, fizikai mérésekhez.  

Geometria építés CT alapján 

Maire és társai [84] már 2003-ban elkezdték vizsgálni a fémhabok CT alapú végeselemes 

modellezésének a lehetőségeit. Vizsgálataikhoz az Alporas márkanevű zártcellás hagyományos 

alumínium fémhabot használták. A CT vizsgálatból kapott 3D-s képeket először simították, vagyis 

a voxelek (egy háromdimenziós kép legkisebb megkülönböztethető elemi egységek, amelyek 

mindhárom tengely mentén kiterjedéssel bírnak, azaz 3D-s pixelek) szürkesége alapján el kellett 

dönteni, hogy van-e ott anyag vagy nincs. Többféle felbontással probálkoztak, hogy hány voxel 

számítson egy elemnek a végeselemes hálóban. A legnagyobb probléma azzal volt, hogy a 

vékony falakat – a CT felbontása miatt – nem tudták érzékelni, emiatt sok helyen nem volt 

folytonos a modell. A szimulációkban vizsgálták a falakon belüli feszültségeloszlást, amely 
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meglepő módon kis mértékben változott az elemméret függvényében. 

 

Zhang és társai [85] egy kordierit kerámia nyílt cellás habot vizsgáltak. A CT során egy 

42×21×19 mm nagyságú hasábot szkenneltek be. Viszont a végeselemes számításokhoz csak 

egy jóval kisebb szeletet (3,5×6,9×5,2 mm) tudtak vizsgálni a nagy elemszámok miatt. Sajnálatos 

módon sem az elemszámot, sem az elemek méretét nem közölték cikkükben. Illetve a CT 

felbontását, tehát voxelméretét sem adták meg. A szimulációkat Abaqus programban végezték 

el. Kizárólag rugalmas tulajdonságokat vizsgáltak, és azt találták, hogy a geometria alapján 

meghatározhatók voltak a kerámia hab rugalmas tulajdonságai. 

Fiedler és társai [86] Duocell márkanevű nyíltcellás alumínium habot vizsgáltak mikro-CT-vel 

majd végeselemes szimulációval. A szimulációikat az Marc Mentat szoftver segítségével 

végezték. A vizsgált próbatest mérete 20×50×100 mm volt, amelyből 20 mm élhosszúságú kocka 

darabokat használtak fel a szimulációkban. A mikro-CT felbontása 50 µm/voxel volt, amelyet egy 

az egyes megfeleltetésben alakítottak végeselemes hálóvá. Így egy-egy modelben 1,35 millió 

elem keletkezett. Vizsgálták az elemszám hatását az eredményekre, amely természetesen a 

geometriát is módosította bizonyos mértékig. Az eredményeiket a 3.19. ábra mutatja be. 

 

3.19. ábra Az elemszám hatása (a) a zömítés során fellépő feszültségekre, valamint (b) a rugalmassági 

modulusra és folyáshatárra Fiedler és társai alapján [86]. 

 

Az elemszámnak különösen nagy hatása van 800 000 elem alatt, ezért nagyon fontos 

megvizsgálni az eredmények elemszámfüggését a végeselmes szimulációk során.  

Doroszko és Seweryn [87] szintén Marc Mentat szoftverrel dolgozott. Ők 316L típusú 

rozsdamentes acél fémhabot vizsgáltak, amelyet porkohászati úton állítottak elő. A mikro-CT 

felbontása 3 µm/voxel volt. Ez egy nagyon jó felbontás, azonban így csak kisebb méretű 

próbatesteket tudtak vizsgálni, hogy még a számításokat kezelni tudják. Minden modelljük több 

mint 1,5 millió tetraéder elemet tartalmazott. Háromféle porozitású fémhabot is vizsgáltak:  

26, 33 és 41%-os darabokat. A szimulációba bevitt kocka próbatestek élhosszúsága 0,4 mm volt. 

Ezen felül három különböző módon vették figyelembe a mikro-CT pontatlanságait. Az I. módszer 

a rugalmassági modulust és a folyáshatárt becsli szándékosan alá. Ezt a módszert Veyhl és társai 

[88] fejlesztették ki. A II. módszer, amelyet Doroszko és Seweryn fejlesztettek ki egy másik 

publikációjukban [89], a porozitás értékét változtatja úgy, hogy a sötétebb – szürke skálán 

nagyobb értékű – voxeleket is porozitásnak tekinti. A III. módszer pedig azon alapul, hogy a mikro-

CT felvételeket kiegészítik apró üregekkel melyeket a CT nem tud kimutatni. A 3.20. ábra 

szemlélteti a mért értékekkel összevetett eredményeket 33%-os porozitás esetére. A többi 

esetben is hasonló eredményeket kaptak. 

(a) (b) 
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3.20. ábra A mért és szimulált feszültség – alakváltozás görbék Doroszko és Seweryn alapján [87]. Az 

eredeti modell jelenti a mikro-CT által készített geometriával történt számítást, míg a modell (I. – III.) 

módosított geometriákkal történt számításokat jelent. 

 

Ahogy látni lehet, nagy szükség van a geometria utólagos módosítására, mivel még a mikro-

CT felbontása sem tudja leképezni teljes mértékben az ilyen típusú fémhabok geometriáját, 

amellyel jelentősen felülbecsüli a mért értékeket. A bemutatott három módszer közül az I. 

módszer bizonyult a legjobbnak. Érdemes még kiemelni ennek a kutatásnak a kapcsán, hogy a 

szimulációk alapján rámutattak, hogy a képlékeny alakváltozás az üregek közötti vékonyfalú 

zónákra koncentrálódik az alakváltozás kezdeti szakaszában. 

Mankovits és társai [90, 91] két cikkükben hagyományos alumínium fémhab próbatestet 

vizsgáltak. Első lépésben mikro-CT segítségével beszkennelték a próbatesteket, amelyek  

14,5 mm élhosszúságú kockák voltak. Ezt követően alakították végeselemes hálóvá a kapott 

eredményeket. A nagyméretű próbatesteket teljes mértékben leképezték, ezért nem meglepő, 

hogy több mint 6 millió elem lett az így előállított végeselemes modellben. Azonban ez már egy 

javított háló, mivel ha a nyers hálót használják a kézi módosítások helyett, akkor közel 10 milliós 

hálót kaptak volna. A nagy elemszám miatt csak a rugalmas tartományban vizsgálták a 

fémhabjaikat szimulációval. Az eltérés a mért és a számított értékek között 5% körül mozgott. 

Kozma és Zsoldos [92] Al99,5 mátrixú alumínim-oxid és szilícium-oxid vegyeskerámia 

gömbhéjjal erősített szintaktikus fémhabokat szkenneltek CT-vel. A hengeres próbatest 15 mm 

átmérőjű és 15 mm magas volt. A mikro-CT felbontása 19 µm/voxel. A kapott végeselemes hálót 

Matlab szoftver segítségével vizsgálták. Különlegessége a kutatásuknak, hogy a zömítő vizsgálat 

alatt a mérést 0,2 mm-ként megállították, majd újra beszekennelték a darabot. Amint elérte a 

platós szakaszt a zömítőgörbe, a 0,2 mm-es lépésközt felemelték 0,5 mm-re. Ezáltal 

folyamatában tudták vizsgálni a szintaktikus fémhabok tönkremenetelét. A Matlab szoftverben 

nem végeztek igazi alakítást a darabon, hanem azt vizsgálták, mely síkok a leggyengébbek az 

adott próbatestben, mely szinte tökéletesen egyezett a későbbi megfigyelésekkel.  

Összefoglalásként elmondható, hogy CT alapú geometriaépítéssel főként hagyományos 

fémhabokat vizsgáltak, mely egy egyszerűbb eset a szintaktikus fémhabokhoz viszonyítva, 

hiszen csak egyféle anyag található benne. Ezzel szemben a szintaktikus fémhabok CT alapú 

geometriaépítésevel az a probléma, hogy mi alapján döntjük el, hogy melyik voxel a mátrixanyag 

és melyik az erősítőanyag. Ezen felül külön problémát jelent a háló mérete, és az anyaghiányok 

a vékony falakban. Ezen szempontok miatt a kutatásom során elvetettem a CT alapú 

geometriaépítést. 
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3.8.3. A szintaktikus fémhabok szerkezeti merevségének becslése analitikus 

módszerekkel 

Az előző fejezetekben láthattuk, hogy a szerkezeti merevség egy kritikus pontja a 

vizsgálatoknak és szimulációknak. Ebben a fejezetben egy másik megközelítési módot mutatok 

be ennek a paraméternek a meghatározására. 

Pal [93] polimer mátrixú kompozitokra alapozott kutatása jó bepillantást enged, hogy az egyes 

modellek, amelyek a részecskeerősítésű kompozitok effektív rugalmassági modulusával 

foglalkoznak, milyen paramétereket vesznek figyelembe, és milyen elhanyagolásokkal élnek. 

Habár a polimer mátrixanyagok viselkedése jelentősen eltér a fémekétől, a modellek jó kiindulási 

alapul szolgálhatnak a saját kutatómunkámhoz is. 

A kiinduló gondolat abból áll, hogy adott egy kompozit, valamekkora erősítőanyag térkitöltéssel, 

majd ezt a térkitöltést egy végtelenül kis résszel megnöveljük. A rugalmassági modulus változásai 

kiszámíthatók az alábbi összefüggés alapján, ami Christensen [94] munkájának egy módosított 

egyenlete (Modell 1):  
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ahol, az E – a kompozit rugalmassági modulusa, Em – a mátrixanyag rugalmassági modulusa, 

Ed – az erősítőanyag rugalmassági modulusa, a ϕ – pedig a térkitöltés. Az M, P, Q és N értékek 

pedig az alábbi összefüggésekkel írhatók fel: 
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ahol, νd – az erősítőanyag Poisson tényezője. Az előbb felírt összefüggés abban az esetben 

lenne igaz, ha az újonnan elhelyezett üregek nem lennének hatással egymásra, tehát olyan 

részre lehetne őket elhelyezni, ahol előtte még nem voltak. Ez természetesen csökken, ahogy 

növeljük a térkitöltést, így egy következő közelítést jelent, hogy a térkitöltés megváltozását  

dϕ/(1-ϕ) egyenlettel írjuk le. Ebben az esetben a (11) egyenlet a következőképpen módosul 

(Modell 2) [94]. 
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 (16)  

 Az összes egyenletnél érvényes, hogy annál a peremfeltételnél keresték a 

differenciálegyenletek megoldását, hogy a zéró térkitöltésnél, a mátrixanyag rugalmassági 

modulusát kapják vissza. Ez a kritérium teljes mértékben megfelel a valóságnak. Ezzel az 

egyenlettel az a probléma, hogy a térkitöltés nem lehet tetszőlegesen nagy, mivel minden típusú 

erősítőanyag formához meg lehet határozni egy maximális térkitöltést, amit el lehet érni. Például 

a szabályosan elhelyezett azonos átmérőjű gömböknél ez az érték maximum 74 tf% lehet, míg 

ha az ugyanilyen típusú gömböket véletlenszerűen helyezzük el, akkor az elérhető térkitöltés 
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mindössze 64 tf% [95]. Ez az érték egy felső határként szolgál, és ezzel korrigálni kellett a 

térkitöltés leírását az alábbi módon: d[ϕ/(1-ϕ/ϕm)], ahol a ϕm – az a maximális térkitöltés, amit el 

lehet érni. Ezzel módosítva a (16) egyenletet kapták a harmadik modellt (Modell 3):  
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(17)  

 Ez a modell már képes figyelembe venni az erősítő részecskék méretbeli szórását is. Ennek a 

képletnek a módosulata a negyedik modell, amit Mooney [96] publikációjára hivatkozva hoztak 

létre. Ez mindössze annyiban tér el, hogy elhagytak egy zárójelet, így a térkitöltés változását az 

alábbi képlettel számolták: dϕ/(1-ϕ/ϕm). Ebből következik, hogy a (17) egyenlet az alábbi formát 

öltötte (Modell 4): 
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 (18)  

 Ezek az egyenletek mindössze a mátrixanyag és az erősítőanyag mechanikai 

tulajdonságaitól, illetve a térkitöltéstől függenek. Ez számomra is fontos, hogy mérések nélkül 

lehessen meghatározni a habok mechanikai tulajdonságait. Ahhoz, hogy jobban érzékeltethető 

legyen az elméletek közötti különbség, Pal egy diagramban ábrázolta a relatív rugalmassági 

modulus értékeket – amely a számított rugalmassági modulus és a tiszta mátrixanyag 

rugalmassági modulusának hányadosa – a térkitöltés függvényében [93] (3.21. ábra). 

 

3.21. ábra A relatív rugalmassági modulus változása a térkitöltés hatására. A különböző számok a 

különböző modelleket jelölik, míg a d jelű görbe egy olyan habot ír le, amelyben az üregek nem hatnak 

egymásra (Pal nyomán) [93]. 

 

A számok a különböző modelleket jelentik abban a sorrendben, ahogy én is bemutattam őket. 

A d jelű görbe pedig egy olyan egyenlet, amiben az üregek nem hatnak egymásra. A λ az 

erősítőanyag és a mátrixanyag rugalmassági modulusának hányadosát jelöli. Ezt az egyenletet 

Christensen munkájából vette át a szerző [94]. Ez az ábra egy jó kiindulópont számomra is, mivel 

a megfelelő paraméterekkel én is leellenőrizhetem, hogy az adott modell milyen jól közelíti a 

mérési eredményeimet. 
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Porfiri és Gupta [97] egy olyan modellből indult ki, ahol az üregek nem hatnak egymásra, akár 

csak Pal tette. Ugyanazokra az egyenletekre jutott, mint Pal, csak a jelölései voltak mások. Azért 

emelem ki mégis ezt a cikket, mert külön vizsgálta a gömbhéjak falvastagságának hatását a 

rugalmassági modulusra. Ezt mutatja be a 3.22. ábra. 

 

3.22. ábra A gömbhéjak falvastagságának hatása a relatív rugalmassági modulusra, különböző 

térkitöltés értékeknél [97]. 

 

A ϕ jelöli a térkitöltést, míg az η az alkalmazott gömbhéjak belső és külső sugarának 

hányadosa. Tehát az η=0 tartozik a tömör gömbökhöz, és az η=1 pedig a tiszta üregekhez (zérus 

falvastagságú gömb). Az ábrán 1-η és E/Em van feltüntetve, tehát ahol a görbe metszi az E/Em=1 

vonalat, onnantól erősíti a mátrixanyagot a gömbhéj. Ez nagyságrendileg 1-η=0,04 körül 

következik be, tehát az η=0,96-nál, vagyis már a nagyon vékony falú gömbhéjak is érzékelhető 

hatást fejtenek ki. Ez egy nagyon érdekes eredmény, megjegyzendő azonban, hogy ők is csak 

polimer mátrixú anyagokat vizsgáltak és az eredményeik közvetlenül nem átültethetők az én 

kutatásomba. Mindazonáltal nagyon figyelemreméltó eredmény az is, hogy egy bizonyos 

falvastagság felett milyen kicsi az erősítés mértéke (a görbék térkitöltéstől függően más-más 

átmérőaránynál erősen ellaposodnak). Egy másik szembetűnő jelenség, hogy milyen jelentős 

mértékben befolyásolja az elérhető rugalmassági modulus értékét a térkitöltés. Ahogy az ábráról 

is látszik, a rugalmassági modulus csökkenése exponenciális a térkitöltéssel, ahogy az Pal 

modelljeiből is következett. 

Bardella és társai [98] hat elméletet hasonlítottak össze egy végeselemes szimuláció 

eredményeivel. Az elméletek között a peremfeltételekben volt különbség, főként a referencia 

anyag merevségének megválasztásában. A Voigt-féle felső határt kapjuk, ha végtelenül 

merevnek feltételezzük ezt az értéket, a Reuss-féle alsóhatárt, ha nullának, ha az erősítőanyag 

értékének, akkor a Hashin-Strikman felsőhatárt kapjuk vissza, ha pedig a mátrixanyagét 

helyettesítjük be, akkor a Mori-Tanaka becsléshez jutunk. A klasszikus önkonzisztens és 

differenciális önkonzisztens becslések esetén ezeket az értékeket a fémhab rugalmassági 

tulajdonságaival határozzuk meg. A vizsgált tulajdonságok közül számomra a legérdekesebb a 

dimenziótlanított kompressziós modulus volt. Három elmélet eredményei közel haladtak 

egymáshoz, ezek voltak a Mori-Tanaka féle becslés (MT), a klasszikus önkonzisztens becslés 

(CSC), valamint a differenciális önkonzisztens becslés (DSC). Ezekben az elméletekben a 

kompressziós modulust (K) GPa-ban illetve a csúsztató rugalmassági modulust GPa-ban (G) 
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határozták meg, amelyekből a rugalmasságtan alapösszefüggéseivel meg lehet határozni a 

rugalmassági modulust (E) GPa-ban ((19) egyenlet).  

9

3

KG
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K G



 (19)  

A Mori-Tanaka becslés összefüggései [98]: 
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Ahol, az alsó indexben az f az erősítőanyag („filler”) tulajdonságait jelöli, míg az m a 

mátrixanyagéra vonatkozó adatokat. A Φ – a térkitöltést, míg az η – a gömbhéj sugárarányát 

jelöli. Az α és a β meghatározhatók a kompressziós modulusból, valamint a csúsztató 

rugalmassági modulusból az alábbi összefüggések szerint: 
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Ez a két egyenlet ((22) és (23) egyenletek) a többi becslésre is vonatkozik. A klasszikus 

önkonzisztens becslés összefüggései:  
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(25)  

A differenciális önkonzisztens becslés összefüggései, amelyben az s a relatív sűrűséget (a 

fémhab sűrűségének és a mátrixanyag sűrűségének aránya) jelöli [98]: 
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A kutatásuk során, különböző térkitöltések mellett vizsgálták a fémhabok tulajdonságait, ezt 

mutatja be a 3.23. ábra. Nagyon szembeötlő a különbség a végeselemes modell és az elméletek 

értékei között. Valószínűleg a minta nagysága, illetve az, hogy szabályosan helyezték el a 

gömböket jelentősen befolyásolta az eredményt, azonban a trendet tekintve jó az egyezés, ami 

jó kiindulási alapot jelent számomra. Sajnálatos módon nem adták meg milyen mátrixanyagot és 

erősítőanyagot vizsgáltak, de az értékekből arra lehet következtetni, hogy a mátrixanyag 

valamilyen polimer volt, míg az erősítőanyag valamilyen kerámia gömbhéj. 

Ez a cikk [98] remek átfogó képet adott a napjainkig megjelent elméletekről, amik a szintaktikus 

habok rugalmassági tulajdonságainak meghatározására tettek kísérletet. Igaz, hogy nem adtak 

olyan jó közelítést, mint az előző fejezetekben bemutatott empirikus összefüggések, ellenben 

nagy előnyük, hogy nincs bennük olyan konstans, amihez külön mérések kellenek. Ennek 

fényében azt látom célravezetőnek, ha az empirikus összefüggésekben szereplő értékeket 

valamilyen analitikus módszerrel alá lehet támasztani. 

 

 

3.23. ábra Bardella és társai [98] eredménye a dimenziótlanított kompressziós modulusra vonatkozóan 

a térkitöltés függvényében. 

 

Az elméletek közül később csak a Mori-Tanaka becsléssel, a klasszikus önkonzisztens 

becsléssel, valamint a differenciális önkonzisztens becsléssel fogok foglalkozni, mivel ezeknek a 

becsléseknek az értékei közel együtt futnak. A Voigt és a Hashin-Shtrikman felső határ, valamint 

a Reuss és Hashin-Shtrikman alsó határ nagyon messze állnak a szimulált értékektől. Ezek a 

becslések nagyon alul-, illetve felülbecsülik a tulajdonságokat annak érdekében, hogy a mérések 

során tapasztalt nagy szórás értékek is mindenképpen ezen határok közé essenek, azonban 

tervezési szempontból ezek a becslések nem relevánsak. Ahhoz, hogy a gyakorlatban is tudjunk 

alkatrészeket méretezni és ezáltal tervezni, szükséges meghatározni melyik elmélet adja a 

legpontosabb leírást. Ezen felül azt is kiemelném, hogy a szakirodalomban található cikkek közül 

egyik sem tartalmazott tényleges mérést, csak végeselemes szimulációval tudták a saját 

eredményeiket összehasonlítani. Ezalapján tűztem ki az egyik célomat, hogy méréssel tudjam 

eldönteni melyik elmélet adja a legjobb közelítést. 

 

Φ  (-) 
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3.9. A szintaktikus fémhabok effektív rugalmassági modulusának meghatározása 

méréssel 

A szerkezeti merevség egy méretfüggő tulajdonság, amelyet nem lehet általánosítani más 

méretű próbatestekre. Ezzel szemben az effektív rugalmassági modulus – amelyet Bardella és 

társai [98] is meghatároztak – egy méretfüggetlen anyagtulajdonság, amely akár tervezések 

alapjául is szolgálhat. 

A 3.8.3 fejezetben bemutatott számítási módszerek és a hagyományos zömítővizsgálatok 

merőben más eredményre vezettek az effektív rugalmassági modulus meghatározásában. Ha 

Porfiri és Gupta [97] egyenleteibe behelyettesítjük a polimer mátrix és a kerámia gömbhéj 

rugalmassági értékeit, azt kapjuk, hogy az előállított szintaktikus hab effektív rugalmassági 

modulusának 15 GPa körül kell lennie, ha 60 tf% körüli a térkitöltés és a gömbhéjak 

falvastagságának és átmérőjének aránya 0,2. Ez az érték egy nagyságrenddel nagyobb, mint 

Loung és társai [20] által meghatározott 2 GPa-os érték, pedig ott a mátrix anyaga AlSi7 

összetételű alumínium ötvözet volt. Ebből következik, hogy a hagyományos zömítővizsgálat nem 

minden esetben alkalmas a szintaktikus habok effektív rugalmassági modulusának 

meghatározására, illetőleg nagyon jelentős hatása van annak, hogy a geometria változását 

milyen pontossággal tudják mérni. Ennek következtében más mérési módszert kerestem, 

amellyel ez a tulajdonság mérhetővé válik. 

Az általam vizsgált eljárás a modális analízis volt [99]. Musiał és Grosel [100] a sajátfrekvencia 

értékekből határozták meg a rugalmassági modulust beton esetén. Ez azért különösen hasznos, 

mert a beton is egyfajta kompozit, amely felépítésében hasonlít az általam vizsgálni kívánt 

fémhabokra. Azt tapasztalták, hogy a próbatest befogási módjától jelentős mértékben függ a 

kapott rugalmassági modulus értéke. Vizsgálták az egyik oldalról befogott rudakat, valamint a 

mindkét végén szabad rudakat is. A legjobb egyezést az elmélettel mindkét végén szabad rudak 

esetén kapták. A mérési eredményeiket egy zömítés során nyúlásmérő bélyegekkel felvett 

rugalmassági modulus értékéhez is hasonlították, és azt tapasztalták, hogy a zömítés során mért 

érték 20%-kal kisebb volt a modális analízishez képest. Az eltérés abból fakadhatott, hogy eltérő 

volt a darab terhelése, mivel a modális analízis során csak a saját súlyával volt terhelve a darab, 

míg a zömítés során a nyomószilárdságának 80%-ig terhelték. A második megfigyelésük, hogy 

az erősítő részecskék merev testekként viselkedtek a mátrixanyagon belül. 

Majkut [101] a Timoshenko és az Euler-Bernoulli rúd elméleteket vizsgálta. Mindkét elmélet 

alkalmas a sajátfrekvenciák alapján a rugalmassági modulus meghatározására. A mérésből 

átszámított rugalmassági modulus értékeket végeselemes modell eredményeivel hasonlította 

össze, melyből megállapította, hogy a Timoshenko rúdelmélet minden esetben jó közelítést adott 

a szimulált eredményekre. A csillapítatlan rúd sajátfrekvenciái meghatározhatók a 

karakterisztikus egyenlet ((ω)) (28) megoldásával, abban az esetben, ha a megoldást  

(29) egyenlet alakjában keressük. 
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Ahol, L – a rúd hossza, ρ – a rúd sűrűsége, G – a csúszató rugalmassági modulus, ω – a 

körfrekvencia, κ – a Timoshenko nyírási tényező, y és δ a körfrekvencia függvénye az alábbi 

egyenletek alapján: 
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A rúd geometriáját a hosszával (L), a keresztmetszetével (A), az inerciájával (I) és a 

Timoshenko féle nyírási tényezővel (κ) lehet jellemezni [102], illetve a rúd rugalmas tulajdonságait 

pedig a rugalmassági modulusszal (E), a Poisson tényezővel (v) és a sűrűséggel (ρ). Első 

lépésként a (28) egyenletet kell megoldani a saját körfrekvenciákra (ωk). A sajátfrekvencia értékek 

csak a kritikus körfrekvenciáig (ωco) oldhatók meg ami: 
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alakban írható fel és kielégíti a β (ω) > α (ω) peremfeltételt. Efölött az érték fölött a Timoshenko 

rúdelmélet már nem ad megbízható értéket [102]. A saját körfrekvenciákból meghatározhatók a 

lengésképek az alábbi alakban: 
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(41)  

Ezekből az egyenletekből visszafelé haladva kifejezhető az anyag rugalmassági modulusa egy 

iterációs eljárással. Ezen elmélet nagy előnye, hogy úgy határozható meg belőle a vizsgált 

próbatest rugalmassági modulusa, hogy csak a geometriai méretekre és a sűrűségre van hozzá 

szükségünk valamint az első és a második sajátfrekvencia értékére. 
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3.10. Radiális irányban gátolt zömítés 

A 3.7 fejezetben bemutatásra került a fémhabok hagyományos, síklapok közötti 

zömítővizsgálata. Ez a módszer a legelterjedteben alkalmazott eljárás a szintaktikus fémhabok 

mechanikai tulajdonságainak mérésére. Azonban a radiális irányban gátolt zömítés sok további 

információval szolgálhat a hagyományos egytengelyű zömítéshez képest. A nehezebb 

kivitelezhetőség miatt viszont jelenleg kevés tanulmány foglalkozik ezzel a témával. 

Krishna és társai [103] egy AlMgSi1 típusú alumínium ötvözetből készült nyíltcellás fémhabot 

vizsgáltak szabad és gátolt zömítés esetén. A próbatest 38,1 mm magas és 25,4 mm átmérőjű 

hengeres darab volt mind a két esetben. Háromféle üregmérettel rendelkező darabokat 

gyártottak, amelyek: (i) 0,394, (ii) 0,787 és (iii) 1,575 üreg/mm. A kétféle mérés sematikus 

elrendezését a 3.24. ábra mutatja be. 

 

3.24. ábra Krishna és társai [103] mérési elrendezései: (a) szabadzömítés, (b) radiális irányban gátolt 

zömítés. 

 

Az eredményeikből az látszik, hogy a radiális irányban gátolt zömítés során a nyomószilárdság 

értéke csökkent, ami meglepő, hiszen az összefoglalásnál viszont azt írják, hogy a szabad 

zömítés során csúszósíkok alakulnak ki a zömités során, amelyek mentén rétegesen megy tönkre 

a fémhab. Ezzel szemben a radiális irányban gátolt zömítés esetén a fémhab meg van támasztva 

oldalról így ezeket a lokális deformációkat nem engedi a szerszám. A szabadzömítés esetén a 

nyomószilárdság értéke 15 MPa volt, míg a radiális irányban gátolt zömítés esetén 6 MPa. Ez 

nem volt várható, azoban nem magyarázták, mi lehet az oka az ilyen irányú eltérésnek. 

Stöbener és társai [104] alumínium hab golyókat gyártottak majd ezeket polimer mátrixszal 

kötötték össze. A fémhab anyaga AlSi7 alumínium ötvözet, míg a polimer kötőanyag poliamid 

volt. Vizsgálták szabadzömítéssel, valamint radiális irányban gátolt zömítéssel a próbatesteket. 

A próbatestek 50 mm átmérőjű, 75 mm magas hengeres próbatestek voltak. A méréseik során 

kiderült, hogy a gátolt zömítés esetén a fémhab mechanikai jellemzői nagyobbnak bizonyultak, 

mint szabad zömítés esetén. A platófeszültség a szabad zömítés esetén 7 MPa körül alakult, míg 

a radiális irányban gátolt zömítés esetén 10 MPa fölött volt. Ez a nagymértékű növekedés az 

elnyelt energia értékek esetén is megfigyelhető volt. 

Duarte és társai [105] AlSi7 alumínium ötvözetű zártcellás fémhabot gyártottak. Szabad és 

gátolt zömítést végeztek, amelynél a hengeres próbatestek méretei: 28 mm átmérő és 29 mm 

magasság. Az előállított próbatestek átlagos sűrűsége 0,72 g/cm3 volt. A kvázi-statikus és a 

dinamikus (284 mm/s) vizsgálatok között nem volt kimutatható különbség, viszont a sűrűségbeli 

eltérések hatására a nagyobb sűrűségű próbatestek kedvezőbb mechanikai tulajdonságokkal 

rendelkeztek. A szabad és gátolt zömítés között lényegi különbség volt megfigyelhető, nemcsak 

a nyomószilárdság értéke nőtt meg, hanem a tömörödési alakváltozás is lecsökkent. Ezen felül a 

platós szakasz meredeksége jelentősen megnőtt (3.25. ábra). 

Felső lap 

Alsó lap 

Al hab 

Felső bélyeg 

Alsó bélyeg 

Zömítő gyűrű 
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3.25. ábra Duarte és társai [105] által mért szabad és gátolt zömítések mérnöki feszültség – mérnöki 

alakváltozás diagramjai. 

 

Li és társai [106] egy nyíltcellás alumínium habot vizsgáltak szintén szabad és gátolt zömítés 

esetén. A 37 mm átmérőjű és 37 mm magasságú hengeres próbatesteiket forgácsolással 

állították elő, amelyeknek az átlagos sűrűsége 1,07 g/cm3 volt. Ők is vizsgálták kvázi-statikusan, 

valamint növelt alakváltozási sebesség mellett (2000 1/s). Az eredményeik nagyban hasonlítottak 

Duarte és társai [105] eredményeire. A szabad és a gátolt eset között számottevő különbség 

alakult ki. Míg a szabad zömítés esetén kvázi-statikus esetben 4,8 MPa volt a nyomószilárdság 

értéke, addig gátolt esetben 17,4 MPa volt kvázi-statikus körülmények között. A platófeszültség 

értékében 68%-os növekedés volt megfigyelhető, 22 MPa-ról 37 MPa-ra növekedett.  

A fent bemutatott eredmények alapján látható, hogy a gátolt zömítés során teljesen máshogy 

viselkedik az anyag, mint a szabad zömítés során, azonban a kialakuló különbségek okait, és 

hogy milyen mértékben változtatja meg nem kutatták még részletesen. 

3.11. Shima-Oyane anyagmodell 

A fémhabok esetén a hagyományos anyagmodellek nem érvényesek, mivel nem érvényesül a 

térfogatállandóság. A jelenleg fellelhető anyagmodellek közül olyat kívántam megvizsgálni, amely 

érvényes a fémhabokra, valamint már beépítésre került végeselemes szoftverekbe, mivel a 

tervezhetőség szempontjából ez kiemelkedő fontosságú. A Marc Mentat szoftverben 

megtalálható a Shima-Oyane anyagmodell, amely képes figyelembevenni a porozitást, valamint 

a tömörödés jelenségét. Léteznek más beépített modellek is, amelyek képesek kezelni a 

porozitást, de azok főként geológiai modellek, és más típusú anyagokra fejlesztették ki őket.  

Shima és Oyane [107] 1976-ben publikálták először az elméletüket, amely a porkohászati 

anyagok folyási feltételére vonatkozik. A von Mises féle folyási feltételt egészítették ki úgy, hogy 

az figyelmebe veszi a relatív sűrűséget, amely a porózus anyag és a tömör mátrixanyag 

sűrűségének a hányadosa. A folyási feltételre a következő alakú összefüggés írható fel: 

      
1

2 2 2 22
1 2 2 3 3 1

'

0
2

mF f
f

      


               

 (42)  

Ahol 𝜎1, 𝜎2, 𝜎3 – a főfeszültségek, 𝜎𝑚 – a hidrosztatikus feszültség, 𝜎0 – a mátrixanyag 

folyáshatára, valamint 𝑓 é𝑠 𝑓′ – anyagparaméterek, amelyek méréssel meghatározhatók. Ezeket 
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a paramétereket a következő alakban keressük: 

 1
m

relf a    (43)  

' n

relf   (44)  

Ahol 𝜌𝑟𝑒𝑙 – a relatív sűrűség, valamint a, m és n – anyagparaméterek. Azért választották ezeket 

az alakokat, mert ha 𝜌𝑟𝑒𝑙 tart az egyhez, vagyis a tömör mátrixhoz, akkor az egyenlet 

leegyszerűsödik a jól ismert von Mises-féle folyási feltételre. Szabad- és radiális irányban gátolt 

zömítéseket végeztek. A szabad zömítés alapján határozták meg az anyagparamétereket, míg a 

radiális irányban gátolt zömítéssel ellenőrizték azokat. Többféle mátrixanyaggal dolgoztak: réz, 

vas, valamint alumínium. A porokat először sajtolták majd szinterelték, így állították elő a 

különböző sűrűségű porózus anyagaikat. Az általuk elért legkisebb relatív sűrűségérték 0,6 volt. 

Az n paramétert úgy kapták meg, hogy az előállított különböző sűrűségű fémhabok folyáshatárát 

megmérték és ráillesztették a (44) egyenletben szereplő összefüggést, amely alapján azt kapták, 

hogy n=2,5. Az a és m paraméterek illesztése már nehezebb feladat volt, mivel azt az 

alakváltozásokból számolt értékre kellett illeszteni. A görbéket a 3.26. ábra mutatja be. 

 

3.26. ábra Az f (a) és f’ (b) paraméterek illesztése [107]. 

 

A radiális irányban gátolt zömítés esetén levezették, hogy mi az összefüggés az első és a 

második főfeszültség között ((45) egyenlet). 

2

2 1
2

2

9
4

9

f

f

 

 
 

  
 
 

 (45)  

Egy másik cikkükben [108] szintén ezt a folyási feltételt vizsgálták és a fentebb bemutatott  

(42) egyenletben a 𝜎0 csak abban az esetben a mátrixanyag folyáshatára, amennyiben szinterelt 

próbatestről beszélünk. Amennyiben még nem szinterelt állapotot vizsgálunk, hanem a kiinduló 

port, akkor ezt a 𝜎0 értéket a tömörödéssel szembeni ellenállásnak nevezhetjük, amely a 

mátrixanyag folyáshatárából és a porszemcsék egymáson történő elcsúszásából adódik össze. 

Az általuk meghatározott anyagparaméterek, melyek érvényesek voltak mindhárom 

anyagtípusra:  

0,4016, 0,514, 2,5a m n    (46)  

(a) (b) 



 

 

40 

4. A doktori disszertáció célkitűzései 

A 3. fejezetben bemutattam, hogy hogyan fejlődtek ki a fémmátrixú szintaktikus fémhabok, és 

hogy milyen felhasználási lehetőségek motiválták ezt a területet, hogy minél jobban megismerjük 

ezeket a típusú anyagokat. Azonban a szakirodalomban sok megválaszolatlan kérdés maradt. A 

porózus anyagok nyomóvizsgálatára létező ISO 13314 szabvány [7] által definiált értékeket nem 

mindenki alkalmazza, emiatt a különböző tanulmányok összehasonlítása szinte lehetetlen. Ezek 

miatt a mátrixanyag hatása a szabvány által előírt értékekre nem határozható meg a szakirodalmi 

adatok alapján, mely a tervezés és felhasználás során fontos lenne. 

A szintaktikus fémhabok modellezése szintén kulcsfontosságú a tervezés szempontjából, 

hiszen ezzel a lépéssel lecsökkenthető a prototípusok, illetve a próbatestek száma. A 

szakirodalomban jelenleg csak 5-10 gömbhéjat tartalmazó modellek érhetők el, melyek képesek 

a képlékeny alakváltozás szimulálására, azonban ez nem éri el azt a méretet, amelyet a szabvány 

minimálisan előír, így az általuk biztosított eredmények megbízhatatlanok. A több gömbhéjat 

tartalmazó modellek jelenleg csak a rugalmas tulajdonságok vizsgálatára alkalmasak, azonban a 

rugalmas tulajdonságokat egyetlen méréssel sem lehet alátámasztani. A szakirodalomban 

jelenleg nem található olyan mérési eljárás, amely a szintaktikus fémhabok rugalmas 

tulajdonságainak mérésére alkalmas lenne, így nem lehet validálni ezeket a modelleket. 

A radiális irányban gátolt zömítés egy kiaknázatlan területe a fémhab kutatásnak, pedig az 

energiaelnyelő, és ütköző elemeknél egy lehetséges tönkremeneteli mód vizsgálható vele. 

A tervezés szempontjából kiemelkedő fontossággal bírna, ha olyan anyagmodellel 

rendelkeznénk a szintaktikus fémhabokról, amely lehetővé teszi a méret- és terhelésfüggetlen 

leírását ezeknek az anyagoknak. A szakirodalomban erre jelenleg nincs példa, így az ott 

meghatározott értékekről minden esetben elmondható, hogy csak az adott méretű és összetételű 

anyagokra igazak. 

A korábbi vizsgálataim és a szakirodalomkutatás alapján az alábbi célkitűzéseket tettem: 

 Megvizsgálni a mátrixanyag, hőkezeltségi állapot és a próbatest méretének hatását a 

szintaktikus fémhabok nyomószilárdsági tulajdonságaira. 

 A szintaktikus fémhabok végeselemes modellezése úgy, hogy validálni lehessen a 

mérésekkel, ezáltal egy olyan modell álljon a rendelkezésemre, amely már tervezések 

során is alkalmazható. 

 A szintaktikus fémhabok effektív rugalmassági modulusának meghatározása mérési 

módszerrel, amely alkalmas a szakirodalomban fellelhető modellek validálására. 

 Egy olyan anyagmodell validálása, amely alkalmas a szintaktikus fémhabok 

modellezésére, ezáltal próbatestmérettől és feszültségi állapottól függetlenül képes 

leírni ezeket az anyagokat.  
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5. Kísérleti anyagok 

A vizsgálataimhoz többféle mátrixanyagot is felhasználtam. Az Al99,5 és AlSi12 mátrixanyagok 

a szakirodalomban legjobban elterjedt ötvözetek. Az AlMgSi1, AlCu5, valamint az AlSi10MnMg 

ötvözetek kiválásosan keményíthető ötvözetek, ezért a hőkezelés hatásának vizsgálatára 

választottam ezeket. Ezen felül, az AlSi10MnMg alumínium ötvözet az autóiparban nagyon 

elterjedt, főként nyomásos öntéseknél használják. A mátrixanyagok összetételét WASlab 

Spectrotest optikai spektroszkóppal mértem meg szikra üzemmódban. A mérések eredményét 

az 5.1. táblázat tartalmazza. A sűrűséget a próbatest befogalaló méretei és tömege alapján 

határoztam meg, amelyhez egy Extol Premium típusú digitális tolómérőt, valamint a Denver 

Instruments által gyártott APX-200 típusú precíziós mérleget használtam. A rugalmassági 

modulus értékeit nyomóvizsgálat során az MTS 810 hidraulikus univerzális gépen mértem, 10 

mm magas és 10 mm átmérőjű próbatesteken. Két merev szerszámfél között végeztem a 

zömítést 1 mm/perc alakváltozási sebességi mellett, teflon kenést alkalmazva. 

5.1. táblázat A mátrixanyagok kémiai összetétele, valamint a főbb tulajdonságaik. 

Mátrixanyag 
Kémiai elemek tömegszázalékban Rugalmassági 

modulus (GPa) 

Sűrűség 

(g/cm3) Al Mn Mg Si Cu Fe Egyéb 

Al99,5 99,5 - - 0,1 - 0,1 0,3 69,0 2,71 

AlSi12 86,0 - 0,1 12,8 - 0,1 1,0 78,6 2,65 

AlMgSi1 97,0 - 1,1 1,1 - 0,5 0,3 70,0 2,70 

AlCu5 95,0 - - - 4,5 - 0,5 73,1 2,81 

AlSi10MnMg 88,1 0,7 0,4 10,4 - 0,1 0,3 78,0 2,64 

 

Az erősítőanyagok közül kétféle gömbhéjat és egy porózus anyagot használtam. A gömbhéjak 

tekintetében az volt a célom, hogy a nyomóvizsgálatokhoz olyan anyagot válasszak, amely 

képlékeny alakváltozással megy tönkre és nem törik, míg a rugalmassági vizsgálatok során egy 

kerámia gömbhéjat is vizsgálni akartam a szélesebb körű összehasonlíthatóság miatt. A 

gömbhéjakat a Hollomet GmbH gyártotta. Az egyik egy tiszta vasgömbhéj (Globomet, jelölése: 

GM) volt, míg a másik egy alumíniumoxid, szilícium-oxid vegyeskerámia (Globocer, jelölése: GC). 

A későbbiek során pedig az olcsóbb erősítőanyagok közül választottam, annak érdekében, hogy 

minél versenyképesebb anyagot tudjak vizsgálni. Így esett a választásom a duzzasztott 

agyagkavicsra (jelölése: LECAP). Ezeknek az erősítőanyagoknak megmértem az 

átmérőeloszlását, a falvastagságát, az egyes gömbök sűrűségét, az úgy nevezett test sűrűségét 

(amelyet akkor kapunk, ha nagy mennyiségben egyszerre mérjük meg a sűrűségüket), a 

törőszilárdságát, és az erő – elmozdulás görbe meredekségét. A vizsgált tulajdonságokat az  

5.2. táblázat tartalmazza. Az 5.1. ábra mutatja be a törőszilárdság mérési elrendezését, míg az 

5.2. ábra az erő – elmozdulás diagramját mutatja be egy Globocer gömbhéj mérésének, melyen 

piros színnel jelölve van az illesztett egyenes. 

 

5.2. táblázat Az erősítőanyagok vizsgált geometriai és mechanikai tulajdonságai. 

Erősítő-

anyag 

Átmérő 

(mm) 

Falvastagság 

(µm) 

Gömbök 

sűrűge 

(g/cm3) 

Test 

sűrűség 

(g/cm3) 

Törő-

szilárdság 

(N) 

Meredek-

ség 

(N/mm) 

Globomet 1,92 ± 0,07 23 ± 0,6 0,67 ± 0,09 0,29 ± 0,05 19,6 ± 7,4 15 ± 7 

Globocer 1,41 ± 0,08 146 ± 21,8 1,35 ± 0,17 0,85 ± 0,05 19,8 ± 4,6 634 ± 170 

LECAP 3,24 ± 0,65 - 0,76 ± 0,20 0,46 ± 0,02 38,1 ± 11,8 153 ± 142 
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5.1. ábra Az erősítőanyag törőszilárdságának 

meghatározására használt mérési összeállítás. 

 

5.2. ábra A globocer típusú kerámia gömbhéj 

törőszilárdsági mérésének erő – elmozdulás 

diagramja. 

 

Ezeken felül vizsgáltam az erősítőanyagok összetételét, amelyet a Zeiss EVO MA 10 típusú 

elektronmikroszkópon EDS méréssel határoztam meg. A kapott kémiai összetételt, valamint az 

egyes erősítőanyagok 1 literre vetített árát az 5.3. táblázat mutatja be. 

5.3. táblázat Az erősítőanyagok kémiai összetétele, valamint az ára. 

Erősítőanyag 
Kémiai elemek tömegszázalékban 

Ár (Ft/l) 
Al Si Fe O Egyéb 

Globomet - - 95,5 4,4 0,1 35770 

Globocer 21,0 19,1 - 59,9 - 34310 

LECAP 32,6 7,6 2,4 55,4 2 48 

 

Az erősítőanyagokat Olympus SZX16 sztereomikroszkóppal és Olympus PMG-3 

fémmikroszkóppal is megvizsgáltam. Az ezekről készült felvéleket mutatják be a következő ábrák 

(5.3. ábra és 5.4. ábra). 

 

5.3. ábra Az erősítőanyagokról készült sztereomikroszkópi felvételek: (a) vasgömbhéjak, (b) kerámia 

gömbhéjak és (c) dusszasztott agyagkavics. 

 

5 mm 5 mm 5 mm 

 (a)  (b)  (c) 
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5.4. ábra Az erősítőanyagokról készült fémmikroszkópi felvételek beágyazott állapotban: (a) 

vasgömbhéjak, (b) kerámia gömbhéjak és (c) dusszasztott agyagkavics. 

 

Mindegyik erősítőanyag külső felülete zárt (5.3. ábra). Ebből következik, hogy a gyártás során 

az olvadt alumínium nem lesz képes kitölteni, ami lehetővé teszi, hogy ezekkel az 

erősítőanyagokkal porozitást vigyünk a mátrixanyagba. A későbbiek során kiderült, hogy a 

vasgömbhéjak között vannak olyanok, melyeknek a fala sérült, ami lehetővé teszi, hogy gyártás 

során kitöltse a mátrixanyag. Megmértem a hibás gömbhéjak arányát, úgy, hogy egy 400 ml-es 

mérőhengerbe gömbhéjakat töltöttem, majd vizet töltöttem hozzá és megmértem hány százaléka 

maradt a henger aljában. Ebből megállapítottam, hogy az összes gömbhéj 16%-a törött. Ezen 

felül látszik, hogy míg a vas és kerámia gömbhéjak esetén az erősítőanyag közepe üreges, addig 

a duzzasztott agyagkavics esetén a tömör falon belül egy porózus szerkezetű anyagrész található 

(5.4. ábra).  

Az erősítőanyagok esetén azok kémiai és mechanikai tulajdonságain túl az egyik legfontosabb 

szempont az áruk. Ez döntően befolyásolhatja a későbbi felhasználási területüket és 

elterjedésüket, hiszen minél olcsóbb a szintaktikus fémhab előállítása, annál valószínűbb a 

tömeges elterjedése. Az általam vizsgált három erősítőanyag árait az 5.3. táblázat tartalmazza. 

A különböző erősítőanyagok árai között több nagyságrendi eltérés látható, míg a gömbhéjakat a 

bonyolult gyártástechnika, és az alapanyag tisztasága miatt drága előállítani, addig a duzzasztott 

agyagkavicsot napjainkban főként építőipari alkalmazásoknál használják erősítőanyagként a 

kedvező ára miatt.  

A vizsgálataim során elsősorban a vasgömbhéj erősítésű szintaktikus fémhabokra 

koncentrálok, mivel az alumíniummal képes ötvözetet alkotni, így várható, hogy a mátrix és az 

erősítőanyag között jó adhéziós kapcsolat fog kialakulni, illetve jóval nagyobb képlékeny 

deformációt képes elviselni törés nélkül, mint a kerámia gömbhéjak, illetve a duzzasztott 

agyagkavicsok. 

A későbbiek során szimulációkat is végeztem, amelyekhez az Al99,5 mátrixanyag 

folyásgörbéje bemeneti paraméter volt. Azért csak erre a mátrixanyagra végeztem el ezt a 

mérést, mert a későbbiekben bemutatom, hogy ez a szimulációs eljárás nagyon körülményes és 

túl hosszú a számítási idő. A folyásgörbét Watts-Ford vizsgálattal határoztam meg, amely során 

30×30×3 mm méretű mintákat zömítettem 6,1; 4,4; 2,2; és 1,2 mm szélességű élek között. A 

mérési elrendezést az 5.5. ábra szemlélteti, míg a mérésből kapott eredményt az 5.6. ábra 

mutatja be. 

1 mm 1 mm 1 mm 

 (a)  (b)  (c) 
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5.5. ábra A Watts-Ford mérés elvi ábrája. 

 

5.6. ábra A Watts-Ford mérés eredménye Al99,5 

esetén, valamint a mérési pontokra illesztett görbe. 

 

 A mért pontokra a (47) egyenletet illesztettem, melyet később a szimulációk során 

használtam fel. 

1 2

nc c    (47)  

 Az anyagparaméterek értékeit az 5.4. táblázat foglaltam össze. 

 

5.4. táblázat A Watts-Ford mérésből meghatározott anyagparaméterek 

Anyagparaméter c1 (MPa) c2 (MPa) n (-) 

Érték 22,2 112,0 0,416 

 

Feltételek: 

𝑏

𝑤
≥ 6 

2 <
𝑤

𝑠
< 4 

s0 

w 

F 

F 
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2 
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6. A szintaktikus fémhabok gyártása 

A fémhabokat kisnyomású folyadékfázisú infiltrálással állítottam elő, amely eljárás általam 

megvalósított változatának vázlatát az 6.1. ábra mutatja be. 

 

6.1. ábra A kisnyomású folyadékfázisú infiltráláshoz készített berendezés sematikus ábrája (a) és a 

gyártás során alkalmazott berendezés 3D-s modellje (b). 

Jelölések: 1. gázbevezetés (Ar: argon), 2. zárófedél (pipa), 3. gázterelő lemez, 4. ömledék, 5. fémháló,  

6. erősítőanyag, 7. zártszelvény, 8. szellőző a gázelvezetéshez, 9. Al2O3 paplan. 

 

Az öntőforma elkészítéséhez egy 40×50 mm-es keresztmetszetű zártszelvényt (7) (belső 

mérete 35×45 mm) használtam fel, aminek az alját behegesztettem, az oldalát kifúrtam, és a 

furatba egy csövet (8) hegesztettem. Az így kapott darab belsejét grafit réteggel vontam be, hogy 

a gyártás során az alumínium ne lépjen reakcióba a szelvény falával, és hogy a gyártási folyamat 

végén a minta könnyebben eltávolítható legyen. A csövet megtöltöttem Al2O3 paplannal (9), majd 

a végét összeroppantottam, azért, hogy az ömledék alatti levegő távozni tudjon, de az olvadt fém 

ne tudja kinyomni a paplant a csőből. Ezek után a formát félig megtöltöttem erősítőanyaggal (6), 

kézi úton tömörítettem (elérendő a véletlenszerűen szorosan rendezett elrendezést, ~64 tf% 

[95]), majd leszorítottam egy fémráccsal (5), annak céljából, hogy a gömbhéjak ne tudjanak 

felúszni az ömledék felszínére. Ezek után a formát megfelelő hőmérsékletre melegítettem elő 

(lásd később), majd a 700°C-os ömledékkel (4) feltöltöttem az öntőformát, és lezártam a 

zárófedéllel (pipával) (2), ami a szelvény tömítettségéért felelt, és azért, hogy a gázt rajta 

keresztül juttassam el a kamrába. Ezen kívül a zárófedélbe egy gázterelő lemezt (3) is 

belehegesztettem, annak érdekében, hogy a gáz áramlását megtörje és egyenletesen nyomja le 

az ömledéket. A zárófedélen keresztül (1) argon (Ar) gázt juttattam be adott (lásd később) 

nyomáson, 30 s-ig. Az infiltrálási idő letelte után a szelvényt víz segítségével hűtöttem, majd az 

alját lefűrészeltem, két szemközti élén gyorsdarabolóval végigvágtam, hogy a fémhabhoz 

hozzájussak. A kísérletet több különböző előmelegítési hőmérsékleten, 20, 200, 300, 400, illetve 

600ºC és nyomáson, 100, 200, 300 és 400 kPa-on végeztem el, amíg meg nem találtam az ideális 

beállításokat. Az ideális paraméterek alatt azt értem, hogy a gömbhéjak ne törtjenek össze – így 

ellássák a funkciójukat és porozitást vigyenek a mátrixanyagba szabályozottan – valamint a 

porozitás mértéke a gömbhéjak között a legkisebb legyen. A további kísérleteket az így 

 (a)  (b) 
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meghatározott paraméterek mellett végeztem, amik: 300°C előmelegítési hőmérséklet, 400 kPa 

Ar infiltrálási nyomás, és a 30 s-os infiltrálási idő. Ezeken az értékeken a mintáim közel 

tökéletesen infiltrálódtak, és a vasgömbhéjak ebben az esetben nem roppantak össze, és nem 

telítődtek mátrixanyaggal. 

A legyártott tömbökből forgácsolással állítottam elő a próbatesteket. Az így előállított 

fémhabokat oldó hőkezelésnek vetettem alá majd vízben hűtöttem, mivel a szakirodalomban 

látható volt, hogy a hőkezelés nélküli minták minden esetben rosszabb mechanikai 

tulajdonságokkal rendelkeztek. A kiválásosan keményíthető ötvözeteket két hőkezeltségi 

állapotban vizsgáltam. Az első egy lágyított állapot, amely során 520°C-on 1 órán keresztül hőn 

tartottam majd vízben hűtöttem. A másik hőkezeltségi állapot a mesterségesen öregített állapot 

volt, amelyet úgy értem el, hogy a lágyított minták felét további hőkezelésnek vetettem alá. Ezt a 

lépést 170°C-on végeztem 14 órán keresztül. Mivel a hőkezelések hőmérséklete és ideje az 

ötvözet állapotától, összetételétől, illetve a darab vastagságától függ, az adott mátrixanyagokhoz 

tartozó pontos hőkezelési paramétereket a szakirodalom alapján határoztam meg [109]. 
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7. A mátrixanyag és hőkezeltségi állapot hatása a globomet (GM) 

gömbhéjakkal erősített szintaktikus fémhabok tulajdonságaira 

Ebben a fejezetben a mátrixanyag és hőkezeltségi állapot hatását vizsgáltam a vasgömbhéj 

erősítésű szintaktikus fémhabok kvázi-statikus nyomóvizsgálatából meghatározott mechanikai 

tulajdonságaira. 

7.1. A vizsgált fémhabok jelölésrendszere 

Mivel az első célom az volt, hogy a vasgömbhéj erősítésű fémhabokat részletesen, több 

mátrixanyagra kiterjedően is vizsgáljam, sok adat gyűlt össze, aminek rendszerezéséhez 

megfelelő jelöléseket kellett találnom. A jelölési séma a következő: mátrixanyag-erősítőanyag-

hőkezelés. Elsőként a mátrixot, aztán az erősítőanyagot nevezem meg, legvégül a hőkezeltségi 

állapotot. Ebben a fejezetben bemutatott kísérleteim során négy különböző mátrixanyagot 

használtam fel, és egy fajta erősítőanyagot. A két kiválásosan keményíthető ötvözetnél (AlMgSi1 

és AlCu5) két különböző hőkezelést alkalmaztam. Az egyik az oldó hőkezelés, majd vízben hűtés 

(lágyítás), jele O, a másik hőkezelés egy kiválásos keményítés, amely során oldó hőkezelés után 

mesterségesen öregítettem a mintákat, jele T6. Az alkalmazott jelölések feloldását a 7.1. táblázat 

foglalja össze. 

7.1. táblázat A minták jelölései és magyarázatuk. 

Minta jelölés Mátrixanyag Erősítőanyag Hőkezelés 

Al99,5-GM Al99,5 Globomet oldó hőkez. + vízben hűtés – O 

AlSi12-GM AlSi12 Globomet oldó hőkez. + vízben hűtés – O 

AlMgSi1-GM (O) AlMgSi1 Globomet oldó hőkez. + vízben hűtés – O 

AlMgSi1-GM (T6) AlMgSi1 Globomet oldó hőkez. + mesterséges öregítés – T6 

AlCu5-GM (O) AlCu5 Globomet oldó hőkez. + vízben hűtés – O 

AlCu5-GM (T6) AlCu5 Globomet oldó hőkez. + mesterséges öregítés – T6 

 

A későbbiekben szintén ezt a jelölésrendszert alkalmazom a többi mátrixanyag és 

erősítőanyag kombinációjára is. 

7.2. A globomet (GM) gömbhéjakkal erősített szintaktikus fémhabok sűrűségének mérése 

és eredményei 

A fémhabok egyik fontos fizikai tulajdonsága a sűrűség. Azonban ahhoz, hogy a mért értéket 

viszonyítani tudjam más fémhabokéhoz, és értékelhessük az infiltráció minőségét, elméleti 

számítással is meg kell határozni a sűrűség értékét. A sűrűség számításánál, a szakirodalom 

alapján, a kézi tömörítéssel elérhető 64 tf%-os gömbhéj térkitöltést feltételeztem [95], így a 64 tf% 

erősítőanyagot és 36 tf% mátrixanyagot feltételezve kapott értéket elneveztem ideális 

sűrűségnek. A (48) egyenlet mutatja be az ideális sűrűség kiszámításának a módját. 

, 0,64 0,36fh id gh m     (48)  

Ahol ρfh,id – a fémhab ideális sűrűsége, ρgh – a gömbhéj sűrűsége és ρm – a mátrixanyag 

sűrűsége. Ezt az értéket, korrigálni kellett, mivel a gömbhéjak sűrűségének mérésekor tapasztalt 

16%-nyi törött gömbhéjat a gyártás során nem szűrtem ki (valószínűleg sorozatgyártás esetén 

sem tennék, mert ez az extra lépés tovább növelné az előállítási költségeket). A gömbhéjak 
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átlagos átmérőjének, és a falvastagságnak az ismeretében, kiszámoltam a belső térfogatot, 

amelyet a mátrixanyag ki tudott tölteni az öntés során. 16%-nyi gömbhéjat így megtöltöttem 

mátrixanyaggal, amely azt jelenti, hogy 9,2%-kal több mátrixanyag kerül a fémhabba, és az így 

kapott értéket elneveztem korrigált sűrűségnek. A (49) egyenlet írja le az összefüggést, amellyel 

a korrigált sűrűséget (ρfh,korr) meghatároztam.  

, , 0,092fh korr fh id m     (49)  

Így a mért sűrűségeket már viszonyítani tudtam az elméleti adatokhoz. A minták legyártása 

után a tömegüket Denver Instruments által gyártott APX-200 típusú precíziós mérleggel és a 

befoglaló méreteiket Extol Premium típusú digitális tolómérővel mértem meg. Az alkalmazott 

mérleggel 0,001 g pontossággal tudtam tömeget mérni, míg a tolómérő pontossága 0,02 mm volt. 

A nyomóvizsgálatokhoz forgácsolással legyártott próbatestek geometriai méretét 0,1 mm-es 

tűrésen belül tudtam tartani. A zömítésnél használt próbatestek tömegét és geometriai méreteit 

egyenként megmérve elég adatot kaptam, hogy az értékek átlagát és szórását kiszámítva, 

megbízhatónak tekinthessem a mért sűrűség értékét. Anyagonként és magasság/átmérő (H/D) 

viszonyonként minimum 6-6 próbatestet mértem meg. A számított és mért sűrűség értékeket a 

7.2. táblázatban foglalom össze. 

 7.2. táblázat A próbatestek sűrűségvizsgálatának eredményei. 

Sűrűségek (g/cm3) Al99,5-GM AlSi12-GM AlMgSi1-GM AlCu5-GM 

Mátrixanyag 2,70 2,65 2,70 3,01 

Ideális hab 1,37 1,35 1,37 1,48 

Korrigált hab 1,62 1,60 1,62 1,76 

Mért hab 1,41 ± 0,16 1,42 ± 0,11 1,60 ± 0,28 1,72 ± 0,32 

 

A mért értékek minden esetben a korrigált és az ideális sűrűség közé estek, ami azzal 

magyarázható, hogy az infiltrálás nem volt tökéletes, porozitás lépett fel a gömbhéjak között, mert 

a mátrixanyag nem volt képes mindenhova befolyni (lásd a metallográfiai elemzéseket a 

következő fejezetben). 

7.3. A globomet (GM) gömbhéjakkal erősített szintaktikus fémhabok mikroszerkezeti 

vizsgálatai 

A szintaktikus fémhabok mechanikai tulajdonságai az infiltrálás minőségétől függenek. Az 

infiltráltságot legegyszerűbben metallográfiai vizsgálatokkal ellenőrizhettem. A vizsgálatokhoz a 

legyártott minta egy jellegzetes részéből egy 20×20×10 mm-es darabot levágtam, és Duracryl 

Plus gyantába ágyaztam, 15 percig 200 kPa nyomáson tartva. Ezt követte a többlépéses 

csiszolás, majd polírozás. A polírozási lépéseket sorrendben, a 7.3. táblázatban foglaltam össze. 

7.3. táblázat A polírozás paraméterei. 

Lépés Polírozószer Posztó 
Időtartam 

(perc) 
Nyomóerő 

(N) 
Forgásirány 

1. 3 μm-es gyémánt MD-Nap 40 25 Ellentétes 

2. 1 μm-es Al2O3 MD-Nap 30 25 Ellentétes 

3. 0,05 μm-es Gamma Al2O3 MD-Mol 20 25 Ellentétes 

 

A szövetszerkezet pontosabb vizsgálatának érdekében megmarattam a mintákat. Ehhez Keller 

féle marószert alkalmaztam, amelynek összetétele: 2 ml HF, 3 ml HCl, 5 ml HNO3 és 190 ml H2O. 
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A mintákat ~15 másodpercig marattam, majd folyóvízes és alkoholos öblítés után meleg levegőn 

szárítottam. A zömítés során fellépő folyamatokra, a zömített minták csiszolati képéből lehet 

következtetéseket levonni, ezért a fent részletezett módszerrel elkészítettem a zömített minták 

hosszmetszeti (a próbatest szimmetriavonalát tartalmazó) csiszolatát is. 

Az előállított vasgömbhéj erősítésű szintaktikus fémhabok jellemző területeiről készített 

makrofotón (7.1. ábra) és a fémmikroszkópi csiszolaton (7.2. ábra) megfigyelhető, hogy az 

infiltrálás jó hatásfokkal ment végbe, tehát csak kismértékű porozitás lépett fel a gömbhéjak 

között, erre mutat példát a zöld nyíl. Volt példa a sérült fal miatt infiltrálódott gömbhéjra is, amelyre 

példát a piros nyíllal emeltem ki. Az összes előállított anyagféleségre kiterjedő csiszolati képeket, 

beleértve a zömített minták csiszolati képeit is a mellékletben közlöm (14.1 fejezet). A kék nyíl a 

mátrixanyagot mutatja, míg a fehér nyíl egy gömbhéjat emel ki. 

 

7.1. ábra Az AlCu5-GM polírozott próbatest 

makrofotója.  

 

7.2. ábra Az AlCu5-GM próbatest polírozott 

mintájának fénymikroszkópos képe.  

 

A mintákat a polírozást követően megmarattam, hogy megvizsgáljam, hogy a 

szemcseszerkezet változik-e a gömbhéjak közelében, és a zömítés hogyan befolyásolja a 

szemcseszerkezet képét. A maratott felvételeken az látható, hogy a gömbhéjak nem változtatták 

meg jelentős mértékben a szemcseszerkezetet (7.3. ábra). 

 

7.3. ábra Az AlCu5-GM próbatest maratott mintájának fénymikroszkópos képe. 

A zömített minták csiszolati képeiből (7.4. ábra) arra lehet következtetni, hogy a próbatesten 

belül a gömbhéjakban a zömítés során képlékeny stabilitásvesztés lépett fel, a gömbhéjak a 

nyomás hatására összeroppantak, a mátrixanyag pedig megfolyt, és képlékenyen alakulva 

követte a gömbhéjak alakváltozását. A zömített minták maratása azt is láthatóvá tette, hogy a 

szemcsék hogyan deformálódtak a zömítés során (7.5. ábra). Megfigyelhető, hogy a zömítés 
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irányára merőlegesen megnyúltak a szemcsék, ahogy azt várni lehetett. 

 

7.4. ábra Az AlCu5-GM zömített próbatest 

polírozott mintájának fénymikroszkópos képe az 

összeroppant vasgömbhéjakkal. 

 

7.5. ábra Az AlCu5-GM zömített próbatest 

maratott mintájának fénymikroszkópos képe. 

7.4. A globomet (GM) gömbhéjakkal erősített szintaktikus fémhabok mechanikai 

vizsgálatai 

A nyomóvizsgálathoz szükséges próbatesteket úgy gyártottam le, hogy az öntött mintából 

kiesztergáltam D=14 mm átmérőjű hengereket és leszúrással H=14, 21, valamint 28 mm hosszú 

próbatestekre daraboltam őket. A próbatest méreteit Zhang és társai [110] munkássága alapján 

úgy határoztam meg, hogy minimálisan a jellemző üregméret hétszerese legyen minden 

irányban. Bebizonyították, hogy fémhabok esetén a nyomóvizsgálatból meghatározható 

mennyiségeknél a kapott értékek ennél a méretnél már nem függnek a próbatest méretétől. 

Mindegyik vizsgált anyagból legalább 6-6 darabot készítettem. Tehát anyagonként minimum 18 

darab próbatestet munkáltam ki és vizsgáltam meg. A próbatesteket nyomóvizsgálatnak vetettem 

alá, amit egy MTS 810 típusú hidraulikus, számítógép vezérlésű univerzális anyagvizsgáló gépen 

végeztem el. A próbatesten kettős kenést alkalmaztam, úgy, hogy a próbatest aljára és tetejére 

egy-egy alumínium fólia darabot helyeztem, aminek mindkét oldalát Loctite Anti-size 

kenőanyaggal vontam be. A próbatesteket állandó keresztfej sebességgel zömítettem, a H/D=1 

próbatesteket 0,1 mm/s-al, a H/D=1,5 próbatesteket 0,15 mm/s-al, a H/D=2 próbatesteket pedig 

0,2 mm/s-al. Ezek az értékek 0,01 1/s integrálközepű alakváltozási sebességnek felelnek meg. 

Az anyagvizsgáló gép, erő – elmozdulás értékeket regisztrált (pl.: 7.6. ábra).  

 

7.6. ábra Az AlSi12-GM minta zömítésének erő-elmozdulás diagramja. 
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A diagramon az erőbeli ingadozások abból következnek, hogy a gömbhéjak fokozatosan 

roppantak össze, ezért ilyen fűrészes a jel. Egy összegző diagramot mutat be az 7.7. ábra, amin 

mind a 6 mérési görbe látható egy magasság/átmérő viszonyhoz. Az eredeti mérési adatsorok 

több ezer adatpontból álltak, ezeket a könnyebb kezelhetőség miatt interpoláltam 1000 pontra. 

 

7.7. ábra Az AlSi12-GM H/D=1 minták 

zömítésének hat interpolált görbéje. 

 

7.8. ábra Az AlSi12-GM H/D=1 minták 

nyomógörbéinek átlaggörbéje szórással. 

 

Az 7.8. ábra a hat görbe átlagát mutatja be szórással. Ahhoz, hogy az ISO 13314 szabvány [7] 

szerint ki tudjam értékelni a diagramokat, először mérnöki feszültség – mérnöki alakváltozás 

rendszerbe kell alakítanom az erő – elmozdulás diagramokat. Ehhez az erő értékeket elosztottam 

a kezdeti keresztmetszettel (mérnöki feszültség), míg az elmozdulást a próbatestek kezdeti 

magasságával (mérnöki alakváltozás) osztottam el. A 7.9. ábra mutatja be azokat az értékeket, 

amiket a szabvány szerint kiértékeltem. 

 

7.9. ábra A vizsgált szabványos mérőszámok értelmezése. 

 

Az általam vizsgált mérőszámok a következők voltak: a kezdeti meredekség, vagyis a 

szerkezeti merevség – S (MPa) – az első érték, amit meghatároztam, ehhez egyenest illesztettem 

a kezdeti szakaszra, majd a kapott egyenes meredekségét elosztottam 100-al (a százalékos 

ábrázolás miatt). Az illesztés minden esetben 6 és 18 MPa közötti értékre történt. Megjegyzendő, 
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hogy a szerkezeti merevség nem azonos a darab effektív rugalmassági modulusával (vagyis a 

fémhabot helyettesítő homogén, izotróp test rugalmassági modulusával). A következő lépésben 

ezzel az egyenessel párhuzamost húztam az ε=1 % alakváltozásnál, annak érdekében, hogy 

meghatározzam az 1%-os maradó alakváltozáshoz tartozó egyezményes folyáshatárt (σY (MPa)) 

és elnyelt munkát. Ezt a munkát – W1% (J/cm3) – úgy kaptam meg, hogy megkerestem a σY-hoz 

tartozó ε értéket, majd a görbét eddig az értékig numerikusan integráltam. A következő érték, 

amit meghatároztam a platófeszültség – σplt (MPa) – ami a közel vízszintes részhez tartozna. Az 

én görbéimen látszik, hogy nincs vízszintes rész, hanem folyamatosan növekszik a 

feszültségérték, ezért a platófeszültséget (az ISO 13314 szabvány [7] ajánlásának megfelelően) 

úgy számoltam, hogy átlagoltam a feszültséget az ε=20-40%-ig terjedő szakaszon. A következő 

érték, amit ki kell számolni a teljes alakításhoz tartozó munka – W50% (J/cm3) – ezt pedig úgy 

kaptam, hogy numerikusan integráltam a teljes görbe alatti területet 50%-os alakváltozásig. Ezen 

kívül meghatároztam az energiaelnyelés hatékonyságát – Wh (%) – amelyet az alábbi képlettel 

kell meghatározni: 

4

0 0

10h

W
W

 
  (50)  

Ahol Wh – az energiaelnyelés hatékonysága, W – az 50%-os alakváltozásig elnyelt energia az 

én esetemben, σ0 – az 50%-os alakváltozásnál mért feszültség és ε0 – az alakváltozás felső 

határa, ami az én esetemben 50% volt. 

A nyomóvizsgálatokból kapott görbéket a mellékletben közlöm (14.2 fejezet). A görbékről 

általánosságban elmondható, hogy a kerámia gömbhéjas fémhabok nyomóvizsgálati görbéihez 

képest eltérő alakúak, a görbéken nem látható kezdeti feszültségcsúcs, vagyis nincsen kifejezett 

nyomószilárdságuk, a görbe folyamatosan, törés nélkül lép át a platós szakaszba (7.10. ábra). 

Ez a vasgömbhéjak nagyobb alakváltozási képessége miatt van, a kerámia gömbhéjak rideg 

viselkedésével szemben. Ez abban is megmutatkozott, hogy a zömítés során a kerámia gömbhéj 

erősítésű fémhabokra jellemző hasadásos jelleget mutató tönkremenetelei módok (3.7. ábra), a 

vasgömbhéjjal erősített szintaktikus fémhaboknál nem jelentkeztek (7.18. ábra), azok minden 

esetben képlékeny alakváltozás és hordós zömülés nyomait mutatták. 

 

7.10. ábra A vasgömbhéjjal (fekete görbe) és kerámia gömbhéjjal (piros görbe) erősített AlSi12 mátrixú 

szintaktikus fémhabok mérnöki feszültség – mérnöki alakváltozás görbéi. 

 



 

 

53 

 

A mérőszámok átlagos eredményeit a jellemző szórással együtt a mellékletben közlöm  

(14.3. fejezet). Az eredményeket a jobb áttekinthetőség érdekében oszlopdiagramokon 

szemléltetem, kezdve a szerkezeti merevséggel (7.11. ábra). 

 

7.11. ábra A szerkezeti merevség értéke mátrixanyagonként és H/D viszonyonként szórással. 

 

A szerkezeti merevség, (S) a H/D viszony növelésével jelentősen növekszik, minden egyes 

mátrixanyag esetében (7.11. ábra). A kiválásosan keményíthető ötvözeteknél, a lágyított 

mintáknak kisebb volt a merevsége, mint a mesterségesen öregített mintáknak, ahogyan az 

várható volt. A nagyobb szilárdságú mátrixanyag hatása is látható a diagramon. Az erősebben 

ötvözött AlSi12 és AlCu5 jelű minták lágyított állapotban is merevebbnek bizonyultak az Al99,5 

és AlMgSi1 mátrixanyagú mintáknál. A H/D viszony növekedésével általában a szórás nagysága 

is növekedett. Ennek oka az, hogy a szintaktikus fémhabokban is vannak különböző (elsősorban 

infiltrálásból adódó) hibák. Minél nagyobb a próbatest, annál nagyobb a valószínűsége annak, 

hogy egy adott próbatestben lényegi hiba forduljon elő. Ezek a próbatestek kisebb szerkezeti 

merevséget mutatnak (de még nem akkora mértékben, hogy mérési hibáknak lehetne őket 

minősíteni) és ezért az eredmények szórását nagymértékben befolyásolják. Az ábrából az is 

kitűnik, hogy a szerkezeti merevség nem anyagjellemző, hanem az adott próbatest méretétől, 

H/D viszonyától függ. Ahhoz, hogy a méretfüggésről még pontosabb képem legyen normalizáltam 

ezeket az értékeket, mégpedig a H/D=2-höz tartozó értékkel ((51) egyenlet). Azért ehhez a 

karcsúság értékhez viszonyítottam a többi értéket, mivel ebben az esetben a legnagyobb a 

próbatest mérete – amely még megfelel az ISO 13314 szabvány [7] által előírtnak – és 

feltételezhetően ez áll a legközelebb egy olyan rugalmassági modulus értékhez mely már 

méretfüggetlen.  

/ 2
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H D
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  (51)  

Az így kapott értékeket a 7.12. ábra mutatja be. A pontokra a szórás figyelembevételével egy 

origón áthaladó egyenest illesztettem, melynek meredeksége 0,473-ra adódott és az illesztés 

szórás négyzete 0,996 volt. Ezek alapján kijelenthető, hogy a próbatest méretei között és a 

szerkezeti merevség között lineáris kapcsolat van.  



 

 

54 

 

7.12. ábra A normalizált szerkezeti merevség függése a próbatest H/D viszonyától. 

 

A következő vizsgált mérőszám az egyezményes folyáshatár volt. Az 1% maradó 

alakváltozáshoz tartozó nyomófeszültség, (σY) értékeit a 7.13. ábra mutatja be. Az értékeknek 

ebben az esetben nem lehet kimutatni a H/D viszonytól való kifejezett függését, a szilárdságok 

minden esetben szóráson belül változtak. A kiválásosan keményített minták ebben az esetben is 

nagyobb értékeket adtak, mint a lágyított minták. A mesterségesen öregített minták 

hozzávetőlegesen 30%-kal mutattak nagyobb átlagos szilárdságértékeket a lágyított mintáknál. 

Ez jelentős szilárdságnövekedésnek mondható, de megjegyzem, hogy korántsem akkorának, 

mint a tömbi anyagoknál elvárt lenne (tömör AlMgSi1 esetén a folyáshatár 110 MPa-ról 250 MPa-

ra [112], míg AlCu5 esetén pedig 293 MPa-ról 406 MPa-ra növekszik [113]). A várt mértékű 

szilárdságnövekedéstől való eltérés oka kettős lehet. Egyrészt a mátrixanyagban a gömbhéj 

falából oldódó Fe megváltoztatja a mátrix kémiai összetételét, és ezáltal elmozdítja az ideális 

hőkezelés paramétereit is, másrészt feltételezhető, hogy a darabok rosszabb hővezetése is 

befolyással volt a hőkezelés során végbemenő kiválási folyamatokra. A hagyományos 

fémhabokhoz képest azonban még így is jelentős a növekedés, hiszen azoknál az anyagoknál a 

folyáshatár értéke 1-9 MPa között változott [114-116].  

 

7.13. ábra Az 1% maradó alakváltozáshoz tartozó nyomófeszültség mátrixanyagonként és H/D 

viszonyonként szórással. 
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A következő vizsgált paraméter a platófeszültség volt. A platófeszültség, (σplt, 7.14. ábra) 

hasonlóan az σY-hoz függetlennek bizonyult a H/D viszonytól, nem mutatható ki egyértelmű 

tendencia a karcsúság függvényében. A mátrixanyag szilárdsága a σplt-ra, és a σY-ra is hatással 

van, a nagyobb szilárdságú mátrixanyag esetében nagyobb értékeket kaptam. A mesterségesen 

öregített minták (T6) értékei a vártnak megfelelően ebben az esetben is nagyobbak voltak a 

lágyítottakénál (O), azonban az AlCu5 mátrix esetén megfigyelhető eltérés, ami abból is fakadhat, 

hogy ez az ötvözet hajlamos szobahőmérsékleten a természetes öregedésre. A szakirodalomban 

fellelhető „hagyományos” egyfázisú (nem gömbhéjakkal erősített, illetve előállított) fémhabokhoz 

képest nagy platófeszültségeket mértem. Az általuk meghatározott platófeszültségek 1-10 MPa 

tartományba estek, azonban a 10 MPa-os hab speciális kialakítással rendelkezett, de még így is 

jelentősen elmarad az általam gyártott fémhaboktól [114-116]. A nagy és egyenletes 

platófeszültség előnyös a különböző energiaelnyelő alkalmazások esetén, hiszen a viszonylag 

nagy feszültségszinten, hosszantartó képlékeny alakváltozás nagy mennyiségű elnyelt 

mechanikai energiát biztosít. Az energiaelnyelési jellemzőket tekintve elsőként az 1%-os 

egyezményes folyáshatár eléréséig mért elnyelt mechanikai energiát vizsgáltam. 

 

7.14. ábra A platófeszültség mátrixanyagonként és H/D viszonyonként szórással. 

 

Az 1% maradó alakváltozáshoz tartozó egyezményes folyáshatár eléréséig elnyelt energia, 

(W1%) a H/D viszonnyal fordítottan arányos lefutást mutat, az értékek enyhén csökkenő tendenciát 

követtek (7.15. ábra). Ennek oka a már említett nagyobb térfogat – nagyobb hibalehetőség 

gondolatmenettel magyarázható, bár megjegyzem, hogy az energia értékek lényegében a szórási 

sávokon belül maradtak. Az 1% maradó alakváltozáshoz tartozó egyezményes folyáshatár 

eléréséig elnyelt energiaértékek lényegében azt mutatják meg, hogy mekkora mechanikai 

energiát kell adott térfogatba befektetni ahhoz, hogy jelentős képlékeny deformáció lépjen fel. 

Megfordítva, ez egyben egy határérték arra vonatkozólag is, hogy olyan alkalmazásokban, 

amelyek során mechanikai terhelés éri a darabot, de a képlékeny alakváltozás nem megengedett 

(például különböző rezgéscsillapítók), mekkora az a maximális megengedett energiamennyiség, 

amelyet még törés nélkül tud elviselni az anyag. Az 50% maradó alakváltozásig elnyelt energia, 

(W50%), ezzel ellentétesen, növekvő értékeket adott, a H/D viszony növelésével (7.16. ábra), és a 

különböző mátrixanyagok között akár 2-2,5-szeres különbség is megjelent. A kerámia gömbhéjjal 

erősített szintaktikus fémhabok esetén ez az érték 10-40 J/cm3 között változott [117, 118], 
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amelyet elértek és meg is haladtak az általam gyártott szintaktikus fémhabok. A hagyományos 

fémhabok esetén a tömörödésig elnyelt energia 3-20 J/cm3 között változott [119], míg tömör 

alumíniumötvözet esetén [120] adatai alapján tönkremenetelig (~14%-os alakváltozás) ~45 J/cm3 

energiát képes elnyelni az adott próbatest. Az általam vizsgált szintaktikus fémhabok tehát jobb 

energiaelnyeléssel rendelkeztek, mint a hagyományos fémhabok és – egyes esetekben – akár a 

tömör anyagok energiaelnyelését is meghaladták. 

 

7.15. ábra Az 1% maradó alakváltozáshoz tartozó egyezményes folyáshatár eléréséig elnyelt energia 

mátrixanyagonként és H/D viszonyonként szórással. 

 

 

7.16. ábra Az 50% maradó alakváltozáshoz tartozó munka mátrixanyagonként és H/D viszonyonként 

szórással. 

 

Az energiaelnyelés hatékonysága nem függ se a mátrixanyagtól, se a H/D viszonytól  

(7.17. ábra). Ez a tulajdonság szintén azzal függhet össze, hogy a tönkremeneteli mód milyen a 

különböző erősítőanyagok esetén. Egyedül az AlCu5 mátrixú szintaktikus fémhabok esetén 

figyelhető meg egy olyan tendencia, hogy az elnyelt energia hatékonyságának szórása csökkent 
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folyamatosan a H/D viszony növelésével. Azonban az átlagértékek továbbra is közel esnek a 

többi mátrixanyagnál mért értékekkel. A szórás értékek mindenhol nagynak tekinthetők, mivel a 

mérnöki feszültség – mérnöki alakváltozás görbék alakja a tönkremenetel során nagyban eltért 

egymástól. A kerámia gömbhéjjal erősített szintaktikus fémhabok esetén például az 

energiaelnyelés hatékonysága 60 és 90% között mozog [117, 118]. Ez annak köszönhető, hogy 

a kerámia gömbhéj erősítésű szintaktikus fémhaboknál a rideg gömbhéjak széttörnek és ezáltal 

törési síkok jelennek meg a próbatestben és így a platófeszültség nem monoton növekvő. A 

hagyományos fémhabok esetén ez az érték 20-40% között mozgott [119], míg tömör 

alumíniumötvözet esetén [120] adatai alapján ~80% körül mozog. Ezek alapján kijelenthető, hogy 

a hagyományos fémhaboknál jobb értékekkel rendelkezik, azonban a tömbi anyaghoz képest és 

a kerámia gömbhéjjal erősített fémhabokhoz képest alul marad. 

 

 

7.17. ábra Az energiaelnyelés hatékonysága mátrixanyagonként és H/D viszonyonként szórással. 

 

A vasgömbhéjakkal erősített szintaktikus fémhabok nyomóvizsgálatai során azt figyeltem meg, 

hogy a teljes alakváltozás alatt képlékenyen viselkedtek, tehát nem törtek ki a próbatestekből 

darabok, hanem a teljes próbatest egyben maradt és kis hordósodás megjelenése mellett zömült. 

A teljes zömítés után a próbatesteket szétvágtam és mikroszerkezeti vizsgálatnak vetettem alá, 

annak érdekében, hogy megvizsgáljam jelentek-e meg repedések az anyag belsejében az 

alakváltozás során. A 7.18. ábra egy félbevágott próbatestet mutat be a zömítés után, míg a 7.19. 

ábra ugyanennek a mintának a mikroszkópi felvételét ábrázolja. Látható, hogy a gömbhéjak 

részben elváltak a mátrixanyagtól, azonban nem hoztak létre repedéseket, illetve ahogy a 

mátrixanyag deformálódott és deformálta a gömbhéjat is. Ezek alapján kijelenthető, hogy a 

vasgömbhéjak képlékenyen deformálódnak, továbbá a vasgömbhéjakkal erősített szintaktikus 

fémhabok szintén képlékeny alakváltozással deformálódnak zömítő vizsgálatok esetén. A többi 

mátrixanyagra és hőkezeltségi állapotra vonatkozó képek a 14.1 fejezetben találhatók. 
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7.18. ábra Al99,5-GM próbatest zömítés utáni 

makrofotója. 

 

7.19. ábra Al99,5-GM próbatest zömítés utáni 

mikroszkópi képe. 

 

7.5. Tézis 

1. tézis: Az Al99,5, AlSi12, AlMgSi1 illetve AlCu5 mátrixú vasgömbhéj erősítésű szintaktikus 

fémhabok ISO 13314:2011 szabványnak megfelelően meghatározott szerkezeti merevség 

értéke és a próbatest magassági értékei között lineáris összefüggés áll fenn [126-130]. 

2 mm 5 mm 
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8. Szintaktikus fémhabok síklapok közötti nyomóvizsgálatának 

modellezése 

A következőkben bemutatom, hogy az általam írt Matlab programmal létrehozható egy olyan 

modell a szintaktikus fémhabokra vonatkozóan, amely képes véletlenszerűen kiosztani a 

gömbhéjakat, úgy, hogy közben figyelembe veszi azt, hogy a maximális térkitöltés elérése a cél. 

Ezt követően az így előállított modellen végelemes szimulációt hajtok végre, amely alkalmas az 

alakváltozások követésére és akár tervezési szempontokat is képes kielégíteni. Ezalatt azt értem, 

hogy az itt létrehozott modellt felhasználva lehetőség van nagyobb méretű, különböző alakú 

testeket szimulálni, és vizsgálni a tulajdonságaikat, úgy hogy ezzel a prototípusgyártás költségét 

radikálisan csökkenteni lehet. 

8.1. A 3D-s modell és a végeselemes háló megalkotása 

Ebben a fejezetben bemutatásra kerül egy H=14 mm magas, D=14 mm átmérőjű zömítő 

próbatest (H/D=1) 3D-s modelljének megalkotásától kezdve a végeselemes háló létrehozásáig. 

A mátrixanyag Al99,5, míg az erősítőanyag vasgömbhéj (GM típusú), amiket az előző 

fejezetekben részletesen bemutattam. 

Az első nehézségek már a modell megalkotásával adódtak, hiszen minél jobban kívánunk 

közelíteni a valóság felé, annál bonyolultabb lesz a modell. A szakirodalom kutatás során látható 

volt, hogy amennyiben a gömbhéjakat szabályos rendben helyezzük el az nem ad megfelelő 

közelítést (3.8.2 fejezet). Ez abból adódhat, hogy ha szabályosan helyezzük el őket, akkor 

kialakulnak síkok, amikben a gömbhéjakra ugyanakkora feszültség jut, így valószínű, hogy 

egyszerre fog az összes gömbhéj tönkremenni, ami az adott síkban van. Ezen felül, a cikkek nagy 

részében a gömbhéjak átmérőjét sem változtatták (erősen idealizálva a valós helyzetet).  

Ezeknek a kiküszöbölése érdekében először írtam egy Matlab programot, ami véletlenszerűen 

helyezi el a gömbhéjakat. Első lépésként ez a program, 1 μm-es osztású hálóval osztja fel az 

általam megadott térfogatú hasábot az x, y, és z irányban is. Ahol ezek a hálók metszik egymást, 

ott csomópontok alakulnak ki, és ezek a csomópontok lehetnek majd a gömbhéjak lehetséges 

középpontjai. A következő lépésben beállíthatjuk, hogy egy újonnan lerakandó gömbhéj milyen 

messze legyen a többi gömbhéjtól. Itt egy tartományt kell megadni, amire azért van szükség, mert 

ha túl távol helyezi egymástól a gömbhéjakat, akkor nem érjük el a kívánt térkitöltést, ellenben, 

ha összeérnek a gömbhéjak, akkor a szinguláris pontok miatt nem lehet behálózni a modellt. A 

tapasztalatok (a modellek kísérleti futtatásai) azt mutatták, hogy minimum 10 μm-es távolságot 

kell hagyni a gömbök között. Minél kisebb a maximális távolság értéke, annál nagyobb térkitöltés 

érhető el, azonban ahogy csökkentjük ezt az értéket, úgy exponenciálisan növekszik a program 

futási ideje, így az optimális maximális távolságra 50 μm adódott. Így alakult ki az a 10-50 μm-es 

sáv, amibe lehelyezésre kerülhetnek a gömbhéjak. Azonban ez a kritérium is kevés lenne, mert 

ha csak egy gömbhéjhoz lenne mindig ilyen közel az újonnan elhelyezett gömbhéj, könnyen 

elképzelhető olyan eset, hogy nem kapunk megfelelő térkitöltést, mivel pont úgy helyezi el a 

program a soron következő gömbhéjat, hogy a már lerakott gömbhéjak közé pont nem fér be 

több. Ennek kiküszöbölésére egy másik kritérium is szerepel a programban. Ez a kritérium úgy 

működik, hogy a második gömbhéj lehelyezése után, már ellenőrzi, hogy mind a két gömbhéjhoz 

elég közel van-e a lerakandó új gömbhéj. Amennyiben igen, akkor engedi lerakni, azonban, ha 

csak az egyikhez, akkor nem. Amint a harmadik gömbhéjat is lerakta a program a kritérium tovább 

módosul, mégpedig úgy, hogy a már lerakott három gömbhéjhoz legyen elég közel a lerakandó 

negyedik. Ezt követően nem módosul a kritérium mivel, ha három gömbhéjhoz elég közel van, 
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akkor a középpontjaikat összekötő egyenesek egyértelműen kijelölnek a térben egy pontot, így 

fölösleges több gömbhéjhoz való kapcsolódást keresni. A tűrésmező miatt elképzelhető, hogy az 

újonnan lerakott gömbhéj több mint három előzőleg lehelyezett gömbhéjhoz is elég közel 

kerüljön, de ennek a valószínűsége elenyészően kicsi.  

Ezekkel a kritériumokkal előállt a program magja, azonban egy vizsgálat még hiányzik. A 

legtöbb időt a gömbhéjak középpontja, és az újonnan kiválasztott pont közötti távolság számítása 

teszi ki. Ez különösen igaz lesz, amint a gömbhéjak száma meghaladja a százas nagyságrendet. 

Mivel ennyi vektoriális számítást kell végrehajtani, ezért választottam a Matlab programot a 

probléma megoldására. 

A számítási idő csökkentése érdekében úgy módosítottam a programot, hogy sávonként töltse 

fel a teret. Ahhoz, hogy a sávok eltolásánál ne alakuljanak ki rossz felületek, egy 2 mm-es átfedést 

hoztam létre. Tehát ha a sávot a z irányban mozgatjuk és mondjuk 10 mm magas, akkor a 

következő sáv 8-18 mm-ig fog tartani. Ezzel a rendszerrel akármekkora mintát létre lehet hozni 

anélkül, hogy a számítási idő nagyon megnőne, mindössze lineárisan fog változni a minta 

méretével, ami nagy előrelépés.  

Annak érdekében, hogy minél valósághűbb legyen, a gömbhéj átmérő értékeket 

véletlenszerűen hívja be a program egy fájlból. Ebben a fájlban 700 gömbhéj átmérő értéke 

található meg, amelyeket az Olympus SZX16 sztereomikroszkóppal mértem meg. A mérés során 

készített képet a 8.1. ábra mutatja be, míg a mérés eredményét a 8.2. ábra. 

 

8.1. ábra A gömbhéjakról készült 

sztereomikroszkópi felvétel. 

 

8.2. ábra A gömbhéjak méreteloszlása és a rájuk 

illesztett Gauss görbe. 

 

Végeredményben a program egy szövegfájlt ad, amelyben megtalálható a gömbhéjak 

középpontjának x, y, és z koordinátája, illetve a hozzá tartozó (a 8.2. ábrán bemutatott 

eloszlásnak megfelelő) átmérő érték. A program helyességét mutatja az is, hogy a 

szakirodalomban meghatározott 64 tf%-os térkitöltést [95] sikerült elérni vele. A programkódot és 

az eredmény szövegfájl egy részletét a 14.4 és a 14.5 fejezet mutatja be. 

A kiadott szövegfájl segítségével létre lehet hozni a tényleges 3D-s modellt. Ehhez első 

lépésben csak a gömbhéjakat tartalmazó fájlt hoztam létre a Creo Parametric 3.0 programban. 

Ezt követően egy új fájlban egy 14 mm átmérőjű és 14 mm magas hengert hoztam létre. Ebből 

kivontam a „merge” paranccsal a gömbhéjakat, így elkészült a fémhab geometriai modellje. Ezt 

mutatja be a 8.3. ábra. 

2 mm 
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8.3. ábra Creo Parametric 3.0 programmal készült modell H/D=1 zömítő próbatestről, a gömbhéjak 

térkitöltése 64 tf%. 

 

Ezt a geometriai modellt STEP formátumban kimentettem, majd az ANSA nevű hálózó 

programba betöltöttem. Itt első lépésben (ha szükségét láttam) manuálisan javítottam a 

geometriát, például némelyik felületet nem importálta be helyesen a program és ezeket nem tudta 

volna behálózni, ezért ezeket újra kellett definiálni. Ezt követően pedig beállítottam a hálózás 

paramétereit. A felületi háló megalkotásánál az elemméretek megadásánál többféle méretet is 

kipróbáltam, amivel a modell elemméretre való érzékenységét vizsgáltam. A háromszög elemek 

oldalhosszúságát 0,08-0,3 mm között változtattam. Azért volt szükség ilyen kis elemméretre, mert 

a gömbhéjak között a legkisebb távolság 10-50 μm-ig terjed, ahogy azt az előzőekben 

ismertettem. Látszik, hogy az elemméret még mindig nagyobb, mint maga a rés, de ez nem okoz 

problémát, mivel ilyenkor az átlagos elemméretet adjuk meg, ha nem fér be ekkora élhosszúságú 

elem, akkor kisebb lesz az az éle, de ez torzulást fog okozni, amit célszerű minimalizálni. Ebből 

a szempontból ez a méret is nagynak mondható, de már így is feszegettem az ésszerűen 

kezelhető elemszámok határát. Az így létrehozott, tisztán háromszögelemekből álló felületi 

hálóból kiinduló térfogati hálót hoztam létre, amelynél a maximális oldalhosszúságot 2 mm-re 

állítottam be, és a növekedési faktort (ami azt jelenti, hogy a például 0,1 mm-es felületi háló és a 

2 mm-es irány elem él hossz között milyen gyorsan növekedjenek az elemek él hosszai) pedig 

kettesre. A kezdeti felületi háló finomságának a függvénye az egész testre kiterjedő 3D-s 

végeselemes háló elemeinek száma, amely így 3∙105 - 4,5∙106 tetraéder elemet tartalmazott  

(8.4. ábra). 
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8.4. ábra ANSA-ban készített végeselemes háló kinagyított része vasgömbhéj erősítésű szintaktikus 

fémhab esetén. 

 

Azért csak a mátrixot modellezem (csak tetraéder elemeket tartalmaz a modell), mivel a 

szakirodalomból látható, hogy ha a gömbhéj sugáraránya nagyobb, mint η=0,96, tehát a 

falvastagsága kicsi, akkor a szilárdsági értékeken történő módosításai elhanyagolhatóak [97]. 

Ezen kívül kimértem a gömbhéjak törőszilárdságát is (5. fejezet) melynél kimutattam, hogy az 

egyes gömbhéjak teherviselése nem éri el a 20 N-os értéket sem, 15 N/mm-es 

terhelésnövekedés mellett. A 7.4 fejezetben bemutatott tönkremeneteli módot is figyelembe véve, 

kijelenthető, hogy az egyes gömbhéjak stabilitásvesztéssel járó tönkremenetelt szenvednek, 

amely tovább csökkenti a teherbíró képességüket. Ezen információk figyelembevételével egy jó 

közelítés a gömbhéjak elhagyása a szimulációból, mely nagyban csökkenti az elemszámot, 

valamint gyorsítja a számítást is, mivel nincs szükség folytonosan kontakt problémák 

megoldására a gömbhéj és a mátrixanyag között. A későbbiekben látni fogjuk, hogy még ezen 

elhanyagolással élve is viszonylag hosszú a számítási idő. 

8.2. A nyomóvizsgálat végeselemes modellezése 

Az előző fejezetben definiált végeselemes hálót importáltam be az MSC Marc Mentat 

programba. Itt először geometriai paramétert adtam neki: 3D tömör testté alakítottam. Ezt 

követően létrehoztam két síkot, amelyek a zömítésnél a szerszámot fogják helyettesíteni. Ezeket 

a síkokat merev testekként modelleztem, ami közel áll a valósághoz. A mátrix anyagának 

beállítása volt a következő lépés. Itt az 5. fejezetben bemutatott adatok alapján definiáltam saját 

anyagparamétereket. Az érintkezéseknél azt állítottam be, hogy a mátrix és a lemezek között 0,2-

es súrlódási tényezőjű Kudo-féle súrlódási modellel leírt kapcsolat áll fenn. A súrlódási tényező 

értékét úgy választottam meg, hogy figyelembevettem a mérések során használt kenést, azonban 

tisztában voltam vele, hogy a kenőanyagot a próbatest szerkezete miatt nem tudtam kellő képpen 

a próbatest felülete és a szerszám között tartani. Az önmagával való interakció során „glue” 

kontaktot, tehát tapadást adtam meg. Ez a fajta kapcsolat azt jelenti, hogy amikor a mátrix 

önmagával összeér ott a csomópontok nem tudnak elmozdulni egymáshoz képest. Különböző 

lépéslefutásokat készítettem, a modellt kipróbáltam mind adaptív, mind fix időléptetéssel (az 
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adaptív időléptetésnél a program választja meg, milyen időpillanatokban számolja ki az értékeket, 

míg a fix időléptetésnél csak az általam meghatározott időpillanatokban fogja ezt megtenni), és 

azt tapasztaltam, hogy a fix időléptetéssel jobban kiértékelhető eredmények adódnak, ellenben 

valamivel tovább tartott a számítás, mint az adaptív lépések esetén. Az eredményeknél külön 

figyelmet fordítottam az alakváltozás és a feszültség kimutatására. Nagy alakváltozásokat 

tételeztem fel – ami azt jelenti, hogy a feszültség értékek számításánál mindig az aktuális 

felületekkel számol a program és nem a kezdeti geometriával – emellett a megoldáshoz az 

aktualizált Lagrange-féle megoldást alkalmaztam – ami azt jelenti, hogy az elmozdulás mezőt az 

előző pillanatból kiindulva határozza meg, nem pedig a nulla időpontból – mégpedig úgy, hogy a 

mátrixmegoldó iteratív volt. Az iteratív megoldót a végeselemes szoftverek jellemzően nagy 

elemszámú esetekben ajánlják a direkt megoldókkal szemben. Az így elkészített szimulációt 10 

szálon futtattam a tanszéki szervergépen. A szervergép egy Intel Xeon E5-2640 típusú 

processzorral rendelkezik, valamint 128 GB RAM-mal. Attól függően, hogy a modell mennyi 

elemet tartalmazott a számítási idő 16 órától 7 napig terjedt. Sikerült kimutatnom, hogy a 

legpontosabb számítást a legfinomabb háló adta, ahogy azt várni lehetett, ellenben átlagosan 

3%-os eltérést mutatott a 0,15 mm-es felületi hálóból kiinduló modell, ami mindösszesen csak 

800 ezer elemet tartalmazott. Ez az eltérés elfogadható mértékű, annak tekintetében, hogy ennek 

a számítási ideje mindösszesen egy nap volt, ezért a következőkben csak ezzel a hálótípussal 

kapott eredményeket fogom összehasonlítani. A legfinomabb háló, illetve a 800 ezer elemet 

tartalmazó háló végeselemes szimulációjából kapott mérnöki feszültség – mérnöki alakváltozás 

görbét mutatja be a 8.5. ábra. 

 

8.5. ábra Két különböző finomságú hálóval végzett szimulációból kapott mérnöki feszültség – mérnöki 

alakváltozás diagram. 

 

Következő lépésként teszteltem, hogy mennyit számít a térkitöltés. Ezt úgy oldottam meg, hogy 

kiosztottam 64 tf% gömbhéjat, majd ezekből véletlenszerűen kitöröltem 16%-ot. Azért ennyit 

töröltem ki, mert láthattuk az 5. fejezetben, hogy a gömbhéjak ~16%-a sérült, így kaptam két 

adatsort, egy eredetit, illetve egyet, amelyet módosítottam. Mindkét esetre előállítottam a modellt, 

majd elvégeztem a szimulációt. A számításokból kapott mérnöki feszültség – mérnöki 

alakváltozás görbéket közös diagramban ábrázoltam (8.6. ábra). 
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8.6. ábra A térkitöltés hatása a mérnöki feszültség – mérnöki alakváltozás görbére. 

 

Ahogy arra számítani lehetett, a görbe alakja nem sokat változott, mindösszesen eltolódott. Ez 

a trend egybeesik a szakirodalomban talált adatokkal [121], tehát a szimuláció ilyen szempontból 

sikeresen vizsgázott. A görbék alakja egyértelműen hasonlít a mért eredményekre, így már 

sejteni lehet, hogy ez az eljárás jól fogja reprezentálni a valóságot. Itt azonban még túl gyors a 

felkeményedés. A következő lépésben a Bonora-féle tönkremeneteli modellt állítottam be a 

mátrixanyaghoz (ami a tönkremenetel során kialakuló mikroüreg képződéssel számol), így a 

következő eredményt kaptam (8.7. ábra): 

 

8.7. ábra Az Al99,5 mátrixú szintaktikus fémhab mért, illetve végeselemes szimulációból kapott mérnöki 

feszültség – mérnöki alakváltozás görbéi tönkremeneteli modell alkalmazása nélkül és alkalmazásával, 

valamint a tönkrementeli modellt tartalmazó modell és a mért értékek közötti eltérés százalékban. 

 

A Bonora-modell alkalmazásával, már megfelelő közelítést kaptam. A görbe kezdetén 

megfigyelhető eltérés a mérés és a tönkrementeli modellt tartalmazó szimuláció között abból 

fakadhat, hogy a gyártás során belső feszültségek maradnak a próbatestben. Ezeknek a belső 

feszütlségeknek a hatására pedig hamarabb eléri az anyag a folyáshatárát, mint a szimuláció 

szerinti feszültségmentes állapotból kiindulva. Ez az oka annak is, hogy a szimulációból kapott 

görbe felülről közelíti a mért értékeket. A folyáshatár után bekövetkező feszültségcsökkenés 
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abból fakadhat, hogy a folyáshatár ebben az esetben egyszerre több helyen bekövetkező 

stabilitásvesztés hatására jön létre, majd ezek után már a tönkrement gömbhéjak környezetében 

fokozatosan következik be a tönkremenetel. Nemcsak a mérnöki feszültség – mérnöki 

alakváltozás eredmények voltak hasonlóak, hanem a próbatest megjelenését tekintve is szinte 

megegyezett a szimuláció és a valóság (8.8. ábra, 8.9. ábra). Az eredmény alapján kijelenthető, 

hogy ezekkel a paraméterekkel és hálózással jól lehet szimulálni a fém gömbhéj erősítésű 

szintaktikus fémhabokat. Ezt támasztják alá a 8.1. táblázatban bemutatott eredmények is. 

 

8.8. ábra Az Al99,5 mátrixú szintaktikus fémhab 

szimuláció utáni alakja. 

 

8.9. ábra Az Al99,5 mátrixú szintaktikus fémhab 

zömítés utáni makrofotója. 

 
8.1. táblázat A mért és számított görbékből meghatározható mérőszámok, valamint ezek eltérése. 

Minta Típus 
S 

(MPa) 

σY 

(MPa) 

σplt 

(MPa) 

W1% 

(J/cm3) 

W50% 

(J/cm3) 

Wh 

(%) 

Al99,5-

GM 

Mért 1090 ± 3 26 ± 1 37 ± 2 0,52 ± 0,05 17,72 ± 1,08 63,9 ± 10,9 

Számított 1220 32 38 0,53 18,49 72,9 

Eltérés (%) 12 ± 1 23 ± 3 3 ± 5 2 ± 9 4 ± 6 14 ± 14 

 

Azonban egy bonyolultabb alak esetén már a kezelhetőség határát súrolná az elemszám és a 

modellezhetőség, ebből kifolyólag érdemes lenne egy olyan modellt kidolgozni, hogy ne kelljen a 

gömbhéjakat külön – külön modellezni, hanem egy egyszerűbb geometriával is el lehessen érni 

ugyanazokat az eredményeket. Ez volt az oka, hogy csak erre az egy anyagtípusra végeztem el 

ezeket a szimulációkat, mivel egyértelmű, hogy ipari környezetben túlságosan idő és 

munkaigényes minden egyes gömböt ténylegesen modellezni és így szimulációkat végezni. A 

10.2. fejezetben bemutatom, hogy egy másik megközelítéssel lehetséges hasonlóan jó 

eredményeket elérni amellett, hogy gyorsabb és könnyebb modellezési lehetőséget biztosítok. 

A szimuláció nagy előnye, hogy menet közben bármikor „bele lehet nézni” az anyag belsejébe. 

Ezáltal olyan információk birtokába juthatunk, amely nem lehetséges a hagyományos 

módszerekkel. A 8.10. ábra a zömítés négy állapotát mutatja be, 0, 17, 33 és 50%-os zömítési 

fok mellett, illetve a von Mises féle feszültséggel ábrázolva. Látni lehet a (b) ábrán, hogy hogyan 

zajlik az alakváltozás és tönkremenetel. A gömbhéjak között kialakuló vékony falakban lesz a 

legnagyobb a feszültség, így itt éri el először a folyáshatárt majd kezdődik meg a maradó 

alakváltozás. A zömítés tengelyével 30-45°-os szöget bezárva kialakulnak tönkremeneteli síkok. 

Ezek ott alakulnak ki, ahol a leggyengébb a szerkezet, mely a véletlen gömbhéjelrendeződés 

miatt véletlenszerű helyeken alakul ki. A (b) ábrán ezek a síkok piros vonallal vannak jelölve, míg 

a tönkrement, valamint kritikusan gyenge falakat piros karikával emeltem ki. Miután egy-egy ilyen 

síkban teljesen betömörödik az anyag újabb síkok jelennek meg, szintén tipikusan 30-45°-os 

szögben. A (c) ábrán egy ilyen második hullámú tönkremeneteli sík van jelölve piros vonallal. A 

(d) ábra a már korábban is ismertetett végső állapotot mutatja be metszetben. A 

feszültségmaximumok a tönkremeteli síkok mentén találhatók, míg a nagyobb kiterjedéssel 

rendelkező tömör részeknél még a folyáshatárt se éri el a feszültségszint. 

6 mm 6 mm 
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8.10. ábra A végeselemes szimulációból kapott modell metszetben az egyenértékű von Mises feszültség 

feltüntetésével: (a) kiinduló állapot, (b) 17%-os zömítési fok, (c) 33%-os zömítési fok és (d) 50%-os 

zömítési fok. A skála MPa mértékegységű és mind a négy képre vonatkozik. 

 

Ebben a fejezetben bemutattam, hogyan alkottam meg a gömbhéjak kiosztására alkalmas 

programot, amely figyelembe veszi a véletlenszerű gömbhéjeloszlást, valamint a gömbhéjak 

átmérőjének szórását. A program felhasználásával pedig egy végeselemes modellt készítettem, 

amely a vasgömbhéj erősítésű alumínium mátrixú szintaktikus fémhab próbatest zömítését 

szimulálta. Az eredmények segítségével igazoltam, hogy ez a módszer alkalmas az ilyen típusú 

fémhabok alakváltozásának vizsgálatára, és akár tervezésére is. Ez az eljárás már alkalmazható 

az iparban tervezési célokra azonban a hosszadalmas folyamat, a nagyméretű modell és a 

hosszú számítási idő miatt a következőkben egy egyszerűbb és gyorsabb megoldás lehetőségét 

is megvizsgáltam. 

8.3. Tézis 

2. tézis: Létrehoztam egy numerikus eljárást, mely 5%-os pontosságon belül közelítette a 

platófeszültséget, valamint az elnyelt mechanikai energia értékét az Al99,5 mátrixú 

vasgömbhéj erősítésű szintaktikus fémhabok esetén. Ezzel a validált eljárással kimutattam, 

hogy a tönkremenetel a gömbhéjak közötti vékony falakban kezdődik meg. [131] 

  

 

 
 

 
5 mm 5 mm 

5 mm 5 mm 
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9. Szintaktikus fémhabok effektív rugalmassági modulusa 

Ahogy az 7.4 fejezetben láthattuk, a nyomóvizsgálattal meghatározott szerkezeti merevség 

függ a próbatest méretétől. Ebből kifolyólag nem lehet anyagjellemző. Ebben a fejezetben ezt a 

szakaszt és kérdést vetem vizsgálat alá. Az eddigiektől eltérően itt nem csak vasgömbhéj 

erősítésű fémhabokat vizsgáltam, hanem Globocer kerámia gömbhéjjal erősített szintaktikus 

fémhabokat is, a tapasztalatok szélesítése végett. A mátrixanyag Al99,5 és AlSi12 volt. A gyártási 

mód megegyezett a 6. fejezetben ismertetettel. Három különböző megközelítésmódot 

alkalmaztam: (i) modális analízist, (ii) végeselemes szimulációt, illetve (iii) analitikus 

módszereket.  

9.1. Az effektív rugalmassági modulus meghatározása modális analízissel 

A modális analízis egy rezgéstani módszer, amely (többek között) alkalmas a testek 

rugalmasságtani paramétereinek meghatározására oly módon, hogy összeveti az adott test 

gerjesztésére adott válaszát a gerjesztéssel és az így kapott átviteli függvényből kinyerhetők a 

rugalmasságtani jellemzők. A sajátfrekvencia méréséhez szükséges egy olyan kalapács (modális 

kalapács, Brüel & Kjaer type 8203), amivel mérni lehet, mekkora erővel ütjük meg a tárgyat 

(pontosabban fogalmazva: rögzíteni lehet a gerjesztést). Kell egy érzékeny mikrofon (Brüel & 

Kjaer type 4189), amellyel rögzíthető a próbatest rezgése, mint a gerjesztésre adott válasz. 

Szükséges továbbá egy alkalmas adatgyűjtő (Brüel & Kjaer type 3050-B-060) és nem 

utolsósorban egy olyan szoftver, amivel a kalapácsból és a mikrofonból érkező jeleket időben 

összehangoltan lehet rögzíteni és alkalmas az átviteli függvény kiértékelésére, így a modális 

paraméterek (majd a keresett rugalmasságtani jellemzők) meghatározására. A 9.1. ábra mutatja 

be a mérési elrendezést [6, 132]. 

 

9.1. ábra A sajátfrekvencia mérésének összeállítása: (1) a próbatest felfüggesztése, (2) próbatest, (3) 

modális kalapács, (4) jelerősítő, (5) mikrofon, valamint az (6) adatfeldolgozó egység [6, 132] alapján. 

 

Ahhoz, hogy a Timoshenko rúdelmélettel kiértékelhessük a kapott jeleket, a próbatestet fel 

kellett függeszteni, hogy mind a két végén szabad rúd elméletét használhassuk. Ezt egy (1) 

gyorskötözővel és öt egymáshoz kötött (lágy) gumival oldottam meg. Azért volt szükség ilyen sok 

gumira, mivel a rezgésnek lesz egy olyan komponense, ami a gumik lengéséből adódik, és minél 

hosszabb egy gumiszalag annál kisebb frekvenciák felé fog tolódni ez az érték, így könnyű lesz 

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

(5) 

(6) 
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kiszűrni a kapott jelek közül. A képen balról jobbra haladva láthatjuk a (2) próbatestet, ami egy 

170×25×15 mm méretű rúd volt, mellette látható a (3) modális kalapács, valamint a hozzá tartozó 

(4) jelerősítő. Ezt követi a (5) mikrofon és az (6) adatfeldolgozó egység, amiből a jelek egy 

számítógépbe futottak. A próbatest méretét úgy választottam meg, hogy a minimális mérete 

minimum a nagyobbik erősítőanyag (Globomet) átmérőjének a hétszerese legyen. Azért 

döntöttem a téglalap keresztmetszet mellett, mert ebben az esetben az x és y irányú 

sajátfrekvenciák különbözőek lesznek, míg, ha négyzet keresztmetszetű hasábbal dolgoztam 

volna, ezek az értékek nagyon közel estek volna egymáshoz és nem lehetett volna őket 

elkülöníteni egymástól. 

Az adatok kiértékeléséhez a Timoshenko rúdelméletet alkalmaztam, amelynek az egyenlete 

(az adott peremfeltélekkel (mindkét végén szabad rúd)) a következő: 

     
2

2 4 21 1
0

IV II A
z x z x z x

E G GE IE

 
   

 

  
      

   
 (52)  

Ez egy negyedrendű közönséges differenciálegyenlet, amelyben a z(x) – a rúd z irányú 

elmozdulása, A – a rúd keresztmetszete, ρ – a rúd sűrűsége, I – a másodrendű nyomaték, E – a 

rugalmassági modulus, κ – a Timoshenko féle nyírási együttható, ω – a sajátfrekvencia, a G – 

pedig a csúsztató rugalmassági modulus. A római számok a deriválás fokát jelentik. Ezt a modellt 

alkalmazva azt feltételezem, hogy ez egy homogén rúd, melynek keresztmetszete és sűrűsége 

állandó. Ezekkel a feltételezésekkel élve bemenő paraméterként a rúd befoglaló méreteire, a 

sűrűségére, valamint az első két sajátfrekvenciára van szükségem. Ezek ismeretében iteratív 

módszert alkalmazva oldom meg az egyenleteket és ebből meghatározható az effektív 

rugalmassági modulus értéke. Ez azért nagyon előnyös, mert így nincs szükség a csúszató 

rugalmassági modulus, vagy Poisson tényező előzetes ismeretére, hanem ezek nélkül is 

meghatározható a keresett érték. A mérési eredményeket a 9.1. táblázat mutatja be. 

9.1. táblázat A modális analízisből meghatározott eredmények. 

 
Effektív rugalmassági 

modulus (GPa) 

Rugalmassági modulus 

szakirodalom alapján (GPa) 

[123] 

Porozitás (%) 

Al99,5 71,1 ± 1,8 70 - 

AlSi12 78,5 ± 0,9 78 - 

Al99,5-GM 13,2 ± 2,2 - 6,3 ± 1,5 

AlSi12-GM 12,1 ± 0,5 - 9,7 ± 0,4 

Al99,5-GC 23,2 ± 0,9 - 0,4 ± 0,1 

AlSi12-GC 25,4 ± 0,4 - 0,9 ± 0,2 

 

Az eredményekből látszik, hogy a mátrixanyagnak hatása van a mért effektív rugalmassági 

modulus értékekre, ahogy azt várni lehetett. Illetve az is megfigyelhető, hogy a referencia mérés 

szinte tökéletesen visszaadta a szakirodalomban fellelhető értéket a rugalmassági modulusra 

[123], ami alátámasztja a mérés helyességét. Az erősítőanyagnak számottevő hatása van a mért 

értékekre, hiszen a kerámia gömbhéjakkal erősített szintaktikus fémhabok esetében majdnem 

kétszeres effektív rugalmassági modulust kaptam a vasgömbhéjjal erősített mintákhoz képest. 

Az eredményeket tovább árnyalja, hogy a porozitások (az elméleti sűrűségtől való eltérésből 

meghatározott érték, mely figyelembeveszi, hogy a vasgömbhéjak 16%-a törött volt) jelentősen 

módosíthatják a kapott értékeket, ezért lehetséges, hogy a vasgömbhéjjal erősített fémhaboknál 

az Al99,5 mátrixú próbatestek esetén nagyobb effektív rugalmassági modulust kaptunk, mint az 

AlSi12 mátrixú fémhaboknál.  
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9.2. Az effektív rugalmassági modulus meghatározása végeselemes modellezéssel 

Ebben a fejezetben az effektív rugalmassági modulus meghatározására szolgáló végeselemes 

modellezés kétféle megközelítését mutatom be, mégpedig a modális analízis szimulációját 

valamint a nyomóvizsgálat szimulációját. 

9.2.1. A modális analízis végeselemes szimulációja 

Ennek a szimulációnak a célja az, hogy az előző fejezetben elvégzett rezgéstani mérést 

megismételjem végeselemes szimuláció segítségével, és az ebből kapott értékeket összevessem 

a mért értékekkel. Ehhez először egy rúd alakú modellt kellett létrehoznom fémhabból, ami jóval 

nagyobb, mint az eddig modellezett és ismertetett zömítő próbatest. Erre azért volt szükség, mert 

a kisebb modellek esetén a keresztmetszet síkjával párhuzamos lengésképekhez tartozó 

sajátfrekvenciák között nagy eltérés tapasztalható, ami a fémhab inhomogenitásából fakad. Minél 

nagyobb a modell, annál kisebb lesz az eltérés a két érték között (de sose lesz nulla, mivel a 

gömbök elhelyezkedése véletlenszerű). Kétféle modellt készítettem, egyet 50 tf%-os 

térkitöltéssel, és egyet 64 tf%-os térkitöltéssel. Az előbbi próbatest 15×15×60 mm volt, míg az 

utóbbi 14×14×30 mm.  

A végeselemes modell megalkotásánál a 8.1 fejezetben bemutatott lépéseket hajtottam végre. 

A modellt először gömbhéjakkal, majd gömbhéjak nélkül is megvizsgáltam. Az adott térkitöltések 

esetén nem vizsgáltam különböző eseteket, minden térkitöltéshez és anyagkombinációhoz csak 

egy-egy futtatást végeztem el.  

Bemenő adatként meg kellett adni a mátrix és a gömbhéj anyagának sűrűségét, illetve 

rugalmassági modulusát (lásd 5. fejezet). Eredményként pedig sajátfrekvenciákat, és 

lengésképeket kaptam, akárcsak a mérésnél. A végeselemes számítást úgy állítottam be, hogy 

az első két sajátfrekvenciát számítsa ki, mivel a mérésből is ezeket az értékeket kaptam meg. 

Mivel tisztán rugalmas anyagmodellel dolgoztam, ezért a kapott szerkezeti merevség érték meg 

fog egyezni az effektív rugalmassági modulus értékével. A szimuláció nagy előnye, hogy nem 

csak sajátfrekvencia értékeket ad eredményül, hanem vizualizálni is lehet a lengésképeket. Az 

első és a második sajátfrekvenciához tartozó lengésképeket mutatja be a 9.2. ábra az 50 tf%-os 

térkitöltésű modell esetén. 

 

9.2. ábra A végeselemes szimulációból kapott (a) első és (b) második sajátfrekvenciához tartozó 

lengéskép 25x-ös nagyítási tényezővel. 

 

(a) 

15 mm 

15 mm 

(b) 
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Az ábrán azért nem vehetők ki egyenként az elemek, mivel közel 3 millió tetraéder elem 

található a modellben. Az (a) jelű ábrán egy fél szinusz hullám alak látható, míg a (b) jelűn egy 

teljes szinusz hullám. Ezt az eredményt vártam is, mivel a tömör, mindkét végén szabad rudaknál 

is ezek az alakok figyelhetők meg. Ezen kívül kitérnék a megfigyelt hibára is, ami a hab 

inhomogenitásából fakad, ahogy azt korábban taglaltam. A keresztmetszet irányaiban (y) és (z) 

mérhető sajátfrekvencia értékek az első sajátfrekvenciánál f1y és f1z, míg a második 

sajátfrekvenciánál f2y és f2z volt. Megvizsgáltam, hogy ez az inhomogenitás mekkora effektív 

rugalmassági modulus értékbeli változást okoz, ezért kiszámoltam, hogy milyen eredményre 

jutok, ha az egyenletekbe az f1y, f2y és f1z, f2z párosokat helyettesítem be. Ezt minden 

anyagkombinációra és mindkét térkitöltésre elvégeztem úgy, hogy a rugalmassági modulus 

értékeket az 9.2. táblázat szerint állítottam be. A kapott eredményekből az előző fejezetben 

bemutatott Timoshenko rúdelméletet felhasználva határoztam meg az effektív rugalmassági 

modulus értékét. Az eredményeket a 9.3. táblázat, a 9.4. táblázat és a 9.5. táblázat foglalja össze. 

9.2. táblázat A szimuláció során felhasznált anyagok rugalmassági modulusai. 

 Al99,5 

[123] 

AlSi12 

[123] 

Globomet 

[124] 

Globocer 

[125] 

Rugalmassági modulus (GPa) 70 78 200 93 

9.3. táblázat A végeselemes szimulációból kapott sajátfrekvencia értékek, és a belőlük számított effektív 

rugalmassági modulusok csak mátrixanyagot tartalmazó modellek esetén. 

 Al99,5 AlSi12 

50 tf%-os térkitöltés 

f1y (Hz) f2y (Hz) E (GPa) f1y (Hz) f2y (Hz) E (GPa) 

14564 31891 22,82 15590 34761 25,60 

f1z (Hz) f2z (Hz) E (GPa) f1z (Hz) f2z (Hz) E (GPa) 

14783 33207 22,81 15632 34911 25,68 

64 tf%-os térkitöltés 

f1y (Hz) f2y (Hz) E (GPa) f1y (Hz) f2y (Hz) E (GPa) 

32899 54116 9,06 34729 57125 10,10 

f1z (Hz) f2z (Hz) E (GPa) f1z (Hz) f2z (Hz) E (GPa) 

33348 55566 9,17 34963 57589 10,22 

 

9.4. táblázat A végeselemes szimulációból kapott sajátfrekvencia értékek, és a belőlük számított effektív 

rugalmassági modulusok mátrixanyagot és vasgömbhéjat tartalmazó modellek esetén. 

 Al99,5-GM AlSi12-GM 

50 tf%-os 

térkitöltés 

f1y (Hz) f2y (Hz) E (GPa) f1y (Hz) f2y (Hz) E (GPa) 

14973 33407 25,06 15755 35152 27,74 

f1z (Hz) f2z (Hz) E (GPa) f1z (Hz) f2z (Hz) E (GPa) 

14996 33512 25,09 15781 35265 27,78 

64 tf%-os 

térkitöltés 

f1y (Hz) f2y (Hz) E (GPa) f1y (Hz) f2y (Hz) E (GPa) 

33820 55570 10,54 36457 60153 12,18 

f1z (Hz) f2z (Hz) E (GPa) f1z (Hz) f2z (Hz) E (GPa) 

34062 56008 10,68 36582 60487 12,24 
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9.5. táblázat A végeselemes szimulációból kapott sajátfrekvencia értékek, és a belőlük számított effektív 

rugalmassági modulusok mátrixanyagot és kerámia gömbhéjat tartalmazó modellek esetén. 

 Al99,5-GC AlSi12-GC 

50 tf%-os 

térkitöltés 

f1y (Hz) f2y (Hz) E (GPa) f1y (Hz) f2y (Hz) E (GPa) 

15835 35417 33,70 16455 36769 36,43 

f1z (Hz) f2z (Hz) E (GPa) f1z (Hz) f2z (Hz) E (GPa) 

15849 35482 33,72 16524 36819 36,87 

64 tf%-os 

térkitöltés 

f1y (Hz) f2y (Hz) E (GPa) f1y (Hz) f2y (Hz) E (GPa) 

40696 66800 23,83 41875 68774 25,21 

f1z (Hz) f2z (Hz) E (GPa) f1z (Hz) f2z (Hz) E (GPa) 

41096 67692 24,20 42436 70299 25,64 

 

Az inhomogenitásból adódó eltérés a kisebb méretű próbatestelnél sem jelentős. A 64 tf% 

térkitöltést szimuláló futtatások eredményei nagyon közel esnek a mért értékekhez abban az 

esetben, ha a gömbhéjakat is figyelembe vesszük. A mérési eredmények validálják is ezt a 

szimulációs megközelítést. A vasgömbhéjjal erősített szintaktikus fémhabok esetén kapott 

eredmények nagyon közel estek a tisztán csak mátrixanyagot tartalmazó modellek 

eredményeihez, amire szintén számítottam, mivel ezeknek a gömbhéjaknak nagyon vékony a 

falvastagsága, ahogy azt az 5. fejezetben bemutattam.  

9.2.2. A nyomóvizsgálat végeselemes szimulációja az effektív rugalmassági modulus 

meghatározásához 

A végeselemes modell megalkotásánál a 8.1 fejezetben bemutatott lépéseket hajtottam végre 

itt is, azzal a különbséggel, hogy itt 30×14×14 mm-es próbatesteket modelleztem a gyorsabb 

számolási idő miatt. Az eredmény szinte tökéletesen megegyezett a modális analízis 

szimulációjából kapott szerkezeti merevség értékekkel (ami egyben az effektív rugalmassági 

modulus érték is – lásd 9.9. táblázat). Az eltérés az előző fejezetben vázolt inhomogenitásokból 

fakadhat. Mivel ez a számítás sokkal gyorsabb és nem igényel utólagos kiértékelést, ezért ebből 

a modellből készítettem kisebb és más térkitöltésű modelleket is. Ez viszonylag egyszerű volt, 

mivel a kiosztó programban könnyen tudtam módosítani a gömbhéjak közötti távolság értékeket. 

Így közel egyenletes elosztásban voltak a gömbök a mátrixanyagban, ami nagyban segíti a 

minták homogenitását. 

Mivel nem közvetlenül a térkitöltést állítom, ezért csak közelítőleg tudtam beállítani, hogy 10%-

onként növeljem a térkitöltést. A 9.3. ábra és a 9.4. ábra mutatja be a 7%-os térkitöltéshez, és a 

35%-os térkitöltéshez tartozó 3D CREO modelleket. 
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9.3. ábra 7 tf% gömbhéjat tartalmazó fémhab 3D 

modellje 

 

9.4. ábra 35 tf% gömbhéjat tartalmazó fémhab 3D 

modellje 

 

A szimulációk során két merev sík lap között nyomtam össze a próbatesteket 0,1 mm-ig, és 

közben a kapott erő – elmozdulás görbéket számítottam át mérnöki alakváltozás – mérnöki 

feszültség diagramokká. Az így kapott diagramokra egyenest illesztettem, melynek a 

meredeksége adta az effektív rugalmassági modulusz értékét. Mivel tisztán rugalmas 

anyagmodellekkel dolgoztam ebben az esetben is ezért, a kapott értékek tökéletesen egy 

egyenesre estek. A szimulációkból kapott effektív rugalmassági modulus értékeket a  

9.6. táblázat, a 9.7. táblázat  és a 9.8. táblázat foglalja össze. 

9.6. táblázat A zömítés végeselemes szimulációjának eredményei csak mátrixanyagot tartalmazó 

modellek esetén. 

Térkitöltés (tf%) 0 7 16 29 45 54 

Effektív rugalmassági 

modulus (GPa) 

Al99,5 70 60,86 51,09 38,37 26,50 18,59 

AlSi12 78 67,81 56,92 42,76 29,53 20,71 

 

9.7. táblázat A zömítés végeselemes szimulációjának eredményei mátrixanyagot és vasgömbhéjat 

tartalmazó modellek esetén. 

Térkitöltés (tf%) 0 7 16 29 45 54 

Effektív rugalmassági 

modulus (GPa) 

Al99,5-GM 70 61,43 52,18 40,02 28,51 22,71 

AlSi12-GM 78 68,39 58,02 44,41 31,56 24,97 
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9.8. táblázat A zömítés végeselemes szimulációjának eredményei mátrixanyagot és kerámia gömbhéjat 

tartalmazó modellek esetén. 

Térkitöltés (tf%) 0 7 16 29 45 54 

Effektív rugalmassági 

modulus (GPa) 

Al99,5-GC 70 63,08 55,37 44,95 34,69 31,24 

AlSi12-GC 78 70,08 61,28 49,43 37,82 33,67 

 

A térkitöltés növelésével bekövetkező effektív rugalmassági modulus csökkenés számottevőbb 

a gömbhéjak elhanyagolásával, ahogy azt várni lehetett, mivel minél nagyobb a térkitöltés annál 

dominánsabb lesz a gömbhéjak hozzájárulása ehhez az értékhez. Az adatok közel lineárisan 

csökkennek a térkitöltés növelésével, azonban ahogy növeljük a térkitöltést úgy tér el mindinkább 

ettől a trendtől a számított effektív rugalmassági modulus értéke. Annak érdekében, hogy ez 

pontosan milyen görbe szerint változik analítikusan is megvizsgáltam a gömbök hatását, amelyet 

a következő fejezetben ismertetek részletesen. 

Annak érdekében, hogy a kétféle szimuláció által kapott eredményeket össze tudjam 

hasonlítani, az 54 tf% térkitöltésű modelleken modális analízist is végrehajtottam, amelyből a 

következő eredményeket kaptam (9.9. táblázat). 

9.9. táblázat A nyomóvizsgálat és a modális analízis végeselemes szimuláció eredményeinek 

összehasonlítása. 

Minta 

Effektív rugalmassági modulus (GPa) 

Nyomóvizsgálat 

szimulációja 

Modális analízis 

szimulációja (y-irány) 

Modális analízis 

szimulációja (z-irány) 

Al99,5 18,59 18,22 18,43 

AlSi12 20,71 20,35 20,56 

Al99,5-GM 22,71 22,23 22,45 

AlSi12-GM 24,97 24,47 24,68 

Al99,5-GC 31,24 30,97 31,21 

AlSi12-GC 33,67 33,38 33,60 

 

Az eredményekből látszik, hogy a nyomóvizsgálat szimulációjából meghatározott effektív 

rugalmassági modulus értékek minden esetben felülről közelítik a modális analízis 

szimulációjából meghatározott értékeket, azoban mivel a közöttük lévő eltérés minden esetben 

azonos, kijelenthető, hogy a nyomóvizsgálat végeselemes szimulációja szintén alkalmas az 

effektív rugalmassági modulus meghatározására. Az eltérés pedig minden esetben 0,5 GPa alatt 

maradt. 

9.3. Az effektív rugalmassági modulus meghatározása analitikus módszerekkel 

Az analítikus módszerek közül hárommal foglalkoztam részletesebben, mivel ezek álltak 

egymáshoz a legközelebb, ahogy az Bardella és társai összefoglaló cikkében látható [79]. A 

felhasznált egyenleteket a 3.8.3 fejezetben már bemutattam. A cikkben a térkitöltés 

függvényében ábrázolták a merevségi értékeket, így én is ezt vettem alapul. Ahhoz, hogy egy 

ilyen görbét ábrázolni tudjak, meg kellett oldanom a már ismertetett egyenletrendszereket. Ha 

egy adott térkitöltéshez keresünk megoldást, azt könnyen meg is találhatjuk, és így a Mori-Tanaka 

becsléshez, valamint a klasszikus önkonzisztens becsléshez (CSC) elegendő egy rövid Maple 

programot írnom, ami lefuttatta a számítást, százados térkitöltés felbontással, és az 

eredményeket egy-egy szövegfájlba írta ki. Így eredményként megkaptam az effektív 
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rugalmassági modulus értékeket a térkitöltés függvényében.  

 A differenciális önkonzisztens becslés (DSC) azonban már nehezebb feladat, mert egy 

differenciálegyenletet kellett megoldani minden egyes térkitöltéshez. Ahhoz, hogy ez gyorsan és 

pontosan menjen, egy Matlab programot írtam, ami szintén százados felbontással haladt a 

térkitöltésben, és oldotta meg minden esetben a differenciálegyenletet numerikusan, az explicit 

Euler módszer segítségével. A kiinduló adatok a tömör mátrixanyagra vonatkoztak, ami megfelel 

a valóságnak, mert ha a gömbhéjak térkitöltése nulla, akkor a mátrixanyag rugalmassági 

modulusát kell kapnom eredményként. Ezen kívül a gömbhéjak rugalmassági modulusát első 

esetben nullának vettem, mellyel a gömbhéj nélküli esetet vizsgáltam, második esetben 200 GPa-

nak [124] (vasgömbhéj) és harmadik esetben ezt az értéket 93 GPa-nak [125] állítottam be 

(kerámia gömbhéj). Az eredményeket összevetettem a mért és szimulált értékekkel (9.5. ábra - 

9.10. ábra). Az eredmények ábrázolásánál figyelembe vettem a próbatestekben mért porozitás 

értékét, valamint a vasgömbhéjjal erősített fémhabok esetén a 16% törött gömbhéjat is. 

 

9.5. ábra A szimuláció és analitikus modellek 

eredményei az effektív rugalmassági modulusra 

vonatkozóan a térkitöltés függvényében, Al99,5 

mátrixanyagnál a gömbhéjak elhanyagolásával. 

 

9.6. ábra A szimuláció és analitikus modellek 

eredményei az effektív rugalmassági modulusra 

vonatkozóan a térkitöltés függvényében, AlSi12 

mátrixanyagnál a gömbhéjak elhanyagolásával. 

 

 

9.7. ábra A mérés, szimuláció és analitikus 

modellek eredményei az effektív rugalmassági 

modulusra vonatkozóan a térkitöltés 

függvényében, Al99,5-GM fémhab esetén. 

 

9.8. ábra A mérés, szimuláció és analitikus 

modellek eredményei az effektív rugalmassági 

modulusra vonatkozóan a térkitöltés 

függvényében, AlSi12-GM fémhab esetén. 
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9.9. ábra A mérés, szimuláció és analitikus 

modellek eredményei az effektív rugalmassági 

modulusra vonatkozóan a térkitöltés 

függvényében, Al99,5-GC fémhab esetén. 

 

9.10. ábra A mérés, szimuláció és analitikus 

modellek eredményei az effektív rugalmassági 

modulusra vonatkozóan a térkitöltés 

függvényében, AlSi12-GC fémhab esetén. 

 

Az eredményekből látszik, hogy a klasszikus önkonzisztens becslés (CSC) nem megfelelő 

eredményt ad, hiszen az erősítőanyagtól függően 50 – 60 tf%-os térkitöltés között már nullára 

esik az effektív rugalmasság értéke. A legjobb közelítést a Mori-Tanaka becslés adta, ha a teljes 

görbére vetített eredményeket vizsgáljuk, azonban 50 tf%-os térkitöltés fölött nagyban eltérnek 

az értékei a mért, illetve a szimulált eredményektől. Ebben a tartományban a DSC közelítés jobb 

eredményeket szolgáltatott. A mérés által validáltam a szimulációt, mely lehetőséget biztosított 

több térkitöltés esetén is megvizsgálni az effektív rugalmassági modulus értékét. Ezen 

eredmények alapján kijelenthető, hogy a szintaktikus fémhabok általam vizsgált tartományában 

a DSC becslés adja a legpontosabb közelítést.  

A 9.10. táblázat foglalja össze a mérésekből, szimulációkból és analítikus modellekből 

meghatározott effektív rugalmassági modulus értékét 64 tf%-os térkitöltés esetére, a vas- illetve 

kerámia gömbhéj töltésű szintaktikus fémhaboknál. A kerámia gömbhéjjal erősített szintaktikus 

fémhabok esetén az egyezés kiemelkedő. A vasgömbhéjakkal erősített szintaktikus fémhabok 

esetén pedig nem lehet figyelmen kívül hagyni a 16% törött gömbhéjat, valamint a gyártás során 

bevitt porozitás értékét. Ezekkel az értékekkel korrigált térkitöltést szintén a 9.10. táblázat 

tartalmazza. A modális analízis VEM szimulációjának esetében az ehhez az értékhez tartozó 

effektív rugalmassági modulus értéket lineáris interpoláció segítségével határoztam meg. A 

modális analízis végeselemes szimulációjánál a kapott értékek számtani átlagát írtam a 

táblázatba a könnyebb összehasonlíthatóság érdekében. 

  



 

 

76 

 

9.10. táblázat Az effektív rugalmassági modulus értékei a különböző mérési, szimulációs és analítikus 

módszerekkel. 

 Al99,5-GM AlSi12-GM Al99,5-GC AlSi12-GC 

Vizsgált térkitöltés (tf%) 60,3 63,7 64 64 

Effektív rugalmassági modulus (GPa) 

Nyomóvizsgálat 2,37 ± 0,01 4,30 ± 0,11 2,21 ± 0,12 [6] 7,64 ± 0,59 [6] 

Modális analízis mérés 13,2 ± 2,2 12,1 ± 0,5 23,2 ± 0,9 25,4 ± 0,4 

Modális analízis VEM 

szimulációja 
14,4 12,6 24,0 25,4 

Mori-Tanaka becslés 20,5 20,5 25,9 28,3 

CSC becslés 0 0 2,6 2,9 

DSC becslés 13,3 12,3 18,6 20,3 

 

 
Ebben a fejezetben áttekintettem a szintaktikus fémhabok effektív rugalmasssági modulusának 

meghatározási lehetőségeit. A modális analízis, az analítikus becslések, valamint a végeselemes 

szimulációk közel hasonló eredményt adtak, míg bebizonyosodott, hogy a zömítésből 

meghatározható szerkezeti merevség egy nagyságrenddel eltér ettől az értéktől. A vizsgált 

analítikus modellek közül a Mori-Tanaka becslés, valamint a differenciális önkonzisztens becslés 

állt a legközelebb a mérésekhez és szimulációkhoz. Mivel ez az érték egy anyagjellemző, ezért 

tervezési célokra fel lehet használni, azonban látható, hogy szerkezeti elemeknél ebben a 

formájában nem alkalmazható, hiszen ott a zömítésből meghatározott szerkezeti merevséget 

fogjuk tudni mérni. A jövőben érdemes lenne felderíteni a kapcsolatot az effektív rugalmassági 

modulus és a szerkezeti merevség között, így egy olyan gyorsan használható elméleti 

összefüggéshez jutnánk, amellyel a szerkezeti elemként használt szintaktikus fémhabok 

tervezésére lehetőség nyílna. 

9.4. Tézis 

3. tézis: Modális analízis segítségével validáltam, hogy az analitikus módszerek közül a 

differenciális önkonzisztens becslés adja a legjobb közelítést, valamint a végelemes 

szimuláció 5%-os hibán belül képes az Al99,5 és AlSi12 mátrixú vas- vagy kerámia 

gömbhéj erősítésű szintaktikus fémhabok effektív rugalmassági modulusának 

meghatározására. [132-134] 
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10. Radiális irányban gátolt zömítés 

A 8. fejezetben bemutatott modellezési lehetőség a nagyméretű szimulációk esetén túlságosan 

idő és gépigényes, ezért egy másik megközelítést kerestem, amely egy anyagmodellt jelent. Itt 

részletesen ismertetem a Shima-Oyane anyagmodellt, valamint az anyagmodellben szereplő 

paraméterek meghatározására szolgáló radiális irányban gátolt zömítést. 

10.1. Radiális irányban gátolt zömítés mérése 

Ehhez a méréshez szintén az MTS 810 típusú hidraulikus univerzális anyagvizsgáló gépet 

használtam. Egy 30 mm belső átmérőjű, 90 mm külső átmérőjű és 50 mm magas hengerbe 

helyeztem be a próbatesteket, amelyek Ø30×30 mm méretű hengerek voltak, majd egy 30 mm 

átmérőjű bélyeggel zömítettem össze őket. A vizsgálatot 1 mm/perc alakítási sebességgel 

végeztem, és az erő – elmozdulás adatokat rögzítettem közben. Ezen felül a szerszámot három 

oldalról nyúlásmérő bélyeggel szereltem fel. Egymáshoz képest 120°-os eltolásban helyezkedtek 

el a matrica külső oldalán. A mérési összeállítást a 10.1. ábra mutatja be.  

 

10.1. ábra A radiális irányban gátolt zömítés mérési összeállításának sematikus ábrája.  

(1) nyúlásmérő bélyeg, (2) kompenzátor bélyeg, (3) forraszpont, (4) kábel az adatgyűjtőig, (5) adatgyűjtő. 

 

A matrica oldalára 3 nyúlásmérő bélyeg került fel (1), amelyekkel a szerszámban ébredő 

tangenciális feszültséget tudtam mérni. Egymáshoz képest 120°-os elcsúszással ragasztottam 

fel a bélyegeket a matrica aljától 10 mm-re. A felületet P600-as csiszolópapírral készítettem elő, 

majd alkohollal tisztítottam. Ezt követően a Kyowa cég KFGS-3-350-C1-11 típusú egyirányú 

nyúlásmérő bélyegét ragasztottam fel a CC-33A típusú ragasztóval. A bélyeg mellé egy 

forraszpontot (3) is ragasztottam melynek a feladata az, hogy a hosszú kábel (4), amely az 

adatgyűjtőbe van bekötve ne terhelje mechanikailag a bélyeget. Az így felragasztott bélyegekkel 

párhuzamosan bekötöttem a mérőrendszerbe három másik nyúlásmérő bélyeget. Ezeknek a 

kompenzátor bélyegeknek (2) a szerepe, hogy a hőmérsékletváltozásból és rezgésekből adódó 

zavarokat minimalizálják. Ezeket a kompenzátor bélyegeket, a szerszám anyagából készült 

hasábokra ragasztottam fel az előbb bemutatott eljárás szerint. Az adatgyűjtést egy Spider 8 

típusú univerzális adatgyűjtővel (5) végeztem. A mérésből µm/m mértékegységű jeleket tudtam 

(5) 

(4) 

(1) 

(2) 

(3) 
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meghatározni, amelyet úgy számoltam mechanikai feszültséggé, hogy elosztottam 106-nal majd 

megszoroztam 210 000-el – mivel a szerszám rugalmassági modulusa 210 000 MPa - amely után 

MPa-ban kaptam a feszültség értékeket. Az erő – elmozdulás és a nyúlásmérő bélyeg jeleit az 

idő alapján párosítottam össze, mivel mind a két gép regisztrálta a mérés kezdete óta eltelt időt. 

Így a szerszámban ébredő feszültség függvényében is tudtam ábrázolni az alakításhoz 

szükséges erőt. 

A vizsgált próbatestek Ø30×30 mm méretű hengerek voltak. A próbatestek sorszámait, 

sűrűségeit a 10.1. táblázat foglalja össze. A próbatestek anyagának 3 különböző összetételt 

választottam. Két próbatesttípus készült vasgömbhéj erősítéssel, amelyeknél a mátrixanyag 

Al99,5 és AlSi12 volt, valamint gyártottam próbatesteket AlSi10MnMg mátrixszal és agyagkavics 

(LECAP) töltéssel. A próbatestek összetételére vonatkozó jelöléseket szintén a 10.1. táblázat 

tartalmazza.  

10.1. táblázat A radiális irányban gátolt zömítés során vizsgált próbatestek adatai. 

 Al99,5-GM AlSi12-GM AlSi10MnMg-LECAP 

Sorszám 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

Sűrűség (g/cm3) 1,23 1,39 1,20 1,15 1,14 1,25 1,33 1,26 1,39 

 

Minden mérést addig folytattam, amíg az erő elérte a 200 kN-t. A mérés után lemértem a 

próbatest átmérőjét és magasságát, hogy az így összezömített darab sűrűségét meg tudjam 

határozni, mivel a tömege nem változott a mérés során.  

A 10.2. ábra mutat be egy erő – idő diagramot, míg a 10.3. ábra pedig ugyanezen mérés során 

a nyúlásmérő bélyegekből kapott feszültség – idő diagramját ábrázolja.  

 

10.2. ábra Az AlSi10MnMg-LECAP 2. sorszámú 

próbatest erő – elmozdulás diagramja. 

 

10.3. ábra AlSi10MnMg-LECAP 2 sorszámú 

próbatest során felvett idő – feszültség diagram a 

nyúlásmérő bélyegek alapján. 

 

Mivel a mérést állandó sebességgel végeztem ezért az elmozdulás arányos az eltelt idővel. A 

mérés legelején a szerszámban nyomó feszültség ébred, ez azért lehetséges, mert  

~30 mp-ig a próbatest még nem feszül neki a matrica falának mindenhol, mivel a sűrűségben 

mindenképp van valamekkora inhomogenitás. Emiatt a matricát oválisra deformálja az alakítás 

során, amelynek mértéke a nyúlásmérő bélyegek által mért értékekből következtethető ki (ezért 

nem futnak egymással fedésben a 10.3. ábra görbéi). Ez az oválisság az alakítás végéig benne 

marad, azonban, ahogy a próbatest mindenhol nekifeszül a matricának a nyúlásmérő bélyegekkel 

mért értékek átlépnek a pozitív tartományba. Ez a kezdeti felfutó szakasz jól látható az idő – erő 
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diagramon is mivel ahol teljesen nekifeszül a szerszám falának a munkadarab ott egy törés 

figyelhető meg a diagram felfutásában (függőleges piros jelölővonal az ábrákon). 

Mivel jelenleg nem létezik szabvány a radiális irányban gátolt porózus anyagok 

zömítővizsgálatára, ezért a mérnöki alakváltozás – mérnöki feszültség diagramból az alábbi 

mérőszámokat határoztam meg: szerekezeti merevség (S), 1%-os maradó alakváltozáshoz 

tartozó feszültség (σY), platófeszültség (σplt) melyet a 10-30% alakváltozás közötti 

átlagfeszültségként értelmeztem, az elnyelt energia értéke (Wε), amelyet az alakváltozás 

függvényében adok meg, illetve a maximális alakváltozás (εmax), amely a 200 kN-hoz (vagy a 

geometriai méretek tükrében annak begfelelő 283 MPa-hoz) tartozik. Ezeknek az értékeknek a 

sematikus meghatározását a 10.4. ábra mutatja be. 

 

10.4. ábra A radiális irányban gátolt zömítés során meghatározott mérőszámok. 

 

Annak érdekében, hogy az elnyelt energiát is könnyen összehasonlíthatóvá tegyem, minden 

mérésnél meghatároztam a 40%-os alakváltozáshoz tartozó értéket (W40%). Az így meghatározott 

mérési eredményeket a 10.2. táblázat tartalmazza. 

10.2. táblázat A radiális irányban gátolt zömítésből meghatározott eredmények. 

 S 

(GPa) 

σY 

(MPa) 

σplt 

(MPa) 

εmax 

(%) 

W40% 

(J/cm3) 

W ε, max 

(J/cm3) 

Al99,5-GM 0,64 ± 0,09 12,1 ± 2,7 25,1 ± 2,7 69,4 ± 3,2 10,3 ± 2,6 42,6 ± 7,3 

AlSi12-GM 0,98 ± 0,20 17,3 ± 3,0 34,4 ± 6,1 66,0 ± 2,8 14,0 ± 2,6 48,1 ± 2,1 

AlSi10MnMg-LECAP 1,35 ± 0,37 34,9 ± 6,8 76,0 ± 19,5 46,8 ± 4,4 33,5 ± 8,8 48,2 ± 1,1 

 

Ahogy arra számítani lehetett a szerkezeti merevség értéke 1 GPa körül alakult, ami közel 

egybeesik a szabadzömítésnél tapasztalt értékekkel. A folyáshatár értéke jóval kisebb, mint a 

szabadzömítésnél kapott értékek, azonban figyelembe kell venni, hogy ebben az esetben a 

gyártás során kisebb sűrűségű mintákat sikerült gyártani. Míg a szabadzömítés esetén a 

próbatestek sűrűsége 1,4 g/cm3 körül alakultak, addig ebben az esetben sikerült elérni az  

1,2 g/cm3 körüli értéket. Valószínűleg ez a sűrűségcsökkenés lehet az oka a folyáshatár ilyen 

mértékű csökkenésének. Az agyagkavics és vasgömbhéj erősítőanyaggal gyártott fémhabok 

közötti különbség szintén a sűrűségre vezethető vissza, ami nem csak itt jelentkezik, hanem a 
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többi mérőszámban is. A platófeszültség és a folyáshatár is több mint kétszerese az agyagkavics 

erősítésű szintaktikus fémhabnak a vasgömbhéjjal erősített fémhabokhoz képest. Azonban a 

200 kN-os erőig csak 46,8% alakváltozásra volt képes, míg a vasgömbhéjjal erősített szintaktikus 

fémhabok több mint 65%-os alakváltozásnál érték el ezt a feszültségszintet. A 40%-ig tartó 

energiaelnyelésnél is az agyagkavics erősítésű fémhab rendelkezett a legnagyobb értékekkel, 

ahogy arra számítani lehetett a platófeszültségek alapján, azonban a 200 kN-ig tartó 

energiaelnyelés szempontjából közel ugyanúgy teljesített a kétfajta fémhab. Ez azt jelenti, hogy 

ugyanakkora terhelés hatására közel ugyanannyi energiát nyeltek el, csak más-más alakváltozás 

mellett. Ez alapján pedig a felhasználási területre optimalizált fémhabokat lehet gyártani. 

10.2. Shima-Oyane anyagmodell alkalmazása 

A mérési eredmények kiértékelését Shima-Oyane cikkei [107, 108] alapján végeztem el. Ahogy 

azt a 3.11 fejezetben bemutattam, ebben az anyagmodellben két paraméter illesztését kell 

elvégezni. Ezek az f és f’ paraméterek melyek a következő egyenletekkel írhatók le: 

 1
m

relf a    (53)  

' n

relf   (54)  

Ahol a, m és n – anyagparaméterek míg a ρrel – a relatív sűrűség, amely a fémhab és a tömör 

mátrix sűrűségének hányadosa. Az f’ paraméter meghatározható a relatív folyáshatár – relatív 

sűrűség diagram pontjaira illesztve. A relatív folyáshatár az (55) egyenlet alapján számítható: 

,

,

,

Y fémhab

Y rel

Y mátrix





  (55)  

Mivel a fémhab gyártása során csak a legnagyobb térkitöltéssel gyártottunk próbatesteket  

(6. fejezet) ezért két mérési pont állt rendelkezésre. A két pont a fémhab folyáshatára, valamint a 

tömör mátrixanyag folyáshatára. A köztes relatív sűrűség értékeknél a 9.2.2. fejezetben 

bemutatott nyomóvizsgálati modelleket használtam fel, úgy, hogy a mindössze 0,1 mm-es 

összenyomódást vizsgáltam és egy folyáshatárértéket adtam meg, amely a tökéletesen 

képlékeny anyagmodellt tételezett fel, de ezzel az egyszerűsítéssel gyorsan és egyszerűen meg 

tudtam határozni a különböző relatív sűrűségű fémhabok folyáshatárát. A 10.5. ábra mutatja be 

a mérésből és szimulációból kapott eredményeket, valamint a rájuk illesztett görbét az  

Al99,5-GM fémhab esetén. 
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10.5. ábra Az n paraméter meghatározására szolgáló relatív sűrűség – relatív folyáshatár diagram az 

Al99,5-GM fémhab esetén. 

 

A 10.3. táblázat tartalmazza az így meghatározott n paraméter értékeit a különböző 

szintaktikus fémhabok esetén. 

10.3. táblázat Az n anyagparaméterek a különböző szintaktikus fémhabok esetén. 

 Al99,5-GM AlSi12-GM AlSi10MnMg-LECAP 

n 1,53 ± 0,12 1,82 ± 0,11 2,34 ± 0,21 

 

A másik két anyagparaméter pedig a fémhabban ébredő σ2 é σ1 feszültségkomponensekből 

meghatározható az (56) egyenlet alapján, amelyet szintén már ismertettem a 3.11. fejezetben.  
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A nyúlásmérő bélyegek által meghatározott feszültségértékekből át lehet számítani a 

próbatestben ébredő radiális feszülségekre (σ2) a vastagfalú csőelmélet segítségével. A 

tangenciális feszültség egy belső nyomással (p) terhelt vastagfalú cső esetén, a külső oldalon: 
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ahol σt,kívül – a tangenciális feszültség a cső külső oldalán (melyet a nyúlásmérő bélyegek 

mérési adataiból tudok meghatározni), p – a belső nyomás, ami az én esetemben megegyezik a 

fémhabban ébredő radiális feszültséggel (σ2), r1 – a cső belső sugara és r2 – a cső külső sugara. 

Az (56) egyenletben szereplő σ1 pedig a tengely irányú feszültség, mely a mért erő és a fémhab 

felületének hányadosával számítható. 

Felmerülhet, hogy mivel a vastagfalú csőelmélet végtelen hosszú csőre vonatkozik, úgy, hogy 

az végtelen hosszon belülről egy egyenletes nyomással van terhelve, ezért nem biztos, hogy 

alkalmazható az én esetemben. Ezen felül a nyúlásmérő bélyegek elhelyezése (10.1. ábra) 

viszonylag alacsonyra került (10 mm-re az alaplaptól), hogy minden esetben a próbatestnél tudjak 
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mérni, a sarok körül kialakuló feszültséggyűjtő hely is befolyásolhatja az eredményeimet. Ezen 

okok miatt előzetes szimulációt készítettem, annak érdekében, hogy meghatározzam az elmélet 

használhatóságát. A szimuláció során a belső nyomást növeltem a 10.1 fejezet eredményeit 

felhasználva. A modell geometriája megegyezett a mérés során alkalmazott matricáéval, és a 

kiértékelési pontot az alsó sarokponttól 10 mm-re vettem fel, ahol a valóságban a nyúlásmérő 

bélyeg elhelyezése van. A belső nyomást nem a teljes hosszon adtam rá, hanem egy 

folyamatosan csökkenő méretű felületen, 30 mm-es hosszról indulva, ahogy az a valóságban is 

történik. Az eredményekből meghatároztam a szerszám külsején mérhető tangenciális 

feszültségkomponenst, melyet a valóságban is tudok mérni a nyúlásmérő bélyegekkel, majd a 

vastagfalú csőelméletet felhasználva visszaszámoltam a szerszám belsejében fellépő radiális 

feszültségkomponensre. Ezt az értéket pedig összevetettem a terhelésként ráadott 

feszültségértékkel. Ennek az összehasonlító vizsgálatnak az eredményét mutatja be a 10.6. ábra. 

 

10.6. ábra A vastagfalú csőelmélet validálására szolgáló szimuláció eredménye. 

 

Az eredményekből látszik, hogy a számított és a ténylegesen ráadott feszültségértékek között 

a maximális eltérés 5% volt. Ez pedig azt jelenti, hogy az én esetemben is alkalmazható a 

vastagfalú csőelmélet annak érdekében, hogy a korábban ismertetett módon a nyúlásmérő 

bélyegek által meghatározott tangenciális feszültségből meghatározhassam a próbatestben 

ébredő radiális feszültséget. Mivel a mérés során a súrlódásból, és a mérési pontatlanságokból 

elkerülhetetlenül tapasztalni fogok eltéréseket, ezért ez a mértékű eltérés nem befolyásolja az 

eredményeket, és ezáltal egy könnyen és gyorsan használható eszközöm van a fémhabban 

ébredő radiális feszültség (σ2) meghatározására. A fent bemutatott eljárás alapján pedig 

meghatározható a két anyagparaméter, melynek értékeit a 10.4. táblázat tartalmazza. 

10.4. táblázat Az a és m anyagparaméterek a különböző szintaktikus fémhabok esetén. 

 Al99,5-GM AlSi12-GM AlSi10MnMg-LECAP 

a 0,54 ± 0,01 0,51 ± 0,01 0,57 ± 0,03 

m -0,19 ± 0,03 -0,22 ± 0,01 -0,20 ± 0,04 

 

Ahhoz, hogy szimulációt tudjak ezekkel az értékekkel futtatni, már csak a fémhab 

folyáshatárára van szükségem különböző térkitöltések esetén. Amennyiben a fémhab 

hagyományos fémhab lenne, az (58) egyenletben szereplő σeq a mátrixanyag folyáshatárát 
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jelölné, és az n paraméteren kívül nem lenne másra szükségem.  
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f





 
  

 
 (58)  

Azonban mivel erősítőanyagot tartalmaznak a fémhabok, ezért ez az érték megváltozik és eltér 

a fentiekben bemutatott értékektől. Erre mutat be egy példát a 10.7. ábra. 

 

10.7. ábra A mérés és az elmélet alapján következő relatív folyáshatár – relatív sűrűség diagram  

Al99,5-GM próbatest esetén. 

 

Az ábrából látszik, hogy a mátrixanyag folyáshatára csak a görbe elején írja le helyesen a 

fémhab viselkedését. ~50%-os relatív sűrűséget követően figyelembe kell venni a tömörödés 

miatt hozzáadódó feszültségértékeket, tehát ahol elválik egymástól a piros és fekete görbe. Ezt 

a pontot tömörödési pontnak nevezem el, hiszen ettől a ponttól kezdve már nem hagyományos 

fémhabként viselkedik, hanem az erősítőanyag is jelentős szerepet tölt be a mechanikai 

tulajdonságaiban. A tömörödési ponthoz tartozó relatív sűrűség értéke függ a szintaktikus fémhab 

összetételétől, valamint a kiinduló relatív sűrűségtől. Ezeknek az értékeknek az ismeretében már 

minden adat ismert a szimulációk elvégzéséhez. Az MSC Marc Mentat szoftver segítségével 

végeztem tengelyszimmetrikus szimulációkat. A 10.8. ábra mutatja be a szimulációs modellt, míg 

a következő diagramok (10.9. ábra - 10.11. ábra) szemléltetik a szimuláció eredményeit a mérési 

eredményekkel összehasonlítva mérnöki feszültség – mérnöki alakváltozás rendszerben. 
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10.8. ábra A Marc Mentat szoftverben készített 

modell ábrája. Piros: bélyeg, zöld: fémhab, kék: 

matrica. 

 

10.9. ábra A mérések és a végeselemes 

szimuláció eredményei a Shima-Oyane 

anyagmodell felhasználásával Al99,5-GM esetén. 

 

10.10. ábra A mérések és a végeselemes 

szimuláció eredményei a Shima-Oyane 

anyagmodell felhasználásával AlSi12-GM esetén. 

 

10.11. ábra A mérések és a végeselemes 

szimuláció eredményei a Shima-Oyane 

anyagmodell felhasználásával AlSi10MnMg-

LECAP esetén. 

 

Ahogy az a diagramokon látható, a szimulációból kapott görbék minden esetben a mért értékek 

átlagánál futnak, ahogy arra számítani lehetett, hiszen a mérésekből meghatározott 

átlagértékeket használtam az anyagmodell paramétereiként. Ezáltal bizonyítottam, hogy a 

Shima-Oyane anyagmodell alkalmas a vasgömbhéj és agyagkavics erősítőanyagú alumínium 

mátrixú szintaktikus fémhabok modellezésére. Ez azért nagyon jelentős lépés, mert ezáltal, nem 

csak az adott méretű és feszültségállapotú próbatestekből kapott eredményeket tudjuk 

felhasználni a tervezés során, hanem már a nagyobb méretű és bonyolult igénybevételeknek 

kitett alkatrészeket is. Ezen felül a szimulációs igényeket is nagymértékben lecsökkenti ez az 

eljárás, mivel a fémhabokat ebben az esetben már, mint tömbi anyagot lehet kezelni.  

Ebben a fejezetben bemutattam a radiális irányban gátolt zömítéshez fejlesztett 

mérőberendezésemet, amellyel sokkal mélyebb információk szerezhetők a fémhabok feszültség 

és alakváltozási állapotából az alakítás során, mivel minden alakváltozási és 

feszültségkomponens ismert. Ezen felül ez az eljárás alkalmas a Shima-Oyane anyagmodell 

paramétereinek meghatározására is. Az így létrehozott modellel végeselemes szimulációkat 

futtatam, amely jó közelítéssel visszadta a mérési eredményeket, ezzel validálva az elmélet 

helyességét, mely teljesen új utat nyit a tervezésben, illetve a fémhabok alakváltozásának 

megértésében. 
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10.3. Tézisek 

4. tézis: A vas gömbhéj (Globomet) és agyagkavics (LECAP) erősítésű alumínium mátrixú 

(Al995, AlSi12 és AlSi10MnMg) szintaktikus fémhabok radiális irányban gátolt zömítéseiből 

meghatároztam az elnyelt mechanikai energia értékeket, mely eredményekből 

megállapítottam, hogy a 40%-os alakváltozásig elnyelt energia függ a mátrixanyagtól és a 

töltőanyagtól azonban a 283 MPa feszültségszintig elnyelt energia közel azonos volt 

mátrixanyagtól és töltőanyagtól függetlenül. [135] 

 

5. tézis: Meghatároztam a Shima-Oyane anyagmodell paramétereit radiális irányban gátolt 

zömítéssel. Bebizonyítottam, hogy a Shima-Oyane anyagmodell alkalmas a vasgömbhéj 

(Globomet) és agyagkavics (LECAP) erősítésű alumínium mátrixú (Al995, AlSi12 és 

AlSi10MnMg) szintaktikus fémhabok modellezésére. [135] 
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11. Összefoglalás, jövőbeni tervek, lehetőségek 

Jelen dolgozatomban áttekintettem, hogy a szintaktikus fémhabok mátrixanyaga, illetve annak 

hőkezeltségi állapota milyen hatással van a vizsgált mechanikai tulajdonságokra. Ezen 

vizsgálatok során felfigyeltem rá, hogy a kezdeti szakaszban meglepő viselkedést mutatnak ezek 

az anyagok ezért később részletes vizsgálatoknak vetettem alá őket. Megalkottam egy olyan 

modellt, amely képes követni a véletlenszerű gömbhéjeloszlást, ezzel lehetővé téve a szintaktikus 

fémhabok teljeskörű végeselemes modellezését. A kezdeti szakasz vizsgálata során három 

analitikus modellt, modális analízist és végeselemes modellezést használtam annak érdekében, 

hogy meghatározzam az ilyen típusú anyagok effektív rugalmassági modulusát. A mérési 

eredmények alapján sikeresen meghatároztam, hogy a differenciális önkonzisztens becslés a 

legpontosabb, illetve, hogy a modális analízis alkalmazható a szintaktikus fémhabok esetén is a 

rugalmassági tulajdonságok meghatározására. Ezt követően egy újfajta modellezési lehetőséget 

vettem szemügyre, mivel az előzőekben bemutatott modell nagyon idő és számításigényes. 

Ennek folytán jutottam el a Shima-Oyane anyagmodell alkalmazásáig. Ez az anyagmodell képes 

kezelni, hogy a fémhabok esetén nem teljesül a térfogat-, hanem csak a tömegállandóság. Ez 

egy nagyon fontos szempont volt, hiszen ezzel az anyagmodellel kiterjeszthető a tervezési és 

fejlesztési folyamat, hiszen a mérésekből kapott eredmények nem csak egy adott méretre és 

feszültségállapotra vonatkoznak, hanem akármekkora méretre és bármilyen feszültségállapotra. 

Ennek kapcsán egy új mérőrendszert fejlesztettem ki, mely a radiálisan gátolt zömítést egészíti 

ki nyúlásmérő bélyegekkel. Ebben a mérési elrendezésben meghatározhatók a modellhez 

szükséges anyagparaméterek, ami lehetővé tette a fémhabok homogén anyagként történő 

végeselemes modellezését, így nagyságrendekkel lecsökkentve a modellezésre és számításra 

fordított időt. 

 

A további kutatási terveket tekintve nagy potenciált látok az alkalmazott anyagmodellben, mivel 

jelenlegi formájában nem képes kezelni a repedésekből, törésekből fakadó tönkremenetelt, amely 

a kerámia gömbhéjjal erősített szintaktikus fémhabok tipikus jellemzője. Ezen felül érdemes 

megvizsgálni annak a lehetőségét, hogy a szakirodalomban leginkább elterjedt vizsgálati 

módszerrel – a párhuzamos síklapok között történő zömítéssel – milyen módon határozhatók 

meg a Shima-Oyane anyagmodell paraméterei, hogy minél egyszerűbben és gyorsabban 

felhasználható legyen ez az eljárás. 

Egy másik irány, amely szintén nagy előrelépéssel kecsegtet, a szabályozható térkitöltéssel 

rendelkező fémhabok. Ebben az esetben széles tartományok között szabályozhatók lennének a 

szintaktikus fémhabok mechanikai tulajdonságai, valamint az analítikus modellek és a Shima-

Oyane anyagmodell esetén is további pontosításokat hoznának. 

A harmadik szempont, amely napjainkban egyre nagyobb hangsúlyt kap, a 3D nyomtatással 

készített termékek szimulációja. A struktúrált, vagy véletlenszerű formákkal tervezett majd 3D 

nyomtatással készített fémhabok esetén is vélhetően alkalmazható ez az anyagmodell. Ezzel 

pedig az orvostechnikai vagy akár energetikai ipari felhasználásuk is előtérbe kerülhet. 
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12. A kutatómunka eredményei tézispontokba foglalva 

Az 5-10. fejezetben mutattam be a kutatási eredményeimet, amelyeket a célkitűzésekből 

kiindulva a kutatómunkám során elértem, és a doktori értekezésemben részletesen ismertettem. 

Ez az összefoglaló-szerkezet lehetővé teszi a tézispontok műfajhű (vagyis egyértelmű és a lehető 

legrövidebb) megfogalmazását.  

 

Tézisek: 

 

1. tézis: Az Al99,5, AlSi12, AlMgSi1 illetve AlCu5 mátrixú vasgömbhéj erősítésű szintaktikus 

fémhabok ISO 13314:2011 szabványnak megfelelően meghatározott szerkezeti merevség 

értéke és a próbatest magassági értékei között lineáris összefüggés áll fenn. [126-130] 

 

2. tézis: Létrehoztam egy numerikus eljárást, mely 5%-os pontosságon belül közelítette a 

platófeszültséget, valamint az elnyelt mechanikai energia értékét az Al99,5 mátrixú 

vasgömbhéj erősítésű szintaktikus fémhabok esetén. Ezzel a validált eljárással kimutattam, 

hogy a tönkremenetel a gömbhéjak közötti vékony falakban kezdődik meg. [131] 

 

3. tézis: Modális analízis segítségével validáltam, hogy az analitikus módszerek közül a 

differenciális önkonzisztens becslés adja a legjobb közelítést, valamint a végelemes 

szimuláció 5%-os hibán belül képes az Al99,5 és AlSi12 mátrixú vas- vagy kerámia 

gömbhéj erősítésű szintaktikus fémhabok effektív rugalmassági modulusának 

meghatározására. [132-134]  

 

4. tézis: A vas gömbhéj (Globomet) és agyagkavics (LECAP) erősítésű alumínium mátrixú 

(Al995, AlSi12 és AlSi10MnMg) szintaktikus fémhabok radiálisan gátolt zömítéseiből 

meghatároztam az elnyelt mechanikai energia értékeket, mely eredményekből 

megállapítottam, hogy a 40%-os alakváltozásig elnyelt energia függ a mátrixanyagtól és a 

töltőanyagtól azonban a 283 MPa feszültségszintig elnyelt energia közel azonos volt 

mátrixanyagtól és töltőanyagtól függetlenül. [135] 

 

5. tézis: Meghatároztam a Shima-Oyane anyagmodell paramétereit radiális irányban gátolt 

zömítéssel. Bebizonyítottam, hogy a Shima-Oyane anyagmodell alkalmas a vasgömbhéj 

(Globomet) és agyagkavics (LECAP) erősítésű alumínium mátrixú (Al995, AlSi12 és 

AlSi10MnMg) szintaktikus fémhabok modellezésére. [135] 
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14. Melléklet 

14.1. Vasgömbhéj erősítésű szintaktikus fémhabok csiszolati képei 

Al99,5 mátrix AlSi12 mátrix 

 
14.1. ábra Az Al99,5-GM próbatest polírozott 

mintájának makrofotója. 

 
14.2. ábra Az AlSi12-GM próbatest polírozott 

mintájának makrofotója. 

 
14.3. ábra Az Al99,5-GM próbatest polírozott 

mintájának fénymikroszkópos képe. 

 
14.4. ábra Az AlSi12-GM próbatest polírozott 

mintájának fénymikroszkópos képe. 

 
14.5. ábra Az Al99,5-GM próbatest maratott 

mintájának fénymikroszkópos fényképe. 

 
14.6. ábra Az AlSi12-GM próbatest maratott 

mintájának fénymikroszkópos fényképe. 

 

 



 

 

97 

 

 

 

14.7. ábra Az Al99,5-GM zömített próbatest 

mintájának makrofotója. 

 
14.8. ábra Az AlSi12-GM zömített próbatest 

mintájának makrofotója. 

 
14.9. ábra Az Al99,5-GM zömített próbatest 

polírozott mintájának fénymikroszkópos képe. 

 
14.10. ábra Az AlSi12-GM zömített próbatest 
polírozott mintájának fénymikroszkópos képe. 

 

14.11. ábra Az Al99,5-GM zömített próbatest 

maratott mintájának fénymikroszkópos képe. 

 

14.12. ábra Az AlSi12-GM zömített próbatest 

maratott mintájának fénymikroszkópos képe. 
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AlMgSi1 mátrix AlCu5 mátrix 

 
14.13. ábra Az AlMgSi1-GM próbatest polírozott 

mintájának makrofotója. 

 
14.14. ábra Az AlCu5-GM próbatest polírozott 

mintájának makrofotója. 

 
14.15. ábra Az AlMgSi1-GM próbatest polírozott 

mintájának fénymikroszkópos képe. 

 
14.16. ábra Az AlCu5-GM próbatest polírozott 

mintájának fénymikroszkópos képe. 

 
14.17. ábra Az AlMgSi1-GM próbatest maratott 

mintájának fénymikroszkópos fényképe. 

 
14.18. ábra Az AlCu5-GM próbatest maratott 

mintájának fénymikroszkópos fényképe. 
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14.19. ábra Az AlMgSi1-GM zömített próbatest 

mintájának makrofotója. 

 

14.20. ábra Az AlCu5-GM zömített próbatest mintájának 

makrofotója. 

 

14.21. ábra Az AlMgSi1-GM zömített próbatest 

polírozott mintájának fénymikroszkópos képe. 

 

14.22. ábra Az AlCu5-GM zömített próbatest polírozott 

mintájának fénymikroszkópos képe. 

 

14.23. ábra Az AlMgSi1-GM zömített próbatest maratott 
mintájának fénymikroszkópos képe. 

 

14.24. ábra Az AlCu5-GM zömített próbatest maratott 
mintájának fénymikroszkópos képe. 
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14.2. Vasgömbhéj erősítésű szintaktikus fémhabok nyomóvizsgálatából meghatározott 

mérnöki feszültség – mérnöki alakváltozás diagramjai 

Al99,5 mátrix AlSi12 mátrix 

 
14.25. ábra Al99,5 – GM nyomógörbéinek 

átlaggörbéje. 

 
14.26. ábra AlSi12 – GM nyomógörbéinek 

átlaggörbéje. 

 
14.27. ábra Al99,5 – GM nyomógörbéinek 

átlaggörbéje. 

 
14.28. ábra AlSi12 – GM nyomógörbéinek 

átlaggörbéje. 

 
14.29. ábra Al99,5 – GM nyomógörbéinek 

átlaggörbéje. 

 
14.30. ábra AlSi12 – GM nyomógörbéinek 

átlaggörbéje. 
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AlMgSi1 mátrix lágyított AlMgSi1 mátrix mesterségesen 

öregített 

 
14.31. ábra AlMgSi1 – GM (O) nyomógörbéinek 

átlaggörbéje. 

 
14.32. ábra AlMgSi1 – GM (T6) nyomógörbéinek 

átlaggörbéje. 

 
14.33. ábra AlMgSi1 – GM (O) nyomógörbéinek 

átlaggörbéje. 

 
14.34. ábra AlMgSi1 – GM (T6) nyomógörbéinek 

átlaggörbéje. 

 
14.35. ábra AlMgSi1 – GM (O) nyomógörbéinek 

átlaggörbéje. 

 
14.36. ábra AlMgSi1 – GM (T6) nyomógörbéinek 

átlaggörbéje. 
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AlCu5 mátrix lágyított AlCu5 mátrix mesterségesen 

öregített 

 
14.37. ábra AlCu5 – GM (O) nyomógörbéinek 

átlaggörbéje. 

 
14.38. ábra AlCu5 – GM (T6) nyomógörbéinek 

átlaggörbéje. 

 
14.39. ábra AlCu5 – GM (O) nyomógörbéinek 

átlaggörbéje. 

 
14.40. ábra AlCu5 – GM (T6) nyomógörbéinek 

átlaggörbéje. 

 
14.41. ábra AlCu5 – GM (O) nyomógörbéinek 

átlaggörbéje. 

 
14.42. ábra AlCu5 – GM (T6) nyomógörbéinek 

átlaggörbéje. 
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14.3. Vasgömbhéj erősítésű szintaktikus fémhabok nyomóvizsgálatából kapott 

eredmények 

14.1. táblázat A nyomóvizsgálatokból kapott eredmények. 

Minta 
H/D 

viszony 

S 

(MPa) 

σY 

(MPa) 

σplt 

(MPa) 

W1% 

(J/cm3) 

W50% 

(J/cm3) 

Wh 

(%) 

Al99,5-

GM 

1 1090 ± 3 26 ± 1 37 ± 2 0,52 ± 0,05 17,72 ± 1,08 63,9 ± 10,9 

1,5 1529 ± 1 28 ± 3 38 ± 4 0,53 ± 0,05 18,51 ± 1,79 64,9 ± 21,2 

2 2371 ± 9 27 ± 4 38 ± 4 0,40 ± 0,05 18,67 ± 2,18 65,5 ± 21,2 

AlSi12-

GM 

1 2369 ± 52 35 ± 3 58 ± 3 0,57 ± 0,07 28,70 ± 1,69 66,0 ± 10,4 

1,5 3822 ± 14 38 ± 2 63 ± 4 0,51 ± 0,03 30,95 ± 1,88 65,5 ± 12,8 

2 4304 ± 108 39 ± 2 65 ± 1 0,55 ± 0,06 31,23 ± 1,18 64,1 ± 3,2 

AlMgSi1-

GM (O) 

1 2041 ± 61 38 ± 5 63 ± 7 0,71 ± 0,07 30,66 ± 3,70 64,9 ± 22,4 

1,5 2737 ± 80 34 ± 6 52 ± 7 0,55 ± 0,09 25,07 ± 4,05 64,3 ± 27,1 

2 3947 ± 62 35 ± 2 51 ± 4 0,48 ± 0,05 24,92 ± 2,54 65,2 ± 15,8 

AlMgSi1-

GM (T6) 

1 2730 ± 47 51 ± 6 83 ± 8 0,95 ± 0,09 40,38 ± 3,73 64,9 ± 19,4 

1,5 4756 ± 105 59 ± 11 89 ± 18 0,94 ± 0,17 43,74 ± 8,96 65,5 ± 40,7 

2 6553 ± 56 56 ± 5 91 ± 15 0,76 ± 0,08 44,04 ± 7,31 64,5 ± 33,1 

AlCu5-

GM (O) 

1 3227 ± 88 66 ± 9 74 ± 27 1,02 ± 0,17 36,62 ± 12,44 66,0 ± 61,7 

1,5 4038 ± 115 58 ± 4 111 ± 24 0,94 ± 0,12 53,39 ± 5,62 64,1 ± 43,3 

2 6597 ± 460 66 ± 7 130 ± 9 0,95 ± 0,16 60,73 ± 4,36 62,3 ± 13,9 

AlCu5-

GM (T6) 

1 3424 ± 75 66 ± 10 111 ± 31 1,24 ± 0,20 53,56 ± 14,51 64,3 ± 56,1 

1,5 6080 ± 94 79 ± 11 115 ± 24 1,26 ± 0,18 55,61 ± 11,11 64,5 ± 41,9 

2 7072 ± 67 72 ± 11 117 ± 12 1,03 ± 0,14 55,63 ± 7,71 63,4 ± 20,7 

 

14.4. Gömbhéj kiosztó program Matlab kódja 

clear; 

  

% radia of spheres 

r = load('spheres.txt'); 

r = [r;r;r]; 

r_atlag = mean(r); 

N = length(r); 

r2 = zeros(N,1); 

display('Körök sugarai beolvasva'); 

  

% téglatest méretei mm-ben 

a = 10; 

b = 10; 

c = 12; 

sav = 7; 

d = 0.01; % minimális távolság a gömbök között 

D = 0.3; % maximális távolság a gömbök között 

termax1 = 48; 

termax2 = 48; 

termax3 = 60; 
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probalkozasok_szama = 200000; 

  

% coordinates of the spheres 

x = zeros(N,1); 

y = zeros(N,1); 

z = zeros(N,1); 

  

% 1. gömb lerakása 

x(1) = a/2; 

y(1) = b/2; 

z(1) = 0; 

  

Xmin = x(1) - 2*r_atlag; 

Xmax = x(1) + 2*r_atlag; 

Ymin = y(1) - 2*r_atlag; 

Ymax = y(1) + 2*r_atlag; 

Zmin = 0; 

Zmax = z(1) + 2*r_atlag; 

  

% 2. gömb lerakása 

for i = 1:1000 

    x(2) = (Xmax-Xmin)*rand + Xmin; 

    y(2) = (Ymax-Ymin)*rand + Ymin; 

    z(2) = (Zmax-Zmin)*rand + Zmin; 

     

    dist = pdist([x(1:2),y(1:2),z(1:2)]) - r(1) - r(2); 

    f1 = dist > d; 

    f2 = dist < D; 

     

    if(f1 && f2) 

        display(['Sikerült a 2. gömb :) ', num2str(i),'. próbálkozásra']); 

        Xmin = max(0,min(x(1:2)) - 2*r_atlag); 

        Xmax = min(a,max(x(1:2)) + 2*r_atlag); 

        Ymin = max(0,min(y(1:2)) - 2*r_atlag); 

        Ymax = min(b,max(y(1:2)) + 2*r_atlag); 

        Zmin = max(0,min(z(1:2)) - 2*r_atlag); 

        Zmax = min(sav,max(z(1:2)) + 2*r_atlag); 

        break; 

    end 

end 

  

% 3. gömb lerakása 

for i = 1:10000 

    x(3) = (Xmax-Xmin)*rand + Xmin; 

    y(3) = (Ymax-Ymin)*rand + Ymin; 

    z(3) = (Zmax-Zmin)*rand + Zmin; 

     

    rsum = Rsum(r,3); 

     

    dist = pdist([x(1:3),y(1:3),z(1:3)]) - rsum; 

    f1 = dist > d; 

    f2 = dist < D; 
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    if(min(f1) && min(f2)) 

        display(['Sikerült a 3. gömb :) ', num2str(i),'. próbálkozásra']) 

        Xmin = max(0,min(x(1:2)) - 1.5*r_atlag); 

        Xmax = min(a,max(x(1:2)) + 1.5*r_atlag); 

        Ymin = max(0,min(y(1:2)) - 1.5*r_atlag); 

        Ymax = min(b,max(y(1:2)) + 1.5*r_atlag); 

        Zmin = max(0,min(z(1:2)) - 1.5*r_atlag); 

        Zmax = min(sav,max(z(1:2)) + 1.5*r_atlag); 

        break; 

    end 

end 

  

r2(1:3) = r(1:3); 

counter = 0; 

k = 4; 

Zmin2=0; 

Zmax2=sav; 

for i = 4:N 

    for j = 1:probalkozasok_szama 

        x(k) = (Xmax-Xmin)*rand + Xmin; 

        y(k) = (Ymax-Ymin)*rand + Ymin; 

        z(k) = (Zmax-Zmin)*rand + Zmin; 

  

        rsum = r2(1:k-1) + r(i); 

        dist = sqrt( (x(1:k-1) - x(k)).^2 + (y(1:k-1) - y(k)).^2 + (z(1:k-1) 

- z(k)).^2) - rsum; 

  

        f1 = dist > d; 

        f2 = dist < D; 

        f = sum(f1+f2==2); 

        if(f==3 && min(f1)) 

            display(['Sikerült a ',num2str(k),'. gömb :)', num2str(j),'. 

próbálkozásra']) 

            ter = 100*sum(4/3*r2(1:k).^3*pi) / (a*b*Zmax2); 

            ter2 = 100*sum(4/3*r2(1:k).^3*pi) / (a*b*c); 

            display(['Lokális térkitöltés: ', num2str(ter),'     GLOBÁLIS 

TÉRKITÖLTÉS: ', num2str(ter2)]); 

            Xmin = max(0,min(x(1:k)) - 1*r_atlag); 

            Xmax = min(a,max(x(1:k)) + 1*r_atlag); 

            Ymin = max(0,min(y(1:k)) - 1*r_atlag); 

            Ymax = min(b,max(y(1:k)) + 1*r_atlag); 

            Zmin = max(Zmin2,min(z(1:k)) - 1*r_atlag); 

            Zmax = min(Zmax2,max(z(1:k)) + 1*r_atlag); 

  

            if(Zmax==sav && ter>=termax1) 

               Zmin2 = Zmin + sav-2; 

               Zmax2 = Zmax + sav-2; 

               counter = counter + 1; 

            elseif(counter>0 && ter>=termax2) 

               Zmin2 = Zmin + sav-2; 

               Zmax2 = Zmax + sav-2; 

               counter = counter + 1; 
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            end 

  

            break; 

        end 

        if(Zmax>=c && ter>=termax2) 

           break; 

        end 

    end 

    if(Zmax>=c && ter>=termax2) 

       display('kész!'); 

       break; 

    end 

    if(j >= probalkozasok_szama) 

       display('Gombhéj léptetés'); 

    else 

        r2(k) = r(i); 

        k = k+1; 

    end 

     

end 

  

h = i ; 

w=0; 

q=0; 

for i = h+1:N 

    for j = q:0.05:a 

        for u = 0:0.05:b 

            for l = 0:0.05:c 

                x(k) = j; 

                y(k) = u; 

                z(k) = l; 

  

                rsum = r2(1:k-1) + r(i); 

                dist = sqrt( (x(1:k-1) - x(k)).^2 + (y(1:k-1) - y(k)).^2 + 

(z(1:k-1) - z(k)).^2) - rsum; 

         

                f1 = dist > d; 

                f2 = dist < D; 

                f = sum(f1+f2==2); 

                if(f==3 && min(f1)) 

                    display(['Sikerült a ',num2str(k),'. gömb :)', 

num2str(q),'. próbálkozásra']) 

                    ter2 = 100*sum(4/3*r(1:k).^3*pi) / (a*b*c); 

                    display(['Lokális térkitöltés: ', num2str(ter),'     

GLOBÁLIS TÉRKITÖLTÉS: ', num2str(ter2)]); 

                    w = 1; 

                    break; 

                     

                end 

                 

            end 

            if (w==1) 

                break; 
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            end 

             

        end 

        if (w==1) 

            q=j; 

            r2(k) = r(i); 

            k = k+1; 

            break; 

        end 

    end 

    if (w==1 && ter2 >=termax3) 

        display('kész van!'); 

         

        break; 

    elseif(w==0) 

        display(num2str(k),'kakaó');        

         

        break; 

    end 

   display(num2str(k));  

    w = 0 ; 

end  

w=0; 

q=0; 

h = i; 

display('második lefutás');  

for i = h+1:N 

    for j = q:0.05:a 

        for u = 0:0.05:b 

            for l = 0:0.05:c 

                x(k) = j; 

                y(k) = u; 

                z(k) = l; 

  

                rsum = r2(1:k-1) + r(i); 

                dist = sqrt( (x(1:k-1) - x(k)).^2 + (y(1:k-1) - y(k)).^2 + 

(z(1:k-1) - z(k)).^2) - rsum; 

         

                f1 = dist > d; 

                f2 = dist < D; 

                f = sum(f1+f2==2); 

                if(f==3 && min(f1)) 

                    display(['Sikerült a ',num2str(k),'. gömb :)', 

num2str(j),'. próbálkozásra']) 

                    ter2 = 100*sum(4/3*r(1:k).^3*pi) / (a*b*c); 

                    display(['Lokális térkitöltés: ', num2str(ter),'     

GLOBÁLIS TÉRKITÖLTÉS: ', num2str(ter2)]); 

                    w = 1; 

                    break; 

                     

                end 

                 

            end 
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            if (w==1) 

                break; 

            end 

             

        end 

        if (w==1) 

            q=j; 

            r2(k) = r(i); 

            k = k+1; 

            break; 

        end 

    end 

    if (w==1 && ter2 >=termax3) 

        display('kész!'); 

        break; 

    elseif(w==0) 

        break; 

    end 

   display(num2str(k));  

   w=0; 

     

     

end  

scatter3(x(1:k),y(1:k),z(1:k)) 

axis equal 

xlim([0 a]); 

ylim([0 b]); 

zlim([0 c]); 

  

Da = 2*r2; 

A = [(2:k+1)',Da(1:k),x(1:k),y(1:k),z(1:k)]; 

fileID = fopen('result.txt','w'); 

fprintf(fileID,'%12s \r\n \r\n','!# Pro/TABLE'); 

fprintf(fileID,'%5s \t %9s \t %16s \t %16s \t %16s \r\n','! 

idx','d5(0.19)','d3(0.012778459)','d4(0.721935599)','d6(0.846634567)'); 

fprintf(fileID,'%-4.0f \t %-6.3f \t %-6.3f \t %-6.3f \t %-6.3f \r\n',A'); 

fclose(fileID); 

 

14.5. Gömbhéj kiosztó program eredményfájlja 

!# Pro/TABLE 

 

! idx d5(0.19) d3(0.012778459) d4(0.721935599) d6(0.846634567) 

2 1.497 0.161 8.16 1.07 

3 1.506 1.537 7.595 0.692 

4 1.5405 1.174 7.813 2.184 

5 1.42995 1.398 8.985 1.244 

6 1.40325 2.522 8.155 1.637 

7 1.518 0.487 6.686 1.346 
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8 1.428 1.934 6.585 1.717 

9 1.551 1.522 6.085 0.346 

10 1.5765 2.999 7.039 0.707 

11 1.5465 1.951 9.102 2.658 

12 1.5195 2.753 9.617 1.417 

13 1.5375 2.785 5.522 1.081 

14 1.3908 1.498 10.289 1.846 

15 1.4544 3.247 7.035 2.228 

16 1.46535 0.446 9.155 2.364 

17 1.45815 2.435 8.73 0.227 

18 1.44795 2.071 6.995 3.115 

19 1.4409 3.445 8.851 2.507 

20 1.422 0.129 9.656 1.021 

21 1.44795 3.255 7.795 3.504 

22 1.43865 4.106 6.198 1.351 

23 1.39125 2.67 5.77 2.644 

24 1.5375 3.168 6.348 3.938 

25 1.3524 2.965 10.169 2.754 

26 1.4349 2.927 9.231 3.825 

27 1.48275 0.919 6.124 2.704 

28 1.48275 4.4 6.879 3.167 

29 1.48695 1.629 5.009 1.957 

30 1.5405 4.507 7.885 2 

31 1.4838 1.658 10.48 3.297 

32 1.4175 2.341 11.357 2.316 

33 1.46685 1.905 8.185 3.989 

34 1.44855 0.487 5.2 1.021 

35 1.4823 5.363 6.601 2.036 

36 1.5465 5.002 7.217 0.666 

37 1.42335 3.726 8.584 0.918 

38 1.4409 1.679 5.087 3.449 

39 1.44855 4.097 5.509 2.652 

40 1.5105 4.663 8.34 3.486 

41 1.36575 1.315 10.17 0.446 

42 1.44285 4.247 9.739 1.648 

43 1.5495 3.159 4.794 3.685 

44 1.374 0.49 11.028 1.2 

45 1.24515 0.699 11.136 2.509 

46 1.4667 3.158 4.479 2.142 

47 1.47075 4.242 9.801 3.315 

48 1.4661 1.734 4.576 0.482 

49 1.3524 3.065 4.118 0.75 
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50 1.4823 1.242 12.158 1.731 

51 1.4949 5.198 8.803 0.967 

52 1.422 0.735 7.396 3.563 

53 1.43745 1.639 9.553 4.468 

54 1.49355 5.831 7.37 3.246 

55 1.5195 0.377 4.695 2.79 

56 1.386 5.915 8.372 2.176 

57 1.386 4.129 9.131 4.603 

58 1.3908 4.408 4.779 1.438 

59 1.4421 5.391 5.748 0.816 

60 1.4295 0.893 6.086 4.19 

61 1.46085 5.673 9.414 3.154 

62 1.1895 0.736 8.933 0.089 

63 1.4652 3.996 3.392 1.565 

64 1.4667 5.953 8.457 4.276 

65 1.24515 3.112 8.272 4.792 

66 1.46085 0.517 8.598 4.373 

67 1.39155 3.515 10.396 4.431 

68 1.47825 4.101 11.002 2.414 

69 1.42605 4.35 7.719 4.823 

70 1.42545 6.347 7.854 0.907 

71 1.39155 0.548 4.7 4.275 

72 1.39215 6.895 8.609 3.166 

73 1.46895 4.57 6.288 4.544 

74 1.43745 1.233 3.678 3.501 

75 1.4637 5.632 5.132 2.153 

76 1.47075 6.298 6.64 0.051 

77 1.48455 2.163 10.943 4.639 

78 1.49475 6.915 7.303 2.166 

79 1.4526 6.508 6.063 2.911 

80 1.49325 3.226 11.055 1.166 

81 1.434 2.635 3.492 3.106 

82 1.434 2.334 3.326 1.681 

83 1.518 5.258 5.292 3.613 

84 1.39515 0.738 3.887 1.591 

85 1.506 2.053 4.222 4.624 

86 1.4472 5.306 10.84 3.288 

87 1.4694 6.057 9.76 1.747 

88 1.44855 4.673 4.157 2.722 

89 1.44645 3.182 11.443 3.499 

90 1.4367 3.933 3.498 3.807 

91 1.48095 6.07 6.361 4.352 
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92 1.4526 4.558 2.673 2.743 

93 1.45485 5.403 3.379 3.745 

94 1.49325 6.727 5.041 3.987 

95 1.4823 6.708 10.481 2.893 

96 1.46895 5.476 3.776 1.52 

97 1.49625 7.099 7.485 4.098 

98 1.4559 0.429 7.241 4.982 

99 1.3515 7.491 6.15 4.505 

100 1.3383 3.412 12.267 2.353 

 


