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Jelölésjegyzék 

 
Az alábbi jelölésjegyzék összefoglalja az értekezésben alkalmazott valamennyi jelölést, azok 

jelentését és mértékegységét. 
Rövidítés magyar megfelelője angol megfelelője 

AHSS Korszerű nagyszilárdságú acél Advanced high strength steel  
AMSF Alumínium mátrixú szintanktikus fémhab Aluminum matrix syntactic foam 
BSE Visszaszórt elektron Back scattered electron 
CP Komplex fázisú (acélcsoport) Complex phase 
DP Ferrit-martenzites (acélcsoport) Dual phase 
EDS Energiadiszperzív röntgenspektroszkópia Energy dispersive X-ray spectroscopy 
HSS Nagyszilárdságú acél  High strength steel  
SEM Pásztázó elektron mikroszkóp Scanning electron microscope 
MMSF Szintaktikus fémhab  Metal matrix syntactic foam 
TRIP Átalakulás indukálta képlékenység (acélcso-

port) 
Transformation induced plasticity  

UHSS Ultranagy szilárdságú acélok  Ultra high strength steel 

 
 

Jelölés mértékegység jelentése 

Δh
500m

 (mm) AMSF magasságfogyása 500 m koptatási úthossz alatt 

ε
c
 (%) 

AMSF nyomószilárdságához tartozó mérnöki (törési) alakváltozás 
(ISO 13314:2011 szerit) 

σ
c
 (MPa) AMSF nyomószilárdsága (ISO 13314:2011 szerit) 

σ
y
 (MPa) AMSF folyáshatára (ISO 13314:2011 szerit) 

σ
p
 (MPa) AMSF platófeszültsége (ISO 13314:2011 szerit) 

µ (1) AMSF súrlódási együtthatója 
µSS (1) AMSF súrlódási együtthatója állandósult állapotban 
v

SS
 (mm3·m-1) AMSF fajlagos kopása állandósult állapotban 

Rm (MPa) Szakítószilárdság  
Rp0.2 (MPa) Terhelt állapotban mért egyezményes folyáshatár 

Kdeformált (µm) 
AMSF felülete és felületi karcai alatti képlékenyen deformálódott 
anyag mélysége 

Kmélység (µm) AMSF kopási karcmélysége  
Kszélesség (µm) AMSF kopási karcszélessége  
S (MPa) AMSF szerkezeti merevsége 
STS (kN) Ellenállás-ponthegesztett kötés nyíró-szakító ereje 
STSmin (kN) Ellenállás-ponthegesztett kötés minimális nyíró-szakító ereje 

W
c
 (J·cm-3) 

AMSF első feszültségcsúcsig elnyelt, térfogatra fajlagosított (tö-
rési) energiája (ISO 13314:2011 szerit) 

W
25%

 (J·cm-3) 
AMSF 25% mérnöki alakváltozásig elnyelt térfogatra fajlagosított 
energiája (ISO 13314:2011 szerit) 
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1. Személyes motiváció  
 
Egyetemi tanulmányaim során mikroszerkezetvizsgálatokkal és hegesztéssel először TDK munkám 

kapcsán kerültem komolyabb kapcsolatba, amikor is Grade2-es anyagminőségű titiánrudak dörzshe-
gesztett kötéseit vizsgáltam. Később nagyobb felbontású eszközökkel is vizsgáltam fémes anyagok 
mikroszerkezetét, diplomamunkámat Karlsruhe-ban in-situ elektronmikroszkópos vizsgálatok témakö-
rében készítettem el. Ezek a tapasztalatok később nagyon hasznosnak bizonyultak PhD kutatásaimhoz 
[1-9] aminek keretében lézersugaras kezelés hatásait vizsgáltam személyautó motorblokk-hengerfura-
tainál. Kutatásommal segítettem a motorblokkok gyártásának fejlesztését és egy új felépítés alatt álló 
gyártósor optimalizálását. 

A hegesztést, mint a tanszékünk egyik fő kompetenciaterületét mindig is szívügyemként kezeltem, 
ezért PhD munkámmal párhuzamosan elvégeztem a nemzetközi hegesztő szakmérnök képzést (IWE). 
Továbbá kutattam ívforrasztási problémákat mikroszerkezeti szempontból is [10-13].  

A PhD kutatásaim lezárása után a fémmátrixú kompozitokat kutató munkacsoportba kerültem, 
melynek munkáját támogattam főként mikroszerkezeti és mechanikai vizsgálati oldalról, ezért tézisem 
fő részét is e kutatásokra alapozva fogalmazom meg [14-35]. 

A fémmátrixú kompozittechnológiai kutatásokkal párhuzamosan a hegesztés területével is foglal-
kozom, főként a nagyszilárdságú acélok mikroszerkezetváltozásaira és mechanikai tulajdonságaira fó-
kuszálva, mely kutatást a Bolyai ösztöndíj és az OTKA posztdoktori kiválósági program is támogatják 
[36-50]. 

 
 

2. A szintaktikus fémhabokról 
 

Ebben a fejezetben a szintaktikus fémhabok (MMSF; metal matrix syntactic foam) kutatása során 
végzett munkámat mutatom be, fókuszálva a hibrid (több fajta erősítőanyagot is tartalmazó) alumí-
nium mátrixú szintaktikus fémhabjaink (AMSF; aluminum matrix syntactic foam) egyes tulajdonságcso-
portjainak (pl.: mechanikai és tribológiai tulajdonságai) között feltárt összefüggésekre, amely az erősí-
tésként felhasznált gömbhéj-mérettartományban még nem volt vizsgált a szakirodalomban. 
 

2.1. Általános bevezetés 
 

Az egyre kisebb össztömegű szerkezetek gyártása megköveteli a folyamatos anyagfejlesztést, ahol 
az egyik fő irány értelemszerűen a sűrűség csökkentése, a megfelelő mechanikai szilárdság megtartása 
mellett. A sűrűség csökkentésének nagyon hatásos módja a habgyártás. Adott alkalmazásokra megfe-
lelő fajlagos merevségi és fajlagos szilárdsági értékek érhetők el fémhabokkal [51-53]. A nyílt cellás 
fémhabokhoz képest, a zártcellásak sokkal jobb fajlagos merevségi és fajlagos szilárdsági értékekkel 
rendelkeznek. A zárt cellás fémhabok egy speciális csoportjában kompozitként üreges merevítéseket, 
gömbhéjakat alkalmazva (szintaktikus fémhabok) a szilárdsági és merevségi értékek jelentősen meg-
növelhetők [22, 27-30, 54-59]. 

A nemzetközi és hazai szakirodalomban a szintaktikus fémhabokat (amelyeket gyakran kompozit 
fémhaboknak – composite metal foams – is neveznek), néhány kutatócsoport több szempont szerint 
is vizsgálta, jellemezte. A szintaktikus fémhabokat a mátrixanyaguk szerint is szokás csoportosítani; 
megkülönböztetünk Al [60-79], Mg [80-87], Fe [88-95], Zn [96-99] és Ti [100-104] mátrixú szintaktikus 
fémhabokat. A legelterjedtebbek a könnyűfém (Al és Mg) alapú MMSF-ok, éppen a kedvező fajlagos 
tulajdonságaik és a viszonylag könnyű gyárthatóságuk (bekeveréses öntés [71, 81, 98, 99, 105-108], 
illetve infiltrálás [63, 70, 86, 93, 94, 96, 109-119]) miatt. 

A szintaktikus fémhabok erősítőanyagaként az esetek többségében, valamilyen oxid kerámiából 
készült gömbhéjat alkalmaznak. A legjellemzőbbek az úgynevezett „fly ash” (gyártói márkanevén néha 
„cenosphere”-ként is említik) gömbhéjak, amelyek egy erőművi technológia melléktermékeként elő-
álló, elsősorban SiO2-ből és Al2O3-ból, valamint kisebb mennyiségben egyéb oxidkerámiákból álló 
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gömbhéjak. Előnyük az olcsóságuk és tömeges elérhetőségük, hátrányuk a nagyobb szórású és kedve-
zőtlenebb mechanikai tulajdonságok. A tisztán Al2O3 tartalmú gömbhéjak jobban kézben tartott tech-
nológiával (például koaxiális fúvókák módszere) készülnek, ezért összetételük pontosabb, geometriai 
méreteik kisebb szórást mutatnak, ugyanakkor a technológia miatt jelentősen drágábbak. Napjainkban 
egyes kutatócsoportok SiC gömbhéjakkal is kísérleteznek [85, 120, 121], ezekkel a gömbhéjakkal ext-
rém kis sűrűségű (1 gcm-3 alatti) szintaktikus fémhabok állíthatók elő. Megjegyzem, hogy a gömbhéjak 
viszonylag nagy költsége miatt számos kutatócsoport próbálkozik olyan szintaktikus fémhabok előállí-
tásával, amelyben a töltőanyag olcsó és porózus szerkezetű, de nem szabályosan üreges. Ezen a terü-
leten az építőipari perlit [122-132] és a habkő [133] érdemes említésre. 

A szintaktikus fémhabokat érintő vizsgálatok tekintetében az általában hengeres, vagy hasáb 
alakú, jellemzően kutatócsoportonként más és más karcsúságú próbatestek nyomóvizsgálata a legel-
terjedtebb. Ennek indoka az, hogy a MMSF-ok – csakúgy, mint minden más fémhab és habanyag – 
szokásos igénybevétele a nyomás. A nyomó jellegű igénybevételek vizsgálata ugyanakkor, meglehető-
sen tág kört ölel fel, a kvázi statikus vizsgálatoktól [27, 66, 132-135] kezdve a dinamikus vizsgálatokon 
[85, 90, 120, 136-142] át, a korlátozott alakváltozású [28, 73] és az ismétlődő igénybevételeket [57, 91, 
128, 143-146] megvalósító vizsgálatokig. Roncsolásmentes vizsgálataikban (pl.: CT vizsgálat) [51, 147-
149], modellezésükben [150-157], mechanikai tulajdonságaik becslésében [158] és forgácsolással tör-
ténő megmunkálásukban [159] is jelentős előre lépések történtek az utóbbi időben. 

Külön csoportját képezik a MMSF-oknak az úgynevezett hibrid szintaktikus fémhabok, amelyek-
nek közös jellemzője, hogy vagy valamilyen hozzáadott plusz erősítőanyagot (a gömbhéjak mellett pél-
dául rövidre vágott szálakat), vagy különböző minőségű gömbhéjakat (például különböző méretű – 
bimodális méreteloszlású –, vagy különböző anyagú) gömbhéjakat tartalmaznak [27, 33, 35, 106, 107]. 
Ezeknek a szintaktikus fémhaboknak közös jellemzője, hogy az összetevőik arányának tervszerű meg-
választásával a tulajdonságaik hatékonyan alkalmazásra szabhatók. 

A fenti rövid szakirodalmi áttekintésből kitűnik, hogy a szintaktikus fémhabok jelenléte a fémha-
bok között jelentős, több kutatócsoportot foglalkoztat és tulajdonságaik megfelelő tervezésével szá-
mos alkalmazásban léphetnek fel alkalmas alapanyagként. 
 

2.2. A hibrid AMSF-ok előállítása 
  

A kísérletekhez felhasznált hibrid fémhabok AlSi12-ötvözet mátrixanyaggal és három fajta (kerá-
mia és fém) gömbhéj erősítéssel készültek. A mátrixanyag PMI master sort emissziós spektrométerrel 
mért összetétele: 12,83 m% Si, 0,127 m% Fe, 0,002 m% Cu, 0,005 m% Mn, 0,01 m% Mg, 0,007 m% Zn, 
87,019 m% Al, mely a szabványos értékeken belül volt [160].  

Két fajta alkalmazott gömbhéjat a Hollomet GmbH [161] gyártott, a kerámia gömbhéjak közül a 
Globocer-t (GC jelölésű), mely átlagos átmérője Ø1,4 ± 0.5 mm volt t = 60 μm falvastagság és 
ρ = 0,816 g·cm-3 sűrűség mellett. A gömbhéjak falának összetétele: 33 m% Al2O3, 48 m% SiO2 és 19 m% 
3Al2O3·2SiO2 (mullit), átlagos keménységük: 625 ± 111 HV0,025 volt. A fém gömbhéjakat szintén a 
Hollomet GmbH gyártotta (Globomet; GM jelölésű), hasonló átmérőtartományban Ø 1,9±0,8 mm mo-
zogtak, ρ = 0,4 g·cm-3 sűrűség mellett, összetételük: 100 % Fe, keménységük 156 ± 34 HV0,025 volt. A 
gömbhéjak törőereje GC esetén 22,1 ± 1,18 N, GM esetén 5,1 ± 0,18 N volt (polírozott lapok között 
nyomva 50-50 mérés átlaga alapján). A kerámia gömbhéjak jóval nagyobb szilárdságúak, viszont rideg 
törést mutattak, míg a vas gömbhéjak jelentős képlékeny alakváltozásra voltak képesek. Az egyik fajta 
hibrid kompozitban, e két fajta gömbhéj térfogatarányát – az elméletileg elérhető 64 térf.%-os térki-
töltésen belül [162, 163] – változtattuk 20%-os lépésenként, a következők szerint: 100% GC és 0% GM 
aránytól 0% GC és 100% GM arányig. Az előállított AMSF blokkokat az erősítőanyag aránynak megfe-
lelően neveztük el, például a 80GM-20GC jelölés megfelel olyan összesen ~ 64 térf.% gömbhéjat tar-
talmazó AMSF-nak, ahol az összes héjból a gömbhéjak aránya 80 térf.% GM és 20 térf.% GC.  

Az erősítőanyag mérethatásának vizsgálatára kisebb átmérőjű kerámia gömbhéj erősítéssel is ké-
szült próbatest. Ehhez, az egyik erősítőanyagot az Envirospheres Ltd. (Ausztrália) [164] (E-spheres je-
lölésű) gyártotta, összetételük a GC-hez hasonlóan 30–35 m% Al2O3, 40–45 m% SiO2 és 19 m% 



Májlinger Kornél  Habilitációs tézisfüzet 

3 

3Al2O3·2SiO2 volt. Az SLG héjak sűrűsége 0,637 g·cm-3, átlagos átmérőjük Ø 0,12±0,03 mm, míg ke-
ménységük 745 ± 153 HV0,025 volt. Ezeket a próbatesteket SLG-vel jelölöm a továbbiakban. Továbbá 
olyan GC erősítésű próbatestek is legyártásra kerültek, melyekben a GC-ek közti helyekre infiltrálás 
előtt még E-spheres héjakat töltöttünk, ezzel bimodális erősítőanyag eloszlást létrehozva (SLG+GC jelű 
próbatestek). 

A hibrid szintaktikus fémhabokat inertgázos (Ar) infiltrációval állítottuk elő, a tiszta kerámia erő-
sítésű habokat nagynyomású infiltráló–kemencében (1. ábra), a GM-tartalmú habokat pedig kisnyo-
mású infiltráló kemencében (2. ábra). Az infiltrálás 400 kPa nyomáson történt. A kamrából való kivétel 
után a kész kompozitot vízben hűtöttük szobahőmérsékletűre. Az infiltrációs nyomás és idő hatását 
Kaptay és társai [113, 165] is vizsgálták, a konkrét habok előállításánál Orbulov I.N. [166, 167] is rész-
letesen tanulmányozta ezen paraméterek hatását a habok tulajdonságaira. 

Az előállított AMSF blokkok mintamegjelölései és sűrűségértékei tájékoztatásul az 1. táblázatban 
láthatók. Az AMSF blokkokból metallográfiai, koptató és zömítő próbatestek kerültek kimunkálásra. A 
metallográfiai vizsgálatok tanúsága szerint [23, 27, 30, 32, 54] a habjainkban a nem kívánt porozitás 
mértéke elenyésző, de néhány gömbhéj fala elrepedhet és mátrixanyag töltheti ki az infiltrálás során. 
Mind a kis nem kívánt porozitás mértéke, mind az előző kutatásainkban detektált (~10 μm) átmeneti 
réteg (amelyben a gömbhéj fala és a márixanyag oldják egymást), jó minőségű AMSF-ra utalnak. Ezt a 
jó infiltrálást szemléltetik továbbá a 3. ábrán a különböző háromféle gömbhéjjal erősített AMSF-ok 
mikroszerkezeti felvételei. 

 

1. ábra A kisnyomású infiltráló kemence 
sematikus ábrája [24] 

2. ábra A nagynyomású infiltráló kemence 
sematikus ábrája [26] 

  

1. táblázat A vizsgált AMSF-ok 
mért sűrűségértékei 

Mintamegjelölés 
Mért sűrűség, 
ϱAMSF (g·cm-3) 

100GM-0GC 1,38 

80GM-20GC 1,64 

60GM-40GC 1,65 

40GM-60GC 1,69 

20GM-80GC 1,74 

0GM-100GC 1,83 

SLG 1,62 

SLG+GC 1,38 

AlSi12 mátrix 2,65 
 



Májlinger Kornél  Habilitációs tézisfüzet 

4 

 
3. ábra a) SEM felvétel a 80GM-20GC próbatest mikroszerkezetéről és 

b) fénymikroszkópos felvétel az SLG+GC próbatest mikroszerkezetéről [33] 
 

2.3. A hibrid AMSF-ok nyomószilárdsági tulajdonságai 
 
Ezen előállított AMSF-ok nyomó igénybevétellel szembeni viselkedését már sok aspektusból tár-

gyaltuk [27, 28, 54], és mivel főként a mechanikai szilárdságuk és a tribológiai tulajdonságaik közötti 
összefüggéseket keresem, ezért ebben a fejezetben csak a megértéshez legszükségesebb információ-
kat közlöm. A szakirodalomban még nem állt rendelkezésre adat, ezen gömbhéj mérettartományba 
eső AMSF-ok tribológiai tulajdonságairól, sem azok esetleges összefüggéseiről egyéb tulajdonságaival. 

 

2.3.1.  A hibrid AMSF-ok zömítővizsgálatai 
 
A kvázistatikus zömítővizsgálatokat 0,01 s-1 zömítési sebesség mellett négyoszlopos 

zömítőszerszámban kettős kenés mellett (a próbatest mindkét oldalára MoS2 tartalmú kenőanyag ke-
rült felvitelre, majd egy-egy darab alufólia és még egy-egy réteg kenőanyag) hajtottuk végre MTS 810 
univerzális anyagvizsgáló gépen. A kiesztergált próbatestek Ø 14 mm és 14 mm magasak voltak 
(H / D = 1; magasság / átmérő viszony). AMSF-onként 6–6 próbatest került vizsgálatra. A 
zömítővizsgálatok az aktuális ISO 13314:2011 szabvány [168] szerint (4. ábrán értelmezve saját mérés 
alapján) kerületek kiértékelésre. A vizsgált tulajdonságok a következők voltak: szerkezeti merevség (S), 
nyomószilárdsághoz tartozó alakváltozás (εc), nyomószilárdság (σc), folyáshatár (σy), platófeszültség 
(σp), törési energia (Wc) és az elnyelt energia (W25%). 
A mérnöki alakváltozás – mérnöki feszültség 
görbén; S a kezdeti meredekség, ahol az egész 
kompozit még rugalmasan alakváltozik. σc az a 
feszültségérték, ahol a görbe eléri első lokális 
maximumát és elkezdődik a kerámia gömbhéjak 
törése ill. a fém gömbhéjak képlékeny alakválto-
zása [28], σy az 1% maradó alakváltozáshoz tar-
tozó feszültség, mely elérése után a habok zöm-
ülése megkezdődik, a kerámia gömbhéjak egy 
része kisebb darabokra összetörnek, a fém 
gömbhéjak képlékenyen alakváltoznak és a mát-
rixanyag elkezdi betölteni a héjakat. A σp az 
ɛ = 5–25 % között kiátlagolt feszültség értéke. A 
törési energia (Wc) a nyomógörbe integrálja εc 
értékéig, W25% elnyelt energia pedig az integrálja 
ɛ = 5 %-ig.  

4. ábra Magyarázó ábra a nyomógörbe ISO 
13314:2011 szabvány szerinti kiértékeléséhez  

a 40GM-60GC próbatest alapján 
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Megjegyzendő, hogy a tiszta GM erősítésű fémhabban (100GM-0GC) nem volt lokális maximuma 
a görbének, ezért σc értékét σy értékével helyettesítettük [27]. A minimum 6 próbatest méréséből meg-
határozott nyomószilárdsági jellemzőket a 2. táblázat tartalmazza. 

2. táblázat Az előállított hibrid AMSF-ok jellemző nyomószilárdsági tulajdonságai H / D = 1 próba-
testek esetén 

Minta 
jele 

Nyomószilárdsági tulajdonságok 

σc 
(MPa) 

σy 
(MPa) 

σp 
(MPa) 

εc 
(%) 

S 

(MPa) 
Wc  

(Jcm-3) 
W25% 

(Jcm-3) 

100GM-0GC 35,3 ± 3,3 35,3 ± 3,3 49,3 ± 6,5 - 2369 ±  52 - 11,28 ± 0,67 
80GM-20GC 65,9 ± 5,1 59,7 ± 7,4 64,5 ± 7,1 6,03 ± 0,64 2572 ± 323 2,92 ± 0,30 15,71 ± 0,67 
60GM-40GC 70,5 ± 1,9 69,8 ± 2,2 68,1 ± 6,5 4,02 ± 0,26 3582 ± 136 2,09 ± 0,18 16,38 ± 0,41 
40GM-60GC 77,5 ± 11,1 74,6 ± 11,1 71,2 ± 13,4 3,63 ± 0,51 3666 ± 343 1,74 ± 0,38 15,15 ± 0,55 
20GM-80GC 86,5 ± 8,1 85,5 ± 7,8 77,7 ± 9,3 3,41 ± 0,23 4283 ± 359 2,00 ± 0,28 17,59 ± 0,41 
0GM-100GC 114,5 ± 4,0 113,0 ± 4,0 88,1 ± 8,4 3,20 ± 0,27 4405 ± 249 2,82 ± 0,29 19,59 ± 0,20 

SLG + GC 101,4 ± 5,5 94,8 ± 12 25,95 ± 10,1 4,02 ± 0,1 4123 ± 435 2,01 ± 0,05 9,53 ± 0,57 
SLG 164 ± 5 150 ± 15 110 ± 3 9,6 ± 0,5 2054 ± 45 7,5 ± 0,5 25,54 ± 35,7 

 

2.4. A hibrid AMSF-ok sűrűségének és nyomószilárdsági tulajdonságainak 
összefüggései 

 
Az előállított hibrid AMSF-ok sűrűségét (1. táblázat) és a H / D = 1 próbatestek zömítéséből nyert 

adatokat (2. táblázat) összevetve (5. ábra) számos trend volt felfedezhető. A nagy korrelációs együtt-
hatójú (R2 > 0,9) összefüggések egyenleteit és az egyenletek paramétereit a 3. táblázat tartalmazza. A 
különböző típusú kompozitok között jelentős eltérések mutatkoztak. A kerámia gömbhéjak nagyobb 
rugalmassági modulusza miatt, a GC gömbhéj tartalommal a szerkezeti merevség értékei monoton nö-
vekedtek 2369 MPa-ról 4405 MPa-ra, az SLG mintáé 2054 MPa, míg az SLG+GC-é 4123 MPa volt. A GM-
GC AMSF-ok esetében, a sűrűség – szerkezeti merevség között lineáris összefüggés volt felírható 
(5. a) ábra, 3. táblázat). 

A nyomószilárdság a GM-GC hibridekben 35,3 MPa-ról 114,5 MPa-ra nőtt a nagyobb szilárdságú 
kerámia gömbhéjak arányának növelésével. Kisebb kerámiagömbhéj átmérőjük miatt az SLG haboknak 
jelentősen nagyobb (164 MPa) volt a nyomószilárdságuk, ami bimodális gömbhéjeloszlás és az ezzel 
járó kevesebb héjak közti mátrixanyag miatt lecsökkent az SLG+GC hibrid AMSF-okban (101,4 MPa). A 
folyáshatár és a platófeszültség esetében is ugyanezek a trendek voltak megfigyelhetők. A GM-GC hib-
rid AMSF-ok esetében σy = 35,3–113 MPa között míg σp = 49,3–88,1 MPa között változtak. GM-GC 
hibridek esetében a habok sűrűsége – szilárdsági értékei (σc, σy, σp) között szintén lineáris összefüggés 
volt megfigyelhető (5. c) ábra, 3. táblázat). 

A kerámia tartalom növelése okozta, jelentős szilárdságnövekedés miatt, az elnyelt energiaérté-
kek (W25%) is növekedtek (11,3 J·cm-3-ról 19,6 J·cm-3-ra) a GM-GC AMSF-ok esetében, az SLG+GC ese-
tében pedig lecsökkent 25,5 J·cm-3-ről 9,5 J·cm-3-re). A GM-GC AMSF-oknál a sűrűség – W25% között is 
lineáris korreláció volt megfigyelhető (5. e) ábra, 3. táblázat).  

Nyomóvizsgálatokkor a kerámia (GC és SLG) gömbhéjaknak nem volt képlékeny alakváltozása [27, 
28, 54, 167], az AMSF-ok kettéhasadtak a terhelés tengelyével 45°-ot bezáró nyírási sík mentén, míg a 
habok többi régiója szinte sértetlen maradt. A tiszta vasgömbhéjakkal erősített habokban (a GM héjak 
polikristályosak, átlagos szemcseméretük <10 μm [30]), ezért a héjak is nagy képlékeny alakváltozásra 
voltak képesek, így zömítésnél tönkremenetelkor az egész próbatestre kiható diffúz, képlékeny alak-
változás dominált. A legalább 80 %-os arányban GM héjakat tartalmazó AMSF-okban már ez a tönkre-
menetel volt jellemző. Ezért a törési alakváltozás a GM-GC haboknál 6 % -ról (80GM-20GC), 3,2 %-ra 
csökkent a kerámiatartalom növelésével. Az SLG próbatestnek nagyobb törési alakváltozása volt 
(9,6 %) a kisebb gömbhéjátmérő miatt, és csökkent a nagyobb GC héjak hozzáadásával (SLG+GC). Az 
SLG habé volt a legnagyobb elnyelt energia és törési energiaérték is, ami szintén lecsökkent az SLG+GC 
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haboknál, GC hozzáadásával. A GM-GC hibrid habok esetében az említett gömbhéj-viselkedések miatt 
a 40GM-60GC próbatestnél minimuma volt mind a törési alakváltozásnak, mind a törési energiának. 
Az összes AMSF-ot figyelembe véve másodfokú összefüggés volt felírható a habok sűrűsége és törési 
alakváltozásuk, ill. a törési energiájuk között (5. b), d) ábra, 3. táblázat).  

 
5. ábra A hibrid AMSF-ok; a) szerkezeti merevség (S) értékei, b) törési alakváltozás (εc) értékei, 

c) szilárdsági (σc, σy, σp) értékei, d) törési energia (Wc) értékei, és 
e) az elnyelt energia (W25%) értékei, a sűrűségük függvényében [35] 
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3. táblázat A GM-GC hibrid AMSF-ok sűrűsége és nyomószilárd-
sági tulajdonságai közötti összefüggések 

Paraméterek Összefüggés 
egyenlete 

Az egyenlet paraméterei 

1 2 a b y0 R2 

ρ S Y = a + b · x –3616,1 4332,7  0,93
ρ σy Y = a + b · x –189,4 159,4  0,92
ρ σc Y = a + b · x –193,3 161,9  0,92
ρ σp Y = a + b · x –64,7 81,2  0,94
ρ εc Y = y0 + a · x1 + b · x2 –114,9 31,3 108,6 0,92
ρ Wc Y = y0 + a · x1 + b · x2 –196,0 58,0 167,2 0,85
ρ W25% Y = a + b · x –15,7 19,2  0,94

A megfigyelt lineáris összefüggésekkel a GM-GC AMSF rendszerben az egyes mechanikai tulajdon-
ságok tervezhetővé váltak, így akár adott alkalmazásra igazíthatók. 
 

2.5. A hibrid AMSF-ok tribológiai tulajdonságai 
 

Ebben a fejezetben az előállíott hibrid AMSF-ok tribológiai tulajdonságait vizsgálom többféle 
megközelítésből is, hogy ezen anyagcsoport alkalmazását erre a területre is ki lehessen terjeszteni, 
mert a feldolgozott szakirodalom nem tárgyalta az 1 mm átmérő feletti gömbhéjtartományban 
található AMSF-ok tribológiai tulajdonságait, ahogy a hirid AMSF-okét sem. 
 

2.5.1. Áttekintés alumínium mátrixú kompozitok koptatásáról 
  

Az AMSF-ok jövőbeli felhasználásához pl.: csapágyakban, dugattyúházakban, vagy pneumatikus 
rendszerekben – ahol a visszaállási pontosság nagyban függ az alkatrész merevségétől és tömegétől – 
a tribológiai tulajdonságaikat is fontos vizsgálni. Továbbá felmerül a kérdés, hogy vajon a darab 
felületén megjelenő, a mechanikus megmunkálás során felnyílt gömbhéjak alkalmasak-e kenőanyag 
tárolására és a kopási tulajdonságok befolyásolására? A csúszási, kopási ulajdonságait pár fémmátrixú 
MMSF-nak már vizsgálták száraz súrlódás és kenés mellett is [105, 169-185], de az AMSF-ok ilyen irányú 
vizsgálatát kevesen végezték és annál is kevesebb ebből a hibrid kompozit. 

A szakirodalomban tucatnyi cikk foglalkozik könnyűfém mátrixú és változatos erősítőanyagokkal 
legyártott kompozitok kopási tulajdonságainak vizsgálatával. Zhang és Alpas [169] 6061 alumínium 
fajlagos kopását csökkenttés Al2O3–részecske erősítéssel, mullit kopási párral szemben. Rohatgi és Guo 
[105] hipoeutektikus AlSi-ötvözet súrlódási együtthatóját csökkentette kis mennyiségű (5 térf.%) „fly 
ash” gömbhéj hozzáadásával (< Ø 50 μm). Ramachandra és Radhakrishna [170, 171] szintén „fly ash” 
gömbhéjerősítés hatását vizsgálták, és a térkitöltés hatását 0, 5, 10 and 15 térf.% erősítés mellett, ahol 
a mátrixanyag AlSi12 ötvözet volt. A kopással szembeni ellenállás nőtt a növekvő erősítőanyag-
tartalommal és csökkent a nagyobb terheléssel és a nagyobb koptatási sebességgel. A koptatott 
felületek és kopási termékek mikroszkópos vizsgálatai alapján arra jutottak, hogy a mátrixanyag kopása 
főleg mikro-vágásnak köszönhető, míg az AMSF; delamináció, mikro-vágás, oxidáció és termikus 
kilágyulás miatt fogyott. Mondal és társai [172] ~90 µm átmérőjű kerámia gömbhéjakkal erősített 
AMSF-ok száraz kopási tulajdonságait vizsgálták „pin-on-disc” (tű a tárcsán) eljárással, edzett acél fe-
lületen, 2–4 m·s-1 sebességtartományban. Az eredmények azt mutatták, hogy nagyobb terhelés hatá-
sára a súrlódási együttható csökkent és a kopás sebessége megnövekedett. Nagyobb koptatási sebes-
ségnél pedig ellenkezőleg, a súrlódási együttható nőtt a kopás sebessége pedig csökkent. Az AMSF-ok 
jelentősen kisebb súrlódási együtthatójúak voltak a SiC-részecske erősítésű kompozitokkal szemben, 
ugyanolyan körülmények közt. Kis terheléseknél a fajlagos kopás mértéke szinte megegyező volt 
minden esetben. Zhongshan és Shenqing [173] AlSi12 ötvözet mátrixú káliumtitanát-tűkristály erősí-
tésű kompozit kopás tulajdonságait vizsgálták, és azt találták, hogy száraz súrlódásnál a terhelés növe-
lésével minden mintánál nőtt a fajlagos kopás. A 20 térf.% K2O·6TiO2 erősítést tartalmazó próbatestnek 
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volt a legnagyobb a fajlagos kopása minden terhelésnél, míg a 10 térf.% erősítést tartalmazó lényegé-
ben az AlSi12 mátrixanyaggal megegyező mértékű kopást mutatott 14 MPa felületi nyomásig, de na-
gyobb terheléseknél a kompozitnak jelentősen kisebb kopása volt a mátrixanyagnál. Wang és társai 
[174] Al2O3f/SiCp/Al erősítésű fémmátrixú hibridkompozitok száraz és kenés melletti kopási tulajdon-
ságait vizsgálták. Száraz súrlódásnál a terhelés növelésével kis mértékben nőtt a fajlagos kopás. A ku-
tatók azt is észlelték, hogy a szálak orientációja is nagymértékben befolyásolja a kopási tulajdonságo-
kat.  

Jha és társai [175] „cenosphere” típusú mikrogömbhéjakkal (~Ø60–100 μm) és SiC részecskékkel 
(40–55 μm) erősített alumínium mátrixú kompozitokat vizsgáltak. Közel eutektikus összetételű 
AlSiNiMg11,5-1,5-1 (LM13) ötvözet volt a mátrixanyag és bekeveréses módszerrel állították elő a 
kompozitokat. A „pin-on-disc” teszteket 2–4 m·s-1 csúszási sebességtartományban végezték el és azt 
állapították meg, hogy az AMSF-oknak jelentősen kisebb a súrlódási együtthatójuk és a fajlagos kopá-
suk is, a SiC-részecskével erősítettekhez képest száraz súrlódásnál és kenés mellett is. Száraz súrlódás-
nál a sebesség növelésével a fajlagos kopás minden kompozitnál csökkent. A szerzők feltételezték, 
hogy az üregek (kinyílt gömbhéjak) fontos szerepet játszhatnak az AMSF-ok kopási mechanizmusainál. 
Ramesh és Ahamed [176] Al6063 ötvözet alapú in-situ erősítésű kompozitokat készítettek különböző 
tömegszázaléknyi TiB2 részecske erősítéssel. A száraz „pin-on-disc” mérések alapján a mátrixanyaghoz 
képest az erősítőanyag növelésével a súrlódási együttható és a fajlagos kopás értékei is jelentősen 
csökkentek. Továbbá a súrlódási együttható csökkent a nagyobb terheléseknél és növekedett a csú-
szási sebességgel. A fajlagos kopás pedig növekedett a nagyobb terheléseknél és növekedett a csúszási 
sebességgel is. Uthayakumar és társai [177] AA6331 mátrixú MMSF-okat állítottak elő különböző 
mennyiségű „fly ash” erősítéssel, bekeveréses technikával. A száraz „pin-on-disc” vizsgálatok a na-
gyobb terheléseknél csökkenő súrlódási együttható és a fajlagos kopás értéket mutattak. Sudarshan 
és Surappa [178] szintén „fly ash” erősítésű (6-12 térf.%) A356 mátrixú AMSF-ok kopását vizsgálták 
„pin-on-disc” berendezéssel 1 m·s-1 koptatási sebesség mellett. Az AMSF-ok kopással szembeni ellen-
állása, hasonló volt a jóval nehezebb Al2O3 és SiC részecskékkel erősítettekel szemben és minden eset-
ben jobb a tiszta mátrixanyagénál. Továbbá azt tapasztalták, hogy a súrlódási együttható növekedett 
az erősítőanyag hányadával és csökkent a terhelés növelésével. A fajlagos kopás csökkent az erősítő-
anyag arányának növelésével és nőtt a terhelés növelésével. Továbbá mind a fajlagos kopás és a súr-
lódási együttható kisebb volt válogatott és egyenletesebb méreteloszlású (szitált Ø 53–106 μm méret-
tartomány) gömbhéjak alkalmazásával, mint anélkül (Ø 0,5–400 μm gömbhéjméret). Saravanan és tár-
sai [179] szintén „cenospere” erősítésű AA6063 mátrixú AMSF-ot állítottak elő bekeveréses módszer-
rel. A kopási tulajdonságok „pin-on-disc” módszerrel kerültek vizsgálatra. A mátrixanyaghoz képest ja-
vultak a kopási tulajdonságok. Kumar és társai [186] szintén bekeveréses módszerrel állítottak elő „fly 
ash” erősítésű AMSF-ot 9, 14 és 19 m% erősítéssel 1 m% Mg- tartalmú alumínium mátrixszal. A súrló-
dási együttható és a többi tribológiai paramétereiket részletesen vizsgálták ezen AMSF-okon. Kumar 
és társai [180] továbbá „fly ash” erősítésű (10, 15, és 20 térf.%) Al6061 (Al-ötvözet 4 m% Mg-tartalom-
mal) + 4 térf.% grafit vagy grafit nélküli AMSF-ok mechanikai és kopási tulajdonságait vizsgálták. A faj-
lagos kopás csökkent bizonyos mértékű „fly ash” gömbhéj és grafit hozzáadásával is.  

A fenti szakirodalmakat is figyelembe véve, a koptatási sebesség és a fajlagos terhelés hatását 
mutatja a súrlódási együtthatóra és a fajlagos kopásra a 6. ábra [105, 169, 171-177], ezek szerint az 
AMSF-ok összetétele van a legnagyobb hatással ezekre a paraméterekre.  

Bindumadhavan és társai [181] Al–Si–Mg ötvözet (A356) mátrixú SiC részecske erősítésű 
(15 térf.%-ig) kompozitot állítottak elő és vizsgáltak. Az erősítőanyagnak bimodális eloszlása volt, 
47 μm és 120 μm névleges átmérőkkel. Száraz súrlódási viszonyok között golyó a tárcsán („ball-on-
disc”) koptatási elrendezéssel kis terheléssel vizsgálták a kompozitokat. Az erősítőanyag arányával 
csökkent a tömegveszteség mértéke. A vegyes méretű erősítőanyagot tartalmazó kompozitok nagyobb 
kopással szembeni ellenállást mutattak, mint a kicsikkel erősítettek. Vishwakarma és társai [185] 
LM13-alumíniumötvözet mátrixú „cenosphere” erősítésű AMSF-ok tribológiai tulajdonságait vizsgálták 
100, 150 és 210 μm körüli gömbhéjátmérőkkel. A kompozitok folyáshatára nőtt a csökkenő 
gömbhéjmérettel, de mind a kopási sebesség, mind a súrlódási együttható értékre csökkent. 
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További kutatások folynak még több erősítőanyag típussal is. Például; Chang és társai [182], Liu és 
társai [183] Cree és Pugh [184] száraz súrlódási viszonyoknál vizsgáltak nyíltcellás kerámiahab erősítésű 
alumíniummátrixú kompozitokat és a mátrixanyaghoz képest jelentősen kisebb fajlagos fogyást értek 
el velük. 

Összességében a súrlódási együttható értékek kisebbek, de a fajlagos kopás értékek nagyobbak 
voltak, mint a „cenosphere” vagy „fly ash” erősítésű AMSF-ok esetében a mátrixanyagra vagy a tömör 
részecskeerősítésű kompozitokhoz viszonyítva. Némi ellentmondás is látható (6. ábra) hasonló 
kompozitok kopási tulajdonságainál. 

 
6. ábra A súrlódási együttható és a fajlagos fogyás értékei különböző alumínium mátrixú 

kompozitoknál száraz súrlódás esetén [105, 169, 171-177] adatai alapján [33] 

(1) 
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Az említett szakirodalmon kívül AMSF-ok kopási/tribológiai tulajdonságait ritkán vizsgálták, az 
~1 mm-nél nagyobb átmérőjű gömbhéjerősítést viszont egyáltalán nem, nem is beszélve hibrid 
gömbhéjerősítésről ebben a mérettartományban és nem utolsó sorban az irodalomban általában jóval 
kisebb a térkitöltés (<15%) az elméletileg elérhető maximumnál. Ezért munkám egyik fő célja volt a 
nagyobb 1,5–1,9 mm átmérőtartományba eső fémhabok tribológiai tulajdonságainak vizsgálata és – 
amennyiben lehetséges – a kopási tulajdonságok összekapcsolása különböző mechanikai/fizikai tulaj-
donságaival.  
 

2.5.2. A „pin-on-disc” koptatóvizsgálatok kivitelezése 
 

A szintaktikus fémhabok kopási tulajdonságait „pin-on-disc”, azaz tű a tárcsán elrendezéssel vizs-
gáltuk, ehhez az elkészült kompozit tömbökből forgácsolással 14 mm átmérőjű és 20 mm magasságú 
hengeres próbatesteket munkáltunk ki. A próbatesteket P600, P1200, majd P2400-as SiC szemcsézetű 
csiszolópapíron, folyó vizes öblítés mellett csiszoltuk egyenletesen simára. 

A koptatóvizsgálatok síkra köszörült 100 mm átmérőjű és 10 mm vastag szénacél (1.0244) tárcsá-
kon folytak. A tárcsák összetétele emissziós spektrométerrel mérve 98,4 m% Fe, 0,221 m% C, 
0,211 m% Si, 0,913 m% Mn, 0,0697 m% Cr, 0,275 m% egyéb volt. A köszörülés utáni felületi érdességük 
Ra = 0,93 ± 0,321 μm, Rz = 8,74 ± 3,00 μm keménységük pedig 140 HV10 volt. A tárcsák és a kompozitok 
a koptatás előtt alkoholban és acetonban kerültek tisztításra. A „pin-on-disc” vizsgálatokhoz egyedi 
építésű, műszerezett koptatógépet használtunk [187].  

A vizsgálatokat 96 N-os terhelés (0,64 MPa névleges terhelés) mellett 0,2 m·s-1 kerületi sebesség-
gel, száraz súrlódási körülmények, illetve kenőanyag hozzáadása mellett, szobahőmérsékleten végez-
tük. Nedves koptatásnál a tárcsára 5×20 μl ásványi olaj (10W40) kenőanyag került adagolásra, a pró-
batest koptatási útja mentén egyenletes eloszlásban.  

Itt jegyezném meg, hogy a szakirodalmakban legtöbbször edzett acélfelületeket választanak ko-
pási párnak, ez viszont műszakilag nem életszerű párosítás, ezért mi lágyabb tárcsákat választottunk 
és lassabb kopási sebességet, ami tribológiailag valószínűleg kedvezőtlenebb viszonyokat eredményez. 

A mérőszoftver regisztrálta a koptatás síkjában fellépő erőket, és a próbatestek kopását (magas-
ságváltozását), 5 Hz-es mintavételezési frekvenciával. A tárcsák felületein a koptatási sávra merőlege-
sen Mitutoyo SJ-201P típusú érdességmérővel az ISO 4287:1997-es szabványnak megfelelően megha-
tároztuk a felületi érdességet. A kopási termékeket Philips XL 30 típusú pásztázó elektronmikroszkóp-
pal (SEM) és EDAX gyártmányú energiadiszperzív röntgenspektroszkóppal (EDS) is vizsgáltam. A kopta-
tóvizsgálatokat követően a próbatestek és a tárcsák koptatott felületeiről mikroszkópi felvételek ké-
szültek, amelyeken vizsgáltuk a GM – GC gömbhéjak arányának a kopási képekre gyakorolt hatását. 
Illetve a kompozitok felület közeli rétegeit keresztcsiszolatokon vizsgáltuk, melyeket a minél kisebb 
deformáció elérése érdekében gyémánttárcsás darabolóval szeleteltem. A részletes mintaelőkészítést 
ld. még a [32] és[34] munkákban.  

Száraz koptatásnál továbbá meghatároztuk az átlagos kopási karcmélységet és szélességet is 
(Kmélység, Kszélesség) illetve a felület és karcok alatti képlékenyen deformálódott anyag mélységét 
(Kdeformált). Megjegyzem, hogy olajkenés mellett ezek az értékek detektálási határ alatt voltak.  

 

2.5.3. Az AMSF-ok súrlódási együtthatójának változása 
 

A súrlódási együttható (µ) változását száraz súrlódásnál a koptatási úthossz függvényében a kü-
lönböző kompozitoknál a 7. ábra mutatja. A GM-GC hibrideknél (7. a) ábra) minden esetben 3 szakaszra 
tagolhatók a görbék; (I) beállási szakasz ~50 m, melyben µ értéke gyorsan növekszik ebben a tarto-
mányban nagy volt a mért pontok szórása. A (II) az átmeneti szakasz (~50-200 m között) a görbék me-
redeksége gyorsan csökkent. (III) állandósult szakasz (~200 m után) ahol µ értéke állandósul. Az SLG és 
SLG+GC kompozitoknál a beállási és átmeneti szakasz kevesebb, mint 50 m koptatási úthossznál volt 
(7. b) ábra). Kenés mellett szinte semmi (kevesebb, mint 10 m) beállási és átmeneti szakasz volt mér-
hető. 
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A továbbiakban az egyes kompozitok súrlódási együttható értékének (µSS) a 300 m és 500 m kö-
zötti (stabilizálódott) szakaszon mért értékek számtani középértékét vettük. A tapasztalat és a szakiro-
dalom [17-18] is azt mutatta, hogy a vizsgált mennyiségek 500 m után már nem változtak jelentősen, 
ezért a koptatásokat is 500 m megtételéig végeztük. 

 
7. ábra A súrlódási együttható változása száraz súrlódásnál a koptatási úthossz függvényében; 

a) GM-GC erősítőanyag és a mátrixanyag viszonylatában, 
b) a tiszta erősítőanyagok, SLG+GC ill. a mátrixanyag viszonylatában [33] 

Az állandósult súrlódási együttható (µSS) értékei száraz súrlódásnál és olajkenés mellett a 8. ábrán 
láthatók. A GM-GC hibridek esetében µSS száraz súrlódásnál folyamatosan növekedett (0,45-ről 0,55-
re), míg kenés mellett jelentősen kisebbek voltak és csökkentek (0,11-ről 0,07-re) a kerámia (GC) tar-
talommal. 

 

A hibrid AMSF-ok esetében lineáris (1. egyenlet
szerint) összefüggést lehetett felállítani, ahol x a 
GC gömbhéjak aránya a (64 tf.%-nyi teljes) erősí-
tőanyagból. Az illesztés paraméterei száraz és 
olajkenés melletti koptatásnál a 4. táblázatban 
láthatók. Az SLG minta száraz súrlódás estében ki-
sebb súrlódási együtthatóval rendelkezett (0,49), 
mint a 60GM-40GC darab és 0,59-re növekedett 
GC hozzáadásával (SLG+GC). Olajkenés mellett az 
SLG habnak volt a legnagyobb súrlódási együttha-
tója (0,11), ami szintén csökkent GC hozzáadásá-
val (0,099), mint a GM-GC hibrideknél. A mátrix-
anyagnak 0,44 és 0,11 volt a súrlódási együttha-
tója száraz, ill. kent állapotban.  

8. ábra A súrlódási együttható (µSS) értékei 
száraz súrlódásnál és olajkenés mellett [33] 

 

µSS= a + b·x 1. egyenlet 

A száraz koptatás eredményei hozzávetőlegesen Sudarhsan és Surappa [178] kisebb („fly ash”) 
erősítésű (6-12 térf.%) AMSF-jainak tartományában volt, de náluk jóval nagyobb volt a koptatási se-
besség. Ramachandra és társai [171], valamint Uthayakumar és társai [177] kisebb súrlódási együtt-
ható értékeket mértek („fly ash”) erősítésű (10-15 térf.%) AMSF-okon, de 7-10 szeres koptatási sebes-
ségeknél és edzett acél ellendarabon (6. ábra). Az olajkenés mellett mért értékek Jha és társai [175] 
által mért „fly ash” és SiC erősítésű (10 m%) alumínium mátrixú kompozitok közelében volt (6. ábra).  
  

(1
) 

(1
) 

(1
) 
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4. táblázat Az állandósult súrlódási együttható µSS egyenes 
illesztési paraméterei a GM-GC hibrid AMSF-ok esetében 

Súrlódási 
állapot 

A µSS (1. egyenlet) illesztési paraméterei 
a std. dev. b std. dev. R2 

száraz 0,460  ± 0,0157  9,55 · 10-4  ± 2,59 · 10-4 0,72 
olajkenés 0,107 ± 0,0024 –3,61 · 10-4  ±3,95 · 10-5  0,94 

 

2.5.4. Az AMSF-ok fajlagos kopása 
 

A fajlagos kopás értékei (νSS) szintén az állandósult szakaszban (300–500 m között) kerültek meg-
határozásra a koptatási úthossz – magasságfogyás görbék meredekségéből (9. ábra) származtatva 
(mm3·m-1) dimenzióban. A teljes koptatási úthossz alatti magasságfogyás (Δh500m) és a fajlagos kopás 
értékek az 5. táblázatban láthatók.  

Száraz súrlódási esetben a következő trendek figyelhetők meg: a fajlagos kopás mértéke 
8,1·10-2 mm3·m-1-ről (100GM-0GC) 60 térf.% GC tartalomig meredeken emelkedik (1,69·10-1 mm3·m-1), 
majd 80 térf.% GC-tartalomtól, 1,82·10-1 mm3·m-1-ről ismét csökken 1,44·10-1 mm3·m-1 értékig. Az SLG 
kompozitnak jelentősen kisebb volt a fajlagos kopás érétke (7,3·10-2 mm3·m-1), ami nőtt GC gömbhéjak 
hozzáadásával (SLG+GC) 2,89·10-1 mm3·m-1 –ra. Összehasonlítva az AlSi12 mátrixanyagnak volt a legki-
sebb a fajlagos kopása 1,3·10-2 mm3·m-1.  

 

Az 500 m-ig történt fogyás értékeknél (Δh500m) 
száraz súrlódási esetben hasonló trend figyel-
hető meg, mint a (νSS) értékeinél. Δh500m értéke 
a tiszta vas gömbhéj erősítésnél volt a legki-
sebb (3,9·10-1 mm) majd 40 térf.% GC erősítésig 
(6,5·10-1 mm) megnőtt a teljes magasságfogyás 
mértéke és e körüli telítési értékre állt be. Az 
SLG AMSF-nak itt is jelentősen kevesebb volt a 
Δh500m értéke (3,2·10-1 mm) ami GC hozzáadá-
sával megnövekedett a legnagyobb értékre 
(9·10-1 mm), ami valószínűleg a nagyobb felü-
leti nyomás és a kétméretű kerámia erősítés 
következménye volt. A tiszta mátrixanyag fo-
gyása 1,5·10-1 mm volt. 

 

9. ábra A fajlagos kopás (νSS) értékének 
meghatározásához használt görbék [33] 

A kisebb kerámia tartalmú (<40% GC) AMSF-ok fajlagos kopás értékei hasonló tartományban vol-
tak, például a Sudarshan és társai által [178] vizsgált AMSF-oké, és nagyobbak, mint hasonló AMSF-oké 
[171, 174, 175] nagyobb koptatási sebességeknél és keményebb ellendaraboknál.  

Száraz súrlódásnál a tiszta AlSi12 mátrixanyagnak jobbak a kopási tulajdonságai, mint az AMSF-
oknak, de a tényleges kontaktfelülete a kompozitoknak jóval kisebb ~65–75%-a (keresztcsiszolatokon 
sztereomikroszkópos felvételeken mérve pl.: 11. ábrán látható), továbbá a habok sűrűsége csak 
~52–69%-a a mátrixanyagénak (1. táblázat). 

Olajkenés mellett, a fajlagos kopás és a magasság fogyás értékei is (5. táblázat) legalább egy nagy-
ságrenddel kisebbek voltak. A GM-GC hibrid AMSF-oknál a fajlagos kopás 1,08·10-3 mm3·m-1 értékről 
(tiszta GM erősítés) csökkent GC tartalommal 4,8·10-5 mm3·m-1 értékig (80 térf.% GC) majd megnőtt 
1,06·10-3 mm3·m-1 értékre tiszta GC erősítésnél. Az SLG MMSF fajlagos kopása 2,3·10-4 mm3·m-1 volt, 
ami az SLG+GC hibrid esetében 9,5·10-4 mm3·m-1 volt. 

Ezek a fajlagos kopás értékek nedves súrlódásra nagyobbak, mint a Jha és társai [175] által mértek 
„fly ash” és SiC részecskeerősítésű (10 m%) alumínium mátrixú kompozitokra. 

A magasság fogyás a GM-GC hibridek esetében 2,2·10-2-ről 8·10-2 mm-re nőtt (100GM-0GC) 20 
térf.% GC erősítés hozzáadásával, majd a további kerámiatartalom növelésével csökkent 1,6·10-2 mm-
re 60 térf.% GC erősítésnél, majd tovább nőtt GC hozzáadásával (100 térf.% GC) 8,6·10-2 mm értékre. 
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Az SLG próbatest magasságfogyása 1,70·10-2 mm volt, ami szintén nőtt GC hozzáadásával 4,9·10-2 mm-
re. Az AlSi12 mátrixanyag fajlagos kopás és magasságfogyásának értékei 5·10-6 mm3·m-1 és 1,4·10-2 mm 
voltak. 

5. táblázat Az előállított hibrid AMSF-ok fajlagos kopás és teljes magasság-
fogyás értékei száraz súrlódásnál és olajkenés mellett 

Minta 
jele 

Fajlagos kopás, νSS (mm3·m-1) Magasságfogyás, Δh500m (mm) 

száraz súrl. olajkenés ×10-3 száraz súrl. olajkenés 

100GM-0GC 0,081 1,081 0,388 0,022 

80GM-20GC 0,108 0,479 0,453 0,080 

60GM-40GC 0,169 0,088 0,651 0,061 

40GM-60GC 0,162 0,080 0,640 0,016 

20GM-80GC 0,182 0,005 0,654 0,026 

0GM-100GC 0,144 1,055 0,680 0,086 

SLG + GC 0,289 0,095 0,900 0,049 

SLG 0,073 0,023 0,320 0,017 

AlSi12 mátrix 0,013 0,005 0,147 0,014 

 

2.5.5. Az AMSF-ok kopott felületeinek vizsgálata 
 

A tárcsaérdesség különbség (ΔRz) (az adott 
tárcsák koptatás előtti és koptatás utáni 
érdességértékeinek különbségei a koptatási sáv-
ban mérve) a 10. ábrán láthatók. Ezen látható, 
hogy a GM-GC hibridek esetében a száraz és ned-
ves súrlódás esetében együtt mozognak az érté-
kek. Ezek gyakorlatilag szóráson belül mozogtak 
mindkét súrlódási állapotra, de olajkenés mellett 
sokkal kisebb volt a különbség a különböző 
kompozitokra. A tömör mátrixanyag és az SLG, ill. 
SLG+GC próbatestek kivételek, mivel jelentősen 
kisebb volt a koptatás után a tárcsaérdességben 
mért különbség, mint a GM-GC habok esetében. 
A száraz súrlódásnál kapott felületek értékei a kü-
lönböző súrlódó anyagok adhéziós és deformá-
ciós súrlódási komponenseivel magyarázhatóak,  

10. ábra Az AMSF-ok tárcsaérdesség különbségei 
(ΔRz) száraz súrlódásnál és olajkenés mellett [33] 

ill. az in-situ kialakult átmeneti/átvitt réteggel (transfer layer). Olajkenés mellett az érdességkülönbség 
minimális volt, egyes próbatestek esetében (60GM-40GC, 20GM-80GC, SLG+GC és mátrixanyag) a tár-
csák felülete simább lett a koptatás után, ami a negatív ΔRz értékekből látható. 

A koptatott habok sztereomikroszkópos makrofotói (11. ábra) jelentős különbségeket mutattak a 
különböző haboknál. Száraz koptatásnál (11. ábra felső sora) a tiszta fémgömbhéj erősítésnél (100GM-
0GC) szinte minden héjat betemetett a deformált mátrixanyag és a kopadék, nagy karcokat hagyva a 
felületen, és szinte az egész keresztmetszet érintkezett koptatáskor a tárcsával.  

 
11. ábra Sztereomikroszkópos felvételek az AMSF-ok kopott felületeiről  

száraz és nedves koptatásnál [33] 
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A kerámia gömbhéjak arányának növekedésével, nőtt a szabadon maradt gömbhéjak aránya, ki-
sebb tényleges kontaktfelületet eredményezve a koptatáskor. A kisebb SLG gömbhéjakat szintén be-
temette a mátrixanyag, csak a GC gömbhéjak egy része maradt nyitva az SLG+GC habban és került 
beléjük kopadék is.  

Nedves súrlódásnál (11. ábra alja) minden esetben nyitva maradtak a gömbhéjak (nem került be-
léjük törmelék sem mátrixanyag) és kenőanyag tárolóként hozzájárultak az olaj egyenletes elosztásá-
hoz a felületen.  

Nagyobb nagyítású felvételek kopott AMSF-ok felületéről és a kopott tárcsák felületeiről készült 
felvételek a 12. ábrán láthatók.  

Száraz súrlódásnál jelentős mennyiségű képlékenyen alakváltozott mátrixanyag figyelhető meg 
rajtuk, a kerámia gömbhéjdarabkák mély karcokat, és üregeket karcoltak a tárcsák felületébe. Néhány 
esetben (főként a kerámia erősítésnél) gömbhéjdarabok ágyazódtak a felületbe, néhány helyen pedig 
adhéziós kopás (mátrixanyag lamellák, rétegek pl.: 13. ábra) láthatók a felületen (pl.: 12. ábra 0GM-
100GC vagy SLG+GC próbatestek). A GM-GC AMSF-ok esetében a beágyazódott részecskék aránya nőtt 
a kerámia GC erősítés arányával és az SLG+GC esetében volt a legnagyobb mértékű. Az SLG hab eseté-
ben viszont pont a kis gömbhéjméret miatt nem találtunk ilyen beágyazott részecskéket a tárcsák fe-
lületében. A tárcsákhoz tartozó MMSF tüskék felületei (12. ábra bal oldala) is nagy deformációra utal-
tak. Míg a vas (GM) gömbhéjak jelentős mértékű képlékeny alakváltozást szenvedtek, addig a kerámia 
GC héjak összetörtek és mindkét esetben a képlékenyen alakváltozott mátrixanyag jelentős mértékben 
befedte őket. 

Az AMSF-ok oldaláról a legkisebb felületi károsodás a kis gömbhéjakkal erősített habokat érte, az 
SLG hab esetében szinte teljesen befedte a gömbhéjakat a rákenődött AlSi12 mátrixanyag, legkisebb 
fajlagos kopást produkálva, a kopott felület is hasonlított a tömbi mátrixéhoz. 

Olajkenésnél (12. ábra jobb oldala), ahogy az érdességmérésekből is következtetni lehetett rá, a 
tárcsák felülete jóval kevesebb kopási nyomot mutatott, random eloszlású enyhe karcokat és nem vol-
tak beágyazott részecskék sem a felületükben. Még az eredeti koptatás előtti köszörülési nyomok is 
láthatók voltak. A tárcsákhoz tartozó AMSF tüskék felületei (12. ábra jobb oldala) is jelentősen keve-
sebb deformációt mutattak olajkenés mellett. Az AMSF-ok gömbhéjai nyitottak maradtak a felületre, 
nem került beléjük kopadék. A felületük egyenletes volt kevés vékony karccal, a vágott felületen a 
gömbhéjak falai nem törtek el és nem látszott képlékeny deformációjuk. Kis felületi hibák, mint pl.: 
egyes gömbhéjak falának elválása a mátrixtól fellépett és az SLG próbatestek esetében a mátrix képlé-
keny alakváltozásából a gömbhéjak falán kismértékű felkenődés volt megfigyelhető. 

A száraz koptatásnál összegyűjtött kopadék pásztázó elektronmikroszkópos (SEM) vizsgálatakor 
(pl.: 13. ábra) nagy rendszámkontrasztú visszaszórt elektron detektorral (BSE) készített felvételeket 
vizsgáltam. Továbbá az egyes részecskék beazonosításra energiadiszperzív röntgenspektroszkópiát 
használtam (EDS). A kopadék SEM vizsgálatai alapján méret szerint két kategóriába sorolható a kopási 
termék; (I) finom por ≤1–2 µm-es részecskemérettel és (II) nagyobb részecskék a 10–300 µm 
mérettartományban. Ebben a kompozit – acéltárcsa rendszerben a fém részecskék (tárcsákból vagy a 
GM héjakból voltak a felvételeken a legvilágosabbak, az AlSi12 mátrixanyag sötétebb volt, míg a GC és 
SLG darabok a nagy oxigéntartalmuk okán a legsötétebbek voltak. A SEM és EDS vizsgálatok alapján 1–
10 µm nagyságú gömbszerű mátrixanyagdarabok koptak le a habok felületéről és ~100–300 µm 
nagyságú lapos darabok is leváltak a mintákból. A GM-GC hibrid AMSF-ok esetében a GC erősítés 
növelésével a GC törmelék nagysága és mennyisége is megnövekedett a törmelékben. A 
kerámiadarabkák mérete a törmelékben ~10 µm-ről (13. a) ábra, 80GM-20GC minta) ~150 µm-re 
(13. b) ábra, 0GM-100GC minta) nőtt. A fém részecskék nagysága és mennyisége szintén megnőtt a 
kerámia erősítés növekedésével ≤1–2 µm-ről (100GM-0GC) a jelentősen nagyobb ~25 µm-es 
mérettartományra. Az SLG+GC próbatest törmelékében (13. c) ábra) a fém részecskék szintén a ~10-
20 µm-es tartományban mozogtak a kerámiarészecskék aránya és mérete pedig még a 0GM-100GC 
habhoz képest is megnőtt. A nagyobb kerámia részecskék hozzájárultak a nagyobb fajlagos 
kopásértékekhez és a nagyobb magasságfogyáshoz ezen AMSF-oknál. Az SLG próbatest kopadéka 
tartalmazta legkevesebb kerámia részecskét (természetesen a 100GM-0GC próbatest után) és ezek 
főként lapos levált mátrixanyag lamellák voltak.   
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12. ábra Sztereomikroszkópos felvételek az AMSF-ok (tűk) és 

SEM felvételek a tárcsák kopott felületeiről száraz és nedves koptatás után [33] 
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13. ábra SEM-BSE felvételek a száraz súrlódáskor vett kopadékról; a) 40GM-60GC, 

b) 80GM-20GC, c) SLG+GC és d) SLG próbatesteknél [33] 
 

2.5.6. A koptatott AMSF-ok felületközeli szerkezete 
 

A koptatott próbatestek felületközeli régióinak mikroszerkezetvizsgálatára az AMSF próbateste-
ket (tűket) hosszirányban – a minél kisebb deformációk érdekében – gyémánttárcsás darabolóval ket-
tévágtam, majd a már említett metallográfiai előkészítés után fénymikroszkópos felvételeket készítet-
tem (14–15. ábrák).  

Száraz koptatás mellett az átlagos kopási karcok mélysége és szélessége (Kmélység, Kszélesség) is meg-
állapításra került, valamint a képeken mérhető képlékenyen deformált zóna (Kdeformált) mind a felület, 
mind a karcok alatt. Ezek értékeit a 6. táblázat tartalmazza, (olajkenés melletti koptatásnál nem volt 
mérhető érték). A szövetképek jelentős különbségeket mutattak száraz koptatás (14–15. ábrák bal ol-
dala) és olajkenés melletti súrlódás (14–15. ábrák jobb oldala) esetén és a különböző AMSF-ok esetén. 

6. táblázat A szárazan koptatott hibrid AMSF-ok csiszolatain mért 
karcmélység, karcszélesség és deformált mélység értékei 

Minta 
jele 

Karcmélység 

Kmélység (μm) 
Karcszélesség 

Kszélesség (μm) 
Deformációs mélység 

Kdeformált (μm) 

100GM-0GC 61±26 21±7 25±3 
80GM-20GC 61±24 22±6 39±21 
60GM-40GC 108±81 31±27 27±9 
40GM-60GC 78±28 28±25 21±6 
20GM-80GC 94±51 27±14 29±7 
0GM-100GC 93±40 22±10 27±21 

SLG+GC 177±100 63±36 63±8 
SLG 63±14 18±5 44±16 

AlSi12 mátrix 61±21 22±9 20±10 
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Száraz súrlódás esetén a tiszta vasgömbhéj erősítés (100GM-0GC) esetén a gömbhéjak képléke-
nyen alakváltoztak (pl.: 14. ábra 100GM-0GC próbatest) és a nyitott gömbhéjakat feltöltötte 
mátrixanyag és a kopadék. A kopási karcok átlagos mélysége ~21 μm körül volt és a mérhető 
deformáció ~25 μm volt a karcok ill. a felület alatt. 

A kopás tiszta GC erősítés esetén (0GM-100GC) teljesen más volt, a gömbhéjak fala összetört (pl.: 
15. ábra 0GM-100GC próbatest), a mátrixanyag képlékenyen alakváltozott (kenődött) a gömbhéjak 
falára, de a héjak nyitva maradtak. ~20 μm mély kopási karcok és alattuk ~27 μm deformált zóna volt 
megfigyelhető. A GM-GC hibrid AMSF-okban hasonló jelenség figyelhető meg: a GC erősítések a felület 
közelében ridegen törtek (14. ábra 40GM-60GC próbatest) és a mátrixanyag képlékenyen alakváltozott 
a gömbhéjakra, míg a GM gömbhéjak nagy képlékeny alakváltozást szenvedtek el. A felület közeli 
rétegekben ~21–39 μm közeli képlékeny deformáció volt látható. A csak SLG tartalmú AMSF-ok felület 
közeli rétegeiben (15. ábra SLG próbatest) teljesen más volt. Az SLG héjak felső sora összetört és a 
mátrixanyaggal együtt összenyomódott a felületre/be. Ezek alapján a felület közeli rétegek 
deformációja minimum ~18 μm mély volt (az eredetileg felületre nyitott gömbhéjakban is) és a 
mátrixanyagnál még ~44 μm mély deformáció volt mérhető. Az SLG+GC habokban a GC gömbhéjak 
szintén öszetörtek – mint a GM-GC AMSF-okban – de az összetört darabokon belül található egy réteg 
amiben összetört és összezömített SLG részecskék találhatók, ami ezekben a habokban megnövelte a 
fajlagos kopás mértékét. A mátrixban mérhető deformáció – a nagyobb GC erősítés miatt – ~63 μm 
mély volt és mélyebb  (~63 μm) kopási karcok voltak láthatók. A tiszta AlSi12 mátrixanyagban ~22 μm 
mély kopási nyomok és ~20 μm mélységű deformáció volt látható. Ezek alapján száraz koptatásnál az 
összes GM-GC AMSF-on mért felületi deformációja azonos tartományban mozgott és az SLG ill. SLG+GC 
habok esetében volt a legnagyobb. 

Olajkenés esetén (14.–15. ábrák jobb oldala) nem volt mérhető a felület deformációjának 
mértéke egyik fémhab esetében sem. Sem a GC sem az SLG erősítőanyagok nem törtek össze, nem 
repedtek meg, ill. a mátrixanyag nem kenődött a falukra koptatás során, csak a GM gömbhéjak 
mutattak némi képlékeny alakváltozást ~8 µm mélységig (14. ábra). A felület fogyása egyenletes volt 
minden próbatestnél az összes erősítőanyag esetében. A mátrixanyagban sem a habokban sem a tiszta 
AlSi12 próbatest esetében nem volt látható képlékeny alakváltozás.  
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14. ábra Fénymikroszkópos felvételek a koptatott próbatestek felületközeli mikroszerkezetéről, 

száraz- és olajkenés melletti koptatás után [33]  
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15. ábra Fénymikroszkópos felvételek a koptatott próbatestek felületközeli mikroszerkezetéről, 

száraz- és olajkenés melletti koptatás után[33] 
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2.6. A hibrid AMSF-ok tribológiai és nyomószilárdsági tulajdonságainak ösz-
szefüggései 

 
Ebben a fejezetben a tribológiai és a nyomóvizsgálatokkal mért anyagjellemzők közötti kapcsola-

tokat vizsgálom. A tribológiai vizsgálatok általánosan nagy szórására való tekintettel „jó összefüggés-
nek” azokat az összefüggéseket hívom, ahol R2 ≥ 0,8, a további kiértékelésben ezeket a korrelációkat 
vizsgálom. A függvényeket itt is Origin szoftverrel határoztam meg. A mechanikai és tribológiai tulaj-
donságok között összefüggések ismerete segít, az AMSF-ok viselkedését megbecsülni adott körülmé-
nyek között. A felállított összefüggések a súrlódás adhéziós elméletével magyarázhatók [188], ahol a 
száraz súrlódási erő Ff egyenlő az adhéziós komponensek összegével (Fa) és deformációs komponensek 
összegével (Fd) (2. egyenlet). 

Ff = Fa + Fd 2. egyenlet 

Ahogy az a 16–17. ábrán is látható – a habok szerkezeti merevsége és a tribológiai tulajdonságai 
közötti jól látható összefüggésekben is – jelentős különbségek mutatkoznak száraz és kent állapot kö-
zött.  

Száraz súrlódásnál a GM-GC hibridek esetében S növekedésével nőtt a súrlódási együttható (µSS) 
és a fajlagos kopás (νSS) értéke is. Ez abból következik, hogy adott névleges terhelés hatására tényleges 
kontaktfelület és próbatest deformációja a nagyobb S értékeknél kisebb volt (nagyobb keménységű és 
merevségű kerámia GC héjak miatt), ezért a relatív kisebb felületek felületi egyenlőtlenségein fellépő 
adhézió mellett a kevésbé deformált mikrogeometria deformációs komponense lett domináns. Ezáltal 
a tényleges kontaktfelületen megnövekedett feszültségkoncentráció miatt, a porózus felületen letöre-
dezett gömbhéjdarabok miatt, egyre több kemény kerámia került a kopadékba, megnövelve ezzel a 
fajlagos kopást. A megnőtt kopás részleges „harmadik test abráziót” okozott az acél tárcsák felületén 
is. Ez a hatás jelentkezik a metallográfiai képeken meghatározott kopási nyom szélesség és mélység 
értékekben is. Csökkenő trend (de nem jó összefüggés) figyelhető meg a deformált zóna mélységében 
is, mivel a merevebb próbatesteknek kisebb volt a tényleges kontaktfelülete. 

Függvényként S – µSS és S – νSS között egyenes, míg S – Δh500m között lognormál összefüggést ha-
tároztam meg (7. táblázat). 

Olajkenésnél a GM-GC hibridek esetében S növekedésével a merevebb kontaktzóna (a növekvő 
nagyobb rugalmassági modulusú GC héjtartalom miatt) előnyös volt, mivel a pórusok jobban meg tud-
ták tartani a kenőanyagot kevesebb deformációval, mint a kevésbé merev (kisebb S) ezért nagyobb 
deformációjú felületek. A jobb kenés továbbá kisebb kontaktfeszültséget és kisebb kopást eredménye-
zett. 

Függvényként S – µSS között egyenes, míg S – νSS között exponenciálisan csökkenő összefüggést 
határoztam meg (7. táblázat). 

A szerkezeti merevségnek nem volt meghatározó hatása a tárcsák felületi érdességére (ΔRa and 
ΔRz) sem száraz, sem olajkenés melletti állapotban (16–17. ábrák).  

7. táblázat A szerkezeti merevség és tribológiai tulajdonságok közötti korrelá-
ciók GM-GC hibrid AMSF-ok esetén száraz súrlódásnál és olajkenés mellett  

Paraméterek Összefüggés 
egyenlete 

Az egyenlet paraméterei 

1 2 a b y0 R2 

Száraz súrlódásnál      

S μSS Y = a + b · x 0,381 0,369 ·10-5  0,95 
S vSS Y = a + b · x – 0,0308 4,933 ·10-5  0,87 

S Δh500m 
Y = y0 + A / ((2π)-2 · a · x) 
· exp(–(ln(x / b))2 / (2a2)) 

0,261 2129 0,671 
0,99 

 A – 477,1  

Olajkenés mellett     
S μSS Y = a + b · x 0,138 – 1,341 ·10-5  0,90 
S vSS Y = a · exp(–x / b) + y0 34006 227,4 0,065 0,99 
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16. ábra A szerkezeti merevség és a „pin-on-disc” vizsgálatokkal meghatározott tribológiai tulajdon-
ságok közötti korrelációk GM-GC hibrid AMSF-ok esetén, száraz súrlódásnál és olajkenés mellett [35] 

 

(1
) 

(1
) 
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17. ábra A szerkezeti merevség és a „pin-on-disc” vizsgálatokkal meghatározott tribológiai tulajdon-
ságok közötti korrelációk GM-GC hibrid AMSF-ok esetén, száraz súrlódásnál és olajkenés mellett [35] 
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A további vizualizációhoz, már csak azok a diagramok kerülnek ábrázolásra (18–19. ábrák), ahol jó 
korrelációkat határoztam meg. 

Száraz súrlódásnál a GM-GC hibridek esetében lineáris összefüggés volt megfigyelhető a sűrűség 
és magasságfogyás értékek között (18. a) ábra). A növekvő kerámia héjtartalom – nagyobb sűrűségű – 
csökkentette a magasságfogyást. Ez a kontaktzónában fellépő nagyobb adhézió és a kiegészítő abráziós 
mechanizmus eredőjeként magyarázható. Továbbá a GM-GC AMSF-oknál a törési alakváltozással ex-
ponenciálisan csökkent a súrlódási együttható értéke (18. c) ábra). A vizsgált rendszerben, adott ter-
helés és sebesség mellett a kerámiatartalom növekedésével a súrlódás deformációs komponense csök-
kent a habok kisebb képlékenysége miatt (több nagyobb keménységű, rugalmassági moduluszú és tö-
rőszilárdságú GC a habokban), míg az adhéziós komponense nem növekedett szignifikánsan. A törési 
alakváltozásbeli növekedés egyúttal csökkentette a fajlagos kopást, valamint a leszakadt részecskék 
számát a kopadékban. A σc és Δh500m között lineáris összefüggés volt megfigyelhető (18. e) ábra). A 
fajlagos kopás tekintetében az AMSF-ok folyáshatárának is jól látható hatása van. GM-GC hibridek ese-
tében σc – vSS értékei és σc – Δh500m értékei között is másodfokú polinomiális összefüggés volt 
felállítható, melyek értékeinek maximuma volt kb.: σc = 90 MPa-nál. A meghatározott korrelációk tí-
pusa és paraméterei a 8. táblázatban láthatók.  

8. táblázat A különböző mechanikai, fizikai és tribológiai tulajdonságok közötti 
korrelációk GM-GC  hibrid AMSF-ok esetén száraz súrlódásnál és olajkenés mellett 

Paraméterek Összefüggés 
egyenlete 

Az egyenlet paraméterei 

1 2 a b y0 R2 

Száraz súrlódásnál  

ρ Δh500m Y = a + b · x –0,726 0,784 0,79 
εc μSS Y = a · exp(–x / b) + y0 0,432 5,659 0,301 0,83 
εc Δh500m Y = a + b · x 0,859 –0,057 0,95 
σy vSS Y = y0 + a · x1 + b · x2 0,007 –3,849 · 10-5 –0,104 0,89 
σy Δh500m Y = y0 + a · x1 + b · x2 0,016 –8,191 · 10-5 –0,078 0,89 

Olajkenés mellett   
ρ μSS Y = y0 + a · x1 + b · x2 0,537 –0,195 –0,261 0,82 
σc μSS Y = a + b · x 0,124 –4,298 · 10-4 0,84 
εc μSS Y = a · exp(–x / b) + y0 –2,180 0,786 0,107 0,88 
σy μSS Y = a + b · x 0,124 –4,378 · 10-4 0,87 
σy vSS Y = a + b · x 1,930 –0,0254 0,91 
σp μSS Y = a + b · x 0,154 –9,123 · 10-4 0,81 

Olajkenésnél is voltak megállapítható összefüggések a mechanikai és tribológiai tulajdonságok 
között (18–19. ábrák). A súrlódást, vagy a kopást vizsgálva megállapítható, hogy a megfigyelt trendek-
hez a hatásos és fenntartott kenés rendkívül fontos. A hatékony kenés kialakulása elég komplex folya-
mat különböző kontaktfelületek között, melyek porozitása, mikrogeometriája, adhéziós hajlama és 
alakváltozó képessége is eltérő. A domináns tényezők a 18–19. ábrákon figyelhetők meg. A súrlódási 
együttható csökkenése a sűrűség növekedésével jobb kenőanyagtapadást feltételez a kontaktfelülete-
ken (a nagyobb falvastagságú GC héjak falán). A GM-GC hibrid AMSF-ok esetében polinomiális össze-
függés volt megállapítható a sűrűség és µSS között (18. b) ábra). Növekvő törési alakváltozással a µSS 
szintén nőtt a nagyobb deformációs munka (több, képlékenyen jobban alakítható GM héj az AMSF-
okban) növelte a súrlódást. σc és µSS között exponenciális összefüggés volt megfigyelhető (18. d) ábra). 
A GM-GC hibrid AMSF-ok esetében továbbá a folyáshatár növekedése csökkentette a súrlódást (19. b) 
ábra). A kenőanyagfilm minimalizálja a súrlódás adhéziós és a deformációs komponensét (több ke-
mény kerámia GC héj az AMSF-ban növeli a folyáshatárt), így a nagyobb folyáshatár kisebb eredő súr-
lódási együtthatót eredményezett. Hasonló megfigyelések tehetők a folyáshatár – fajlagos kopás 
(19. d) ábra) és a plató feszültség – súrlódási együttható kapcsolatánál (19. e) ábra). Így, ezen paramé-
tereknél minden esetben (σy – µSS, σy – νSS, σp – µSS) lineáris összefüggést határoztam meg (8. táblázat).  
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18. ábra Korrelációk GM-GC hibrid AMSF-ok esetén; a) ϱ – Δh500m, c) εc – µSS, e) εc – Δh500m, száraz súr-

lódásnál és b) ϱ – µSS, d) εc – µSS, f) σc – µSS olajkenés mellett [35] 

(1
) 

(1
) 

(1
) 

(1
) 
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19. ábra Korrelációk GM-GC hibrid AMSF-ok esetén; a) σy – Δh500m, c) σy – νSS száraz súrlódásnál és 

b) σy – µSS, d) σy – νSS, e) σp – µSS, olajkenés mellett [35] 

A GC+SLG hibridek általában különböztek viselkedésükben a többi AMSF-tól a bimodális 
gömbhéjeloszlásuk és a tényleges kontaktfelületük miatt, mivel így jóval kevesebb mátrixanyag volt a 
különböző gömbhéjak között. Ennek következtében a kerámia héjdarabok könnyebben leválhatnak a 
felületről, ami növeli a „harmadik test abráziót”. A két gömbhéjtípusnál a falvastagságokban is két 
nagyságrend eltérés van. Az SLG minták esetében a tényleges kontaktfelület szintén eltérő és a mát-
rixanyaggal kitöltött távolság két gömbhéj között is (felületi üregek eloszlása) jóval eltér a GM-GC hé-
jakkal erősített AMSF-okéhoz képest. Ezen hatások miatt az SLG tartalmú próbatestek, gyakran nagyon 
különböző tribológiai tulajdonságokat mutattak a GM-GC hibridekhez képest. A meghatározott korre-
lációk típusa és paraméterei a 8. táblázatban láthatók. 
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) 
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Összegzésként: 
A GM-GC AMSF-ok viszonylatában megállapítható, hogy száraz súrlódási állapotban: 

� Nagyobb szerkezeti merevséggel a GM-GC AMSF-ok súrlódási együtthatója és a fajlagos kopása 
lineárisan a magasságfogyás pedig lognormal függvény szerint növekedett. 

� Nagyobb sűrűségnél a magasságfogyás lineárisan növekedett. 
� Nagyobb törési alakváltozással a súrlódási együttható értéke exponenciálisan a magasságfo-

gyás pedig lineárisan csökkent. 
� A folyáshatár és fajlagos kopás értékei között másodfokú polinomiális összefüggés volt felír-

ható. 
Olajkenés melletti állapotban: 

� A GM-GC AMSF-ok nagyobb szerkezeti merevséggel súrlódási együttható lineárisan csökkent, 
míg a fajlagos kopás exponenciálisan nőtt. 

� Nagyobb sűrűségnél a súrlódási együttható értéke másodfokú polinom szerint csökkent. 
� Nagyobb törési alakváltozás exponenciálisan növelte a súrlódási együttható értékét. 
� GM-GC AMSF-ok esetében a nagyobb szilárdsági értékekkel (folyáshatár, nyomószilárdság, 

platófeszültség) a súrlódási együttható értéke lineárisan csökkent. 
� GM-GC AMSF-ok esetében a nagyobb folyáshatárral a fajlagos kopás értéke lineárisan csök-

kent. 
 

A GC+SLG hibrid AMSF-ok jelentősen eltérnek a többi habjainktól, ezért általában eltérő mecha-
nikai és tribológiai tulajdonságokat mutattak. Ennek fő oka a kettős gömbhéjméretben rejlik. Ebben az 
esetben a tényleges kontaktfelület is jóval kisebb és jelentősen kevesebb mátrixanyag van két gömbhéj 
között. 

 
Összességében ezek az eredmények rávilágítanak mechanikai tulajdonságok és súrlódási tulajdon-

ságok közötti összefüggésekre hibrid AMSF-ok tekintetében, segítve ezzel a további alkalmazást és 
anyagfejlesztést. Így már nem csak a mechanikai, hanem ezzel párhuzamosan a tribológiai tulajdonsá-
gaik is tervezhetők lesznek, további felhasználási lehetőségeket nyitva az AMSF-ok számára. 
Az összes megfigyelt kapcsolat a 9. táblázatban látható. 
 

9. táblázat Az összes vizsgált fizikai, mechanikai és tribológiai mérőszám közötti 
összefüggések mátrixba rendezve 

Fizikai és 
mechanikai 

tul. 

Száraz Súrlódásnál Olajkenés mellett  

μSS VSS Δh500m ΔRz Kmélység Kszélesség Kdeformált μSS VSS Δh500m ΔRz ρ 

S + + + - - - - + + - - + 
ρ - - + - - - - + - - - + 
σc - - - - - - - + - - - + 
εc + - + - - - - + - - - + 

Wc - - - - - - - - - - - + 
σy - + + - - - - + + - - + 
σp - - - - - - - + - - - + 

W25% - - - - - - - - - - - + 

+ korreláció (R2 ≥ 0.8) 
- nincs korreláció  
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3. Nagyszilárdságú acélok ellenállás-ponthegesztett kötéseinek 
nyíró-szakító ereje 

 

3.1. Általános bevezetés 
 

Konstrukciók önsúlyának csökkentésére egy másik igen effektív módszer a felhasznált anyagok 
szilárdságának a növelése. Így az acéllemezek fejlesztésének egyik iránya is az egyre nagyobb és na-
gyobb szakítószilárdság (Rm) és folyáshatár (Rp0,2) elérése, lehetőleg minél nagyobb képlékeny alakvál-
tozó képesség mellett.  

Egyes felosztások szerint (20. ábra) nagyszilárdságú acéloknak (HSS; high strength steel) már 
Rm > 270 MPa feletti acélok is hívhatók, majd Rm > 700 MPa-nál már ultranagy szilárdságú acélokról 
(UHSS; ultra high strength steel) beszélünk. Megkülönböztethetünk még hagyományos és korszerű 
(AHSS; advanced high strength steel) nagyszilárdságú csoportokat is. Gyártástechnológiájukból adó-
dóan az UHSS-be tartozó csoportok általában lemezként, legtöbbször vékonylemezként kerülnek le-
gyártásra. Ezen UHSS lemezek egyik legnagyobb felvevőpiaca az autóipar, ahol az üzemanyag-takaré-
kosság jegyében minél könnyebb, de biztonságos karosszériákat igyekeznek a gyártók létrehozni [189, 
190]. 

 
20. ábra Acéltípusok felosztása szakítószilárdságuk szerint [189, 191] alapján 

A HSS és AHSS lemezek hegesztésénél jó automatizálhatóságuk miatt az autóiparban is a legelter-
jedtebb eljárások a huzalelektródás védőgázos ívhegesztés (13-as eljáráscsoport) [39, 192], a védőgá-
zos ív-hegesztőforrasztás (973-as eljárás) [193], lézersugaras hegesztés (52-es eljáráscsoport) [194-
198] és az ellenállás-ponthegesztés (21-es eljáráscsoport) [197, 199-209]. Dinamikus fejlődésben van 
még a kavaró dörzshegesztés (43-es eljárás) [193], akár acél–alumíniumötvözet vegyeskötésénél is 
[210]. 

Jelen tézisemben az egyik legnagyobb mennyiségben előállított ellenállás-ponthegesztett köté-
sekkel foglalkozom, kizárólag statikus nyíró-szakító erő (STS; shear tension strength) szempontból. 

 

3.2. Áttekintés nagyszilárdságú acélok minimális nyíró-szakító erejéről 
 
Az ellenállás-ponthegesztett kötések minősítésére számos szabványos és nem szabványos vizsgá-

lati eljárás ismeretes, a nyíró-szakító vizsgálattól kezdve a keresztszakító, lefejtő, fárasztó vizsgálatok-
tól – a metallográfián át – a kötés töretfelületének vizsgálatáig [211-214]. Az egyik leggyorsabban kivi-
telezhető vizsgálat ezek közül a nyíró szakító vizsgálat, ezért elsőként én is ezzel minősítettem a he-
gesztett kötéseinket. 
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Az AWS D8.1M jelű amerikai szabvány [211] kifejezetten nagyszilárdságú autóipari lemezek pont-
hegesztett kötéseivel foglalkozik. Ez a szabvány mindjárt iránymutató értéket is ad a minimálisan elfo-
gadható nyíró-szakító erő (STSmin) értékére. A szabvány szerinti függvényt – a lemezek vastagságát 
(t, mm) és szakítószilárdságát (Rm, MPa) figyelembe véve – a 3. egyenlet írja le. 

( )
)(

1000

4674,11058,61036,6
5,1427

min kN
tRRR

STS
mmm

⋅⋅⋅+⋅⋅+⋅⋅−
=

−−

 3. egyenlet 

A 3. egyenlet szerinti függvényt kirajzolva (22. ábra ) látható, hogy Rm = 1340 MPa szilárdságú acélnál 
maximuma van, erre egyébként maga a szabvány is utal, pl.: az 1200 MPa és az 1500 MPa szakítószi-
lárdságú acélok minimális nyíró-szakító erő értékei egy görbére esnek (21. ábra). 

21. ábra Nagyszilárdságú acélok acélok minimális 
22. ábra Az AWS D8.1M [211] szerinti 
STSmin függvény grafikus megjelenítése 

nyíró-szakító erő értékei az 
AWS D8.1M szabvány [211] alapján 

 
23. ábra Nagyszilárdságú acélok ellenállás ponthegesztett kötéseinek  

maximális nyíró-szakítóerő értékei homogén (piros) [47, 190, 199, 208, 215-257] 
és heterogén (zöld) [216, 227, 229, 234, 240, 258-270] kötések esetén 
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Ez egy konzervatív megközelítés a szabvány alkotói részéről, amely feltételezi, hogy az egyre na-
gyobb szilárdságú acélok ellenállás ponthegesztésekor repedések és egyéb kötéshibák előfordulása 
egyre növekszik, ezért a függvény a biztonság felé igyekszik eltérni. A hegesztett kötéseket méretezők 
számára viszont komoly szigorítás, hiszen ezek alapján a nagyobb szilárdságú acéloknál előfordulhat, 
hogy több hegesztett pontot kell terveznie, mint egy kisebb szilárdságú acél alkalmazásakor kellene. 

A szakirodalomban (mivel az STS az egyik leggyorsabban vizsgálható szilárdsági érték) nagy meny-
nyiségű adat áll rendelkezésre, így az egyes szerzők által elért nyíró szakító erőket különböző HSS-ek 
esetében a 23. ábra mutatja, az STS értékek gyakorlatilag monoton növekedek mind a lemezek szilárd-
ságával mind vastagságukkal. Ezért felmerült a kérdés lehetne-e valamelyest enyhíteni az AWS szerinti 
előírásokon, azaz növelni a biztonsággal elvárható STSmin értékét? 

Éppen ezért a 0–3 mm-es lemezvastagság tartományban Rm > 1340 MPa ultranagy szilárdságú 
acélok esetében egy másik, folyamatosan növekvő függvényt javaslok. Ehhez az adott lemezvastagsá-
goknál az AWS D8.1M szabvány [168] szerinti maximum STSmin elérése után (24. ábra sárga felület) a 
maximum és a függvény szerinti aktuális STSmin (24. ábra piros felület) közötti eltérést hozzáadtam az 
maximum értékhez (24. ábra kék felület). Az így kapott függvény a 4. egyenlet.  
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)1340(min

tRRR
STS

mmm

MPaR
m

⋅⋅⋅+⋅⋅+⋅⋅−−
=

−−

>
4. egyenlet

A továbbiakban ezzel a módosított függvénnyel normáltam az irodalmi és saját STS értékeket 
1340 MPa-nál nagyobb szakítószilárdságú acélok esetében. A vegyeskötések esetében természetesen 
mindkét oldal alapján kiszámítottam az STSmin értékét és a kisebbikkel került a kötés nyíró-szakító szi-
lárdsága normálásra. 

 
24. ábra Az D8.1M szabvány [211] szerinti STSmin függvény (piros), annak maximumértéke 

Rm > 1340 MPa-tól (sárga) és az "új" javasolt STSmin (kék) függvény grafikus ábrázolása 

Megjegyzendő még, hogy az ISO 14373:2015(E) szabvány is ad iránymutatást, kis széntartalmú 
acéllemezek ellenállás-ponthegesztett kötésének minimális nyíró-szakító erejére az 5. egyenlet szerint, 
ahol t a lemezvastagság mm-ben, dw a heglencse átmérője mm-ben és Rm az acél szakítószilárdsága 
MPa-ban. 

mw
RdtSTS ⋅⋅⋅= 6,2min  5. egyenlet

A függvényt kirajzoltatva (a szokásos dw = 3–5 · t0,5 heglencsét feltételezve) (25. ábra) jól látszik, 
hogy a 800–1000 MPa szakítószilárdságú HSS-eknél még jó egyezést mutat az AWS függvénnyel, ill. 
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koncepciójában egy monoton növekvő függvény. Nagyobb lemezvastagságoknál és szakítószilárdsági 
értékeknél viszont irreálisan nagy STSmin értéket feltételez, ami a valós eredményekhez viszonyítva is 
igen nagy. Így joggal feltételezhető, hogy a szabvány készítői elmulasztották a függvényt szilárdság ol-
dalról lekorlátozni, ezért is maradok a továbbiakban a saját (4. egyenlet) szerinti függvény alkalmazá-
sánál (Rm > 1340 MPa esetében). 

 
25. ábra Az AWS D8.1M [211] (piros) és az ISO 14373:2015(E) [168] (kék) szabvány szerinti, valamint 
az Rm > 1340 MPa-tól "új" javasolt 4. egyenlet (fekete) szerinti STSmin függvények grafikus ábrázolása 

A szakirodalmakból és saját mérésekből vett STS/STSmin értékeket a 26. ábrán látjuk. A heterogén 
kötések esetében a kisebbik elvárt nyíró-szakítóerő értékkel normáltam az adatokat és a diagramban 
az ahhoz tartozó szakítószilárdság függvényében ábrázoltam. 

 
26. ábra Nagyszilárdságú acélok ellenállás ponthegesztett kötéseinek maximális nyíró-szakító erő ér-

tékei normálva a AWS D8.1M [211] szabvány és Rm > 1340 MPa-tól a 4. egyenlet szerinti 
STSmin értékével [47, 190, 199, 208, 215-270] és saját kísérletek alapján 

Ezek alapján az alapanyagtól függetlenül látható, hogy a növekvő szakítószilárdsági értékekkel az 
STS/STSmin értéke ~3,5-ről tart az 1-hez. A martenzites acélokál ez az érték inkább 1, 5–2,5 között mo-
zog még a 4. egyenlet szerinti STSmin értékét figyelembe véve is. Megjegyzendő, hogy kutatások alapján 
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a szerzők [220, 238, 241] nem találtak nem-megfelelőségeket a varratokban és a tönkremeneteli forma 
a kedvező kigombolódás volt. 

 

3.3. Saját nyíró-szakító erő eredmények  
 
Jelenleg a tanszéki hegesztéssel foglalkozó munkacsoportjában többek között nagyszilárdságú 

acélok ponthegesztésével is foglalkozunk. Ez idáig TRIP 800, DP 800 és S 1300-nak [47] megfelelő vé-
konylemezek kötéseit vizsgáltuk. Továbbá DP 1000, CP 1000 (CP; complex phase – komplex fázisú acé-
lok) és martenzites anyagok (1400M, 1500M és 1700M) is beszerzésre kerültek, melyek ellenállás-
ponthegesztését vizsgálni fogjuk. Nagyszilárdságú Mn-Cr ötvözésű ausztenites acéllemezek (1.4376) 
ponthegesztését is elkezdtük vizsgálni. A kísérletekhez P.E.I.-POINT PN25 típusú váltóáramú ponthe-
gesztő berendezést használtunk félgömbelektródával, egyszerű munkarenddel, 1,6 kN záróerővel. Az 
eddig elért nyíró-szakítóerő értékek a 10. táblázatban láthatók. 

10. táblázat A különböző kötéskombinációkban elért ellenállás-ponthegesz-
tett acéllemezek optimalizált STS értékei.    

1. lemez 2. lemez Eredmények 

Acéltípus 
Rm 

(MPa) 
t 

(mm) 
Acéltípus 

Rm 
(MPa) 

t 

(mm) 
STS 
(kN) 

STSmin
* 

(kN) 
STS/STSmin

* 
(1) 

S1300 1822 1,0 S1300 1822 1,0 24,7 12,63 1,96 
DP 800 800 1,2 DP 800 800 1,2 25,2 7,54 3,34 
TRIP 800 893 1,2 TRIP 800 893 1,2 17,5 8,24 2,12 
DP 800 800 1,2 TRIP 800 893 1,2 18,2 5,70 3,20 
1.4376 740 1,9 1.4376 740 1,9 24,5 14,05 1,74 
*AWS D8.1M szabvány [211] és Rm>1340 MPa-tól 4. egyenlet szerint 

Mivel a jelenlegi eredményekből az S 1300-as acél van az Rm > 1340 MPa tartományban, ezért 
ezen eredményeket ismertetem részletesebben. Az irányításommal Kiss László (BSc) és Tóth Tamás 
(MSc) dolgozat keretében foglalkozik ezen acél ponthegesztésével. Az S 1300-as acél finomszemcsés 
bénit-martenzies, ~1 m% Mn és 0,2 m% C ötvözővel. A szakítószilárdsága 1822 ± 40 MPa volt. A he-
gesztési paraméteroptimalizálást több féle kimenő függvénnyel és módszerrel is elvégeztük, amikor a 
maximális STS értékre optimalizáltunk 24,7 kN értéket értünk el 7,5 kA áramerősség és 0,6 s (30 peri-
ódus) hegesztési idővel. 

 
27. ábra Az S1300–S1300 ellenállás-ponthegesz-

tett kötés keresztcsiszolati képe és a Vickers 
mikrokeménységeloszlása 

28. ábra Mikroszkópos felvétel a 
varratlencse (27. ábra) közepéről (fent) és a 

 hőhatásövezetéről (alul) 
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      A 27. ábrán látható a kötés csiszolati képe és az 
azon mért keménységértékek. A varratlencse kis 
mértékben (520 HV1-ről ~480 HV1-re) lágyult ki, 
míg a hőhatásövezete a varratnak nagyobb mérték-
ben (~380 HV1-re) lágyult ki. Ezzel korrelációban a 
szövetszerkezeti felvételeken (28. ábra) is jól lát-
szik, hogy durvaszemcsés martenzites a hőhatás-
övezet pedig megeresztett lett. A kötés szakadás-
kor a hőhatásövezetnél kigombolódott (29. ábra), 
ami az általános megítélés szerint biztonsági szem-
pontból a legelőnyösebb tönkremenetel. 

 
29. ábra Az S1300–S1300 ellenállás-ponthegesz-

tett kötés kigombolódott nyíró-szakító próbateste 

A szakirodalmi és a saját STS értékek az AWS és Rm > 1340 MPa-nál a saját függvénnyel (4. egyen-
let) normálva láthatók a 30. ábrán. Látható hogy az STS / STSmin hányados – amit tulajdonképp egy-
fajta biztonsági tartaléknak is felfoghatunk – az acélok növekvő szakítószilárdságával 
300 MPa ≤ Rm ≤ 1200 MPa tartományban monoton csökken ~4–2,5 sávból ~2–1 sávba. Majd a nagyobb 
szilárdságoknál ismét ~2,5–2 sávba ugrik fel, így nyíró szakító szilárdsági szempontból egy 1400 MPa 
szakítószilárdságú acél ellenállás-ponthegesztett kötése nagyobb biztonsági tényezővel méretezhető 
mint mondjuk egy 1000 MPa-os.  

 
30. ábra Nagyszilárdságú acélok ellenállás ponthegesztett kötéseinek maximális nyíró-szakító erő 
értékei normálva az 3. és 4. egyenlet szerinti STSmin értékével [47, 190, 199, 208, 215-270] alapján, 

saját eredmények pirossal jelölve 

A mi kutatásainkat is figyelembe véve látható, tehát, hogy a nagyobb szilárdsági tartományba eső 

UHSS-ek esetében is lehet jó minőségű hibamentes varratokat készíteni. Így a hegesztett kötéseket 

tervező mérnököknek lehet segítség, ha nem a túl konzervatív AWS D8.1M [211] szerinti méretezéssel, 

hanem az általam javasolt 4. egyenlet szerinti összefüggéssel tudnak hegesztett szerkezeteket tervezni 

(Rm > 1340 MPa-nál), hiszen még így is 2–2,5 körüli biztonsági tartalékkal méretezhetnek. Így kizárólag 

a nyíró-szakító szilárdság szempontjából kevesebb hegesztés tervezhető, ezáltal növelhető a termelé-

kenység. 

Természetesen a korrektség jegyében muszáj megemlíteni, hogy például autókarosszériákban 

UHSS-ek ritkán állnak egyedül inkább kötéskombinációkban fordulnak elő, ezért a nyíró-szakító szilárd-

ság hatását a vegyeskötésben létrehozott konstrukció pl.: energiaelnyelő képességére természetesen 

vizsgálni kell majd. Ezért a továbbiakban keresztirányú szakító, hajlító és dinamikus vizsgálatok elvég-

zését tervezem még. 
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Tézisek 
 

 
I. Tézis 

 
 Megállapítottam, hogy az előállított Globomet–Globocer gömbhéj erősítésű AlSi12 

mátrixú hibirid szintaktikus fémhab rendszerben a H/D=1 arányú próbatesteken mért; nyomó-

szilárdság (σc), folyáshatár (σy), platófeszültség (σp) és szerkezeti merevség (S) mechanikai 

nyomószilárdsági jellemzők valamint a zömítéskor elnyelt energia (W25%) lineáris korrelációt 

mutatnak a fémhabok sűrűségével (ρ), melynek paraméterei a 11. táblázatban láthatók [26, 

27, 33, 35] 

 
11. táblázat A GM-GC hibrid AMSF-ok sűrűsége és nyomószi-
lárdsági tulajdonságai közötti lineáris összefüggések 

Paraméterek Összefüggés 
egyenlete 

Az egyenlet paraméterei 

1 2 a b R2 

ρ S Y=a+b·x –3616,1 4332,7 0,93 
ρ σy Y=a+b·x –189,4 159,4 0,92 
ρ σc Y=a+b·x –193,3 161,9 0,92 
ρ σp Y=a+b·x –64,7 81,2 0,94 
ρ W25% Y=a+b·x –15,7 19,2 0,94 

 
II. Tézis 

 
 Megállapítottam, hogy az előállított Globomet–Globocer gömbhéj erősítésű AlSi12 

mátrixú hibirid szintaktikus fémhab rendszerben a H/D=1 arányú próbatesteken mért 

nyomószilárdsági tulajdonságok és a vizsgált kopási rendszerben száraz súrlódásnál a „pin-

on-disc” – eljárással mért tribológiai tulajdonságok között, úgymint:  

� a szerkezeti merevség – súrlódási együttható állandósult állapotban (S – µSS), 

� a szerkezeti merevség – fajlagos kopás állandósult állapotban (S – νSS), 

� a sűrűség – magasságfogyás 500 m koptatási úthosszon (ϱ – ∆h500m) és 

� a törési alakváltozás – magasságfogyás 500 m koptatási úthosszon (εc – ∆h500m) 

lineáris összefüggések állnak fenn, melyek illesztési paraméterei a 12. táblázatban láthatók 

[25, 32-35]. 

 
12. táblázat Egyes nyomószilárdsági és tribológiai tulajdonságok kö-
zötti korrelációk GM-GC hibrid AMSF-ok esetén száraz súrlódásnál 

Paraméterek Összefüggés 
egyenlete 

Az egyenlet paraméterei 

1 2 a b R2 

S μSS Y = a + b · x 0,381 0,369 · 10-5 0,95 
S vSS Y = a + b · x –0,0308 4,933 · 10-5 0,87 
ρ Δh500m Y = a + b · x –0,726 0,784 0,79 
εc Δh500m Y = a + b · x 0,859 –0,057 0,95 
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III. Tézis 

 
 Megállapítottam, hogy az előállított Globomet–Globocer gömbhéj erősítésű AlSi12 

mátrixú hibirid szintaktikus fémhab rendszerben a H/D=1 arányú próbatesteken mért 

nyomószilárdsági tulajdonságok és a vizsgált kopási rendszerben olajkenés mellett a „pin-on-

disc” – eljárással mért tribológiai tulajdonságok között, úgymint:  

� a szerkezeti merevség – súrlódási együttható állandósult állapotban (S – µSS), 

� a nyomószilárdság – súrlódási együttható állandósult állapotban (σc – µSS), 

� a folyáshatár – súrlódási együttható állandósult állapotban (σy – µSS), 

� a folyáshatár – fajlagos kopás állandósult állapotban (σy – νSS), 

� a platófeszültség – súrlódási együttható állandósult állapotban (σp – µSS)  

lineáris összefüggések,  

� a szerkezeti merevség – fajlagos kopás állandósult állapotban (S – νSS)  

paraméterek között pedig exponenciális összefüggés áll fenn. A függvények illesztési 

paraméterei a 13. táblázatban láthatók [25, 32-35]. 

 
13. táblázat Egyes nyomószilárdsági és tribológiai tulajdonságok közötti 
korrelációk GM-GC hibrid AMSF-ok esetén olajkenés mellett 

Paraméterek Összefüggés 
egyenlete 

Az egyenlet paraméterei 

1 2 a b y0 R2 

S μSS Y = a + b · x 0,138 –1,341 · 10-5  0,90 
σc μSS Y = a + b · x 0,124 –4,298 · 10-4  0,84 
σy μSS Y = a + b · x 0,124 –4,378 · 10-4  0,87 
σy vSS Y = a + b · x 1,930 –2,540 · 10-2  0,91 
σp μSS Y = a + b · x 0,154 –9,123 · 10-4  0,81 
S vSS Y = a · exp(–x / b) + y0 34006 227,4 0,065 0,99 

 
 
 

IV. Tézis 
 

 Saját és szakirodalmi eredmények alapján nagyszilárdságú acéllemezből készült 

ellenállás-ponthegesztett kötések nyíró-szakító erőre (STSmin) való méretezésekor – 

Rm > 1340 MPa szakítószilárdságú acéloknál 3 mm-es lemezvastagságig – a 6. egyenlet 

szerinti függvény biztonsággal használható [47, 48]. 
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6. egyenlet 

Ebben a függvényben (6. egyenlet) Rm az acéllemez szakítószilárdsága MPa-ban, t pedig a 

vastagsága mm-ben megadva.  Ebben a tartományban a 6. egyenlet jobban közelíti a tényle-

ges nyíró–szakító erő értékek alakulását, mint az AWS D8.1M:2013 szabvány szerinti függ-

vény, vagy az ISO 14373:2015(E)  szabvány szerinti függvény (ötvözetlen szénacélokra).
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