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Jelölésjegyzék 

Az alábbi jelölésjegyzék összefoglalja az értekezésben alkalmazott valamennyi jelö-

lést, azok mértékegységét és rövid magyarázatát. 

 

Latinbetűs jelölések 

A (-) illesztési paraméter 

B (-) illesztési paraméter 

a (-) illesztési paraméter 

b (-) illesztési paraméter 

c (-) illesztési paraméter 

D (mm) a hengeres nyomóvizsgálati próbatest átmérője 

H (mm) a hengeres nyomóvizsgálati próbatest magassága 

h (m) az ömledékfront pillanatnyi helyzete 

L (mm) infiltrált mélység, vagy infiltrált hossz 

N (db) darabszám 

T (°C) hőmérséklet 

O (-) oldott hőkezeltségi állapot jele (Al ötvözet hőkezelése) 

Pth (Pa) infiltrálási küszöbnyomás 

R (μm) a (mikro)gömbhéj névleges külső sugara 

Rm (MPa) szakítószilárdság 

re (m) effektív sugár 

rh (m) hidraulikai sugár 

S (MPa) szerkezeti merevség 

x (μm) a vonal menti elemeloszlás mérés helykoordinátája 

T (°C) hőmérséklet 

T6 (-) T6 hőkezeltségi állapot jele (Al ötvözet hőkezelése) 
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t (s) infiltrálási idő 

t% (%) tömegszázalék 

tf% (%) térfogatszázalék 

Vmg (tf%) a (mikro)gömbhéjak térkitöltése 

W (Jcm
-3

) a nyomóvizsgálat során adott alakváltozásig elnyelt, térfogatra 

fajlagosított energia 

WC (Jcm
-3

) az első feszültségcsúcsig elnyelt, térfogatra fajlagosított (törési) energia 

WL (Jcm
-3

) a nyomóvizsgálat során adott erőérték eléréséig elnyelt teljes, térfogatra 

fajlagosított energia, gátolt radiális alakváltozás esetén 

WUL (Jcm
-3

) a leterhelés során visszanyert, térfogatra fajlagosított energia, gátolt radi-

ális alakváltozás esetén 

 

 Görögbetűs jelölések 

ε (%) mérnöki alakváltozás 

εs (-) keresztmetszeti hányados 

εc (%) a nyomószilárdsághoz tartozó törési alakváltozás 

εD (%) tömörödési alakváltozás gátolt radiális alakváltozás esetén 

η (-) a (mikro)gömbhéj falvastagságának és külső sugarának hányadosa 

Θ (°) nedvesítési-, vagy peremszög 

λ (-) az erősítő részecskék alakjától függő geometriai paraméter 

ρ
hab

 (gcm
-3

) a szintaktikus fémhab sűrűsége 

ρ
m

 (gcm
-3

) a mátrixanyag sűrűsége 

ρ
mg

 (gcm
-3

) a (mikro)gömbhéjak valódi sűrűsége 

σc (MPa) a szintaktikus fémhab nyomószilárdsága 

σc-1 (MPa) a hibrid szintaktikus fémhab első feszültségcsúcsa 

σc-2 (MPa) a hibrid szintaktikus fémhab második feszültségcsúcsa 

σf/g (Nm
-1

) a felületi feszültség folyadék és gáz fázis között 

σp (MPa) a szintaktikus fémhab platófeszültsége 

σy (MPa) a szintaktikus fémhab folyáshatára 

 

 

  



4 
 

Köszönetnyilvánítás 

Ezúton szeretnék köszönetet mondani témavezetőimnek és mentoraimnak Németh Árpádnak 

és Dobránszky Jánosnak, az elmúlt években nyújtott segítségükért, és szakmai irányításukért. 

Külön köszönet illeti Májlinger Kornél kollégámat a mérésekben való közreműködésért és az 

építő jellegű diszkussziókért. 

A munkám során tanúsított segítségükért és támogatásukért köszönettel és hálával tartozom 

az Anyagtudomány és Technológia Tanszék összes munkatársának. Külön köszönetemet feje-

zem ki: 

 Artinger István és Ginsztler János professzor uraknak az építő kritikáikért és a taná-

csaikért. 

 Dévényi László és Szabó Péter János tanszékvezető uraknak a kiemelkedő támogatá-

sukért. 

 Blücher József és Kaptay György professzor uraknak hasznos tanácsaikért és szakmai 

iránymutatásukért. 

 Hallgatóinknak a kísérleti munkában való részvételükért. 

 A Polimertechnika Tanszéknek és munkatársainak a laboratóriumi mérésekben nyúj-

tott közreműködésükért. 

Hálával tartozom családomnak és Noéminek azért, hogy mindvégig mellettem álltak és segí-

tették munkámat, Nélkülük ezt a dolgozatot nem tudtam volna elkészíteni. 

 

  



5 
 

1. Bevezetés 

A szintaktikus habok az anyagok különleges csoportját képezik, amelyek besorolhatók 

a habok és a részecskeerősítésű kompozitok csoportjába is. Gyártásuk során üreges gömbhé-

jakat (innen a hab jelleg) építenek valamilyen mátrixanyagba. Amennyiben az alkalmazott 

mátrixanyag fém, szintaktikus fémhabokról beszélünk, amelyek esetében az erősítőanyag ke-

rámia-, üveg-, vagy fém gömbhéj. A gömbhéjak kereskedelmi forgalomban is kaphatók [1-5], 

mátrixanyagként pedig általában valamilyen könnyűfémet (az esetek túlnyomó többségében 

alumínium-, vagy magnézium ötvözetet) alkalmaznak. 

A szintaktikus fémhabok – habok lévén – figyelemre méltóan nagy fajlagos mechani-

kai tulajdonságokkal bírnak. Ezek közül elsőként kell említeni a (fajlagos) nyomószilárdságot, 

amely a „hagyományos” fémhabokhoz viszonyítva azonos alapanyag esetén, azonos porozitás 

mellett akár 5-10-szeres értéket is felvehet, míg az első törésig, vagy egy meghatározott alak-

változási mértékig elnyelt munka 2-5-szörös értéket is mutathat. A nyomóvizsgálati jellemzők 

fontosságát mutatja, hogy 2008-ban külön szabvány jelent meg a fémhabok nyomóvizsgálatá-

ra vonatkozóan [6]. Külön kiemelendő, hogy az összetevők, az előállítási mód és utólagos 

hőkezelések segítségével a szintaktikus fémhabok karakterisztikus mechanikai tulajdonságai 

(lásd később) tág határok között változtathatók és konkrét alkalmazási célokra optimálhatók. 

A szintaktikus fémhabok alkalmazási területei jelenleg jobbára kiforratlanok, széles-

körű elterjedésüket elsősorban két ok akadályozza: egyrészt – az egyelőre – nagy gyártási 

költségük, másrészt a tervezési munkához szükséges mérőszámok (immáron csak részleges) 

hiánya. Habár már számos alkalmazásban, helyenként sorozatgyártásban is megjelennek, a 

fémhabok és szintaktikus fémhabok (valamint fémmátrixú kompozitok) klasszikus anyagok-

ként történő, igazán tömeges felhasználása még nem alakult ki. A fémmátrixú kompozitok 

néhány hétköznapi, elsősorban autóipari (kormányrúd, kipufogószelep, belső égésű motor 

hengerfurata stb.), vagy sportolási célú alkalmazás (kerékpáralkatrészek, bukósisak) kivételé-

vel a hadiiparban (védelmi célokra), repüléstechnikában (civil- és harci repülőgépek, helikop-

terek) és űrtechnikában (Hubble űrteleszkóp, LEO és GEO műholdak) használatosak. A fém-

habok és szintaktikus fémhabok alkalmazási területei is nagyon hasonlók. A közlekedéstech-

nikában elsősorban személygépjárművekben (jellemzően felsőkategóriás- és luxusautókban) 

merevítő és energiaelnyelő elemekként, tehergépjárművekben merevségnövelési céllal (pél-

dául rakodókarok), és a környezetet terhelő zajt csökkentő árnyékoló falakként jelennek meg. 

Az űrtechnikában kis sűrűségük és nagy merevségük miatt alkalmazzák őket tükrök tartóele-

meként, panelek merevítéseként. Zártszelvényből készülő teherviselő szerkezetekben, fel-

építményekben, szendvicsszerkezetekben a fémhab feltöltés növeli az elemek mechanikai 

stabilitását, merevségét. A hadiiparban réteges szerkezetekben, védelmi céllal jelennek meg, 

elsősorban járműveken (nagyobb kaliberű lövedékek, robbantások, aknák elleni védelem), de 

stratégiai fontosságú építmények falazatában is (robbanások tompítása) alkalmazzák őket. 

Fontos alkalmazási területek lehetnek még az öntéssel készülő kis- és közepes mechanikai 

terhelésnek kitett különböző gépházak, burkolatok. A fémhabok, szintaktikus fémhabok elter-

jedőben vannak a civil építéstechnikában is: könnyűszerkezetes építmények padlólemezei-

ként, álmennyezetként, kültéri lépcsőkként, tűzálló szakaszoló ajtókként, felvonó rendszerek 

elemeiként alkalmazzák őket. Elektromágneses hatások árnyékolása érdekében elektromos 

szerelvényeket (áramelosztó stb.) tartalmazó helyiségek burkolataként, ajtajaként is beépítésre 

kerülnek. Elektromos árnyékolásra további példákat szolgáltat az elektrotechnika, ahol külön-

féle burkolóelemeket, esetenként rezgésnek kitett házakat, dobozokat készítenek fémhabok-

ból. A szintaktikus fémhabok fokozódó érdeklődésre tartanak számot bioanyagokként is, mint 

protézisek, csontpótlások anyagai [7]. 

Összegezve és a „hagyományos” fémhabokhoz hasonlítva a szintaktikus fémhabok ha-

sonlóan kis sűrűségűek, de kedvezőbb fajlagos mechanikai tulajdonságokkal rendelkeznek 

(szilárdság, merevség), nagyon hatékony mechanikai energiaelnyelők, hővezetési- és 
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hőtágulási tényezőjük pedig kicsi. Külön hangsúlyozandó, hogy az összetevők megfelelő 

megválasztásával a tulajdonságaik kézben tarthatóak, tervezhetőek, az adott alkalmazás köve-

telményei szerint „testreszabhatóak” („tailoring”). Az erősítőanyag minőségének és / vagy 

mennyiségének fokozatos változtatásával a szintaktikus fémhabok gradiens anyagokként is 

alkalmazhatók. 

A jelen munka célja bemutatni a szintaktikus fémhabok területén a PhD fokozat meg-

szerzése (2009 novembere) óta végzett kutatási munkám eredményeit az anyag létrehozásától, 

gyártásától kezdve, az elterjedését segítő mérnöki mérőszámok, mutatók meghatározásáig. A 

tézisfüzet két fő részre tagozódik. 

Az első rész a szintaktikus fémhabok gyártási lehetőségeivel foglalkozik. Áttekinti a 

gyártási eljárásokat, bemutatja a módszerek előnyeit és hátrányait. Az (inert) gáznyomásos 

infiltrálásra fókuszálva ismerteti az eljárás alkalmazási korlátait és egy anyagpár példáján 

keresztül bemutatja az infiltrálási paraméterek hatását az alkatrészek elérhető térbeli méreteire 

és minőségére. Valamint megfordítva: adott anyagpár és adott méretű alkatrész esetén meg-

mutatja a szükséges gyártási paramétereket, ezzel kiindulópontot adva a szintaktikus fémha-

bok (a nyomásos infiltrálással rokon) kisnyomású melegkamrás öntéssel történő gyártásához 

és a nagy darabszámú, sorozatgyártás bevezetéséhez. 

A második, fajsúlyosabb rész a tervezéshez szükséges mechanikai jellemzők meghatá-

rozásával és értékeivel foglalkozik. A mérések során számos változó és paraméter hatását 

követtük nyomon: a gömbhéjak méretét, a gömbhéjak összetételét, a mátrixanyag összetételét, 

a zömítés módját (síklapok közötti szabad, illetve radiális irányban gátolt alakváltozás), a 

hőkezeltségi állapotot stb. Külön fejezet szól a hibrid szintaktikus fémhabokról, amelyek sajá-

tossága, hogy az erősítőanyag nem egy típusú gömbhéjból, hanem legalább két minőség keve-

rékéből áll össze. A gömbhéjhalmazok közötti különbség adódhat a méreteloszlásuk különbö-

zőségéből (bimodális, vagy multimodális eloszlás), vagy a gömbhéjak anyagának különböző-

ségéből. Az összehasonlíthatóság érdekében a mérési eredmények a nyomóvizsgálatokra ki-

dolgozott szabvány szerint [6] kerültek kiértékelésre. Ehhez a fejezethez kapcsolódik a szin-

taktikus fémhabok tönkremenetelének vizsgálata és osztályozása is. 

Minden fő fejezet felépítése hasonló: a fejezet szakirodalmi bevezetéssel indul, ismer-

teti a saját eredményeket, majd az azokból levont következtetéseket. Végül az utolsó fejezet a 

fő fejezetek végén levont következtetéseket foglalja össze és tömöríti tézisek formájában. A 

tézisfüzetet hivatkozásjegyzék zárja le. A hivatkozások a szokásos módon [ ] között jelennek 

meg, a saját munkákat pedig dőlt szedés különíti el ( [ ] ). 
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2. Szintaktikus fémhabok gyártása és minősítése 

A szintaktikus fémhabok előállítására sokféle lehetőség adódik, a feladat mindig azo-

nos: a rendelkezésre álló gömbhéjakat beépíteni a fémmátrixba. A legtöbb esetben az alapfém 

nem nedvesíti a gömbhéjakat, ezért valamilyen külső hatásra van szükség az alapfém erősítő-

anyag szemcsék közé juttatásához. 

A legegyszerűbb esetben az alapfémet megolvasztják és a gömbhéjakat többnyire 

előmelegítés után az előkészített (például szilíciummal és magnéziummal ötvözött) 

ömledékbe keverik fedőpor, vagy inert gáz védelme alatt. A bekeverést alkalmasan kiválasz-

tott keverőszárral néhány száz percenkénti fordulat mellett végzik. Az eljárás előnyének 

mondható egyszerűsége, kis eszközigénye, olcsósága és az a tény, hogy megfelelő adalékolás 

mellett egészen kis térfogatszázaléknyi (tf%) gömbhéj beépítésére is alkalmazható. Az eljárás 

hátránya a rossz reprodukálhatóság, a gömbhéjak törésének megnövekedett valószínűsége (az 

intenzív mechanikus keverés hatására), valamint az a tény, hogy nagy térkitöltés esetén a ke-

verék viszkozitása nagymértékben megnő, ezért a térkitöltés felső megvalósíthatósági határral 

rendelkezik [8-16]. 

Egy másik gyártási lehetőség a porkohászati módszer alkalmazása, amelyet elsősorban 

vasalapú gömbhéjak és mátrixanyag esetén használnak. Az eljárás során a gömbhéjakat egy 

formába töltik, majd rezgetéssel tömörítik. Ezután finom (néhány 100 μm névleges átmérőjű) 

por adagolása következik, további folyamatos rezgetés mellett a nagyobb tömörség elérése 

érdekében. Ezután következik a hőkezelés, szinterelés először 850°C, majd 1200°C csúcshő-

mérsékleten, amely során a gömbhéjak közötti mátrixanyag eléri a maximális tömörségét, a 

porszemcsék közötti porozitások megszűnnek, a darab kismértékben zsugorodik. A hőkezelés 

során a hasonló anyagú gömbhéjak és a mátrixanyag között is kiváló, fémes kötés jön létre 

[17-20]. Az eljárás továbbgondolását jelenti az a változat, amelyben az alapanyag finom porát 

zagy formájában a gömbhéjak közé injektálják és azt követően szinterelik [21, 22]. A porko-

hászati eljárás sikeresen alkalmazható biokompatibilis titán alapanyag és kerámia (Al2O3 és 

SiO2 fő alkotókkal) gömbhéjak esetén is. Az alkalmazott anyagpárok okán szükség van a por 

– gömbhéj keverékek előzetes sajtolására is, amelynek nyomását a (vastagfalú) gömbhéjak 

törési szilárdsága limitálja. A titán fokozott gázoldó képessége miatt nagyobb körültekintésre 

és többlépcsős szinterelésre van szükség [23, 24]. 

A harmadik gyártási lehetőség több változatot hordoz, de mindegyiknek közös vonása, 

hogy a mátrixanyagot ömledék állapotban, valamilyen öntési eljárással juttatja a gömbhéjak 

közé. Az eljárás változatai a nedvesítési viszonyok alapján két nagy csoportba sorolhatók. 

Abban az esetben, amikor a mátrixanyag nedvesíti a gömbhéjakat (θ<90°, például vasötvözet 

gömbhéjak és Al mátrixanyag esetén), nincs szükség nyomásra a mátrixanyag gömbhéjak 

közé kényszerítésére és az egyszerű gravitációs öntés sikerrel alkalmazható [25-28]. A nedve-

sítés határhelyzetében (θ~90°) kismértékű túlnyomás (<100 kPa) alkalmazására lehet szükség, 

amit az öntéssel ellentétes irányból vákuum segítségével is biztosíthatnak (vákuummal segí-

tett gravitációs öntés). Abban az esetben, ha a mátrixanyag nem nedvesíti a gömbhéjak anya-

gát, infiltráló nyomásra, egy alsó határnyomást, az úgynevezett küszöbnyomást elérő túlnyo-

másra van szükség a sikeres gyártás érdekében. Tipikusan ez az eset áll fent az elterjedten 

alkalmazott, kerámia anyagokból készült gömbhéjak (Al2O3 és SiO2) és alumínium ötvözet 

mátrixanyag között. A küszöbnyomást általában valamilyen inert gáz (Ar, N) bevezetésével 

biztosítják [29-32], [33-37]. Más esetekben a nyomást mechanikai úton (például egy dugattyú 

segítségével) állítják elő [38, 39]. A nyomásos infiltrálás elvében megegyezik a kisnyomású 

melegkamrás nyomásos öntési eljárással, amely széles körben elterjedt öntési eljárás, főleg, 

de nem kizárólag a színes- és könnyűfémek (tipikusan Al és Mg ötvözetek) területén. Az eljá-

rásnak három fő technológiai tényezője van: az infiltrálási nyomás, az infiltrálási hőmérséklet 

és az infiltrálási idő. Ezek együttesen határozzák meg az előállítható alkatrész méreteit és mi-

nőségét. Fontos megjegyezni, hogy az infiltrálási hőmérséklet (azontúl, hogy hatással van a 



8 
 

viszkozitásra, a felületi feszültségre, a nedvesítési peremszögre és az alkotók közötti kémiai 

reakciók intenzitására is), viszonylag szűk hőmérsékletközben a mátrixanyag olvadási hőmér-

sékletéhez kötött. 

A sikeres gyártáshoz javasolt infiltrálási nyomás meghatározásának kérdésköre nem 

csupán a szintaktikus fémhabok, hanem más kompozitok esetén is fontos. A szintaktikus fém-

habok esetében a javasolt nyomás egy alsó és felső korláttal rendelkezik, meghatározását több 

elméleti munka tárgyalja. Az infiltrálási nyomás alsó határa a küszöbnyomás, amit ha nem ér 

el a rendszer, akkor részben vagy egészében nem történik meg az infiltráció és a darab minő-

sége elégtelen lesz. A felső határ az alkalmazott gömbhéjak nyomószilárdsága, amit átlépve a 

gömbhéjak berepednek és a mátrixanyag a gömbhéjak belsejébe hatol, így a darab elveszti 

hab jellegét (a nyomás fokozásának egy másik korlátja az egyre kifinomultabb tömítéstechni-

ka szükséglete). Az infiltrálási nyomás hatásával kapcsolatosan Asthana és szerzőtársai [40] 

fémmátrixú kompozitok infiltrációját vizsgálták és megállapították, hogy a sikeresen infiltrált 

anyagmennyiség az infiltrálási nyomással egyenesen arányos. Hasonló eredményt vezetett le 

Garcia-Cordovilla és kutatócsoportja is [41]. A levezetett egyenletek alapján kellően nagy 

nyomással elvileg bármekkora darabok sikeresen gyárthatók, a fent említett korlátok ismere-

tében. Az infiltrálási idő hatásának vizsgálatáról is megjelent néhány, áttekintő és általánosan 

alkalmazható összefüggéseket tartalmazó publikáció [40-46]. Mindegyik munkában közös, 

hogy elméleti megfontolások útján négyzetgyökös összefüggést vezetnek le az infiltrálási idő 

és az infiltrált hossz között az infiltrálási nyomás (p), a dinamikai viszkozitás (η), a felületi 

feszültség (γ), a nedvesítési peremszög (θ) és az infiltrálandó anyag részecskéi között kialaku-

ló kapillárisok sugarának (r) függvényében. Az egyenletek hatékony kezelése érdekében 

azonban az elméleti modellek számos egyszerűsítéssel élnek, például: 

 geometriai egyszerűsítések (szabályosan ismétlődő kapillárisok feltételezése vélet-

lenszerűen elhelyezkedők helyett, egyszerűsített megközelítés a kapillárisok áte-

resztőképességére és kanyargósságára stb.); 

 az összetevők közötti esetleges kémiai reakciók figyelmen kívül hagyása (a felületi 

feszültség csökkentése révén jelentős hatással lehet a nedvesítési peremszögre); 

 a nedvesítési peremszög időfüggőségének elhanyagolása, más, kevésbé jelentős fi-

zikai hatások (légellenállás, gravitáció stb.) elhagyása. 

A fenti elhanyagolások mellett vizsgálva az egyszerű, egyenes kapillárisok esetét, Washburn 

[42] zárt összefüggést vezetett le az infiltrált hossz és az infiltrálási idő között. Ugyanakkor 

megállapította, hogy bonyolultabb geometria esetén az összefüggések jelentősen bonyolódnak 

és a fizikai kísérletek pontosabb eredményt szolgáltatnak. Semlak és Rhines [43] hasonló 

megközelítéssel, kötegelt és párhuzamosan elhelyezkedő, folyadékba merített kapillárisok 

esetével foglalkozott. Asthana és szerzőtársai [40] nemreaktív fémmátrixú kompozit rendsze-

reket tanulmányozva azt a következtetést vonták le, hogy a különösen összetett fizikokémiai 

és hidrodinamikai hatások kapcsolódása révén összefoglaló, minden anyagpár esetére kiterje-

dő, elméleti alapokon nyugvó egyenlet hiányában a direkt kísérletek és mérések célravezetőb-

bek és pontosabb eredményt nyújtanak. Garcia-Cordovilla csoportja [41] hasonló rendszere-

ket tanulmányozva további fejlődést ért el a területen, de szintén arra a következtetésre jutott, 

hogy az elméleti megközelítések számos hiányossággal rendelkeznek, például nem adnak 

magyarázatot az infiltrált hossz – infiltrálási idő diagramon megfigyelhető inkubációs időre. 

Kaptay [44] a felületi energiák elmélete felől közelítve, nagy hőmérsékleten vizsgálta a kapil-

láris áramlások dinamikáját. Muscat és Drew [47] az infiltráció kinetikáját vizsgálta, TiC ré-

szecskék halmazába beszivárgó alumínium ömledék példáján. A mérések ebben az esetben is 

kimutatták az egyenletek által nem jelzett inkubációs szakasz megjelenését (1. ábra). 

Kevorkijan [48] 7 tömegszázalék (t%) Si-mal és 0,3 t% Mg-mal ötvözött alumínium infiltrá-

ciójának lefolyását vizsgálta több erősítőanyag (SiC, Si3N4, AlN, Mg3N2, TiO2, SiO2) eseté-

ben. Minden esetben az egyenletek által prognosztizált négyzetgyökös összefüggést találta az 
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infiltrált hossz és az infiltrálási idő között. Eustathopoulos kollégáival [49] az O, nedvesítési 

peremszögre gyakorolt hatását vizsgálta fém – oxidkerámia rendszerekben. Az eredmények 

azt mutatták, hogy az O befolyásolta kémiai reakciók (például a SiO2 bomlása Si-ra és O-re, 

vagy az Al2O3 felbomlása) a nedvesítési peremszöget akár 40°-kal is csökkentheti. 
 

  
1. ábra: Az infiltrált hossz változása az infiltrálási idő függvényében 62 tf% (a) és 68 tf% (b) 

térkitöltés esetén nemreaktív rendszerben [47] nyomán 
 

Összefoglalva, a szakirodalomban fellelt, infiltrációra vonatkozó modellek kielégítő 

becsléseket adnak az infiltrálható hosszra az infiltrálási nyomás, -idő és -hőmérséklet függvé-

nyében egyszerű esetekben, ugyanakkor jelentősek lehetnek az eltérések reaktív, bonyolult 

geometriájú, összetett rendszerek esetében. Ezért célszerű egy általánosan alkalmazható mérő-

rendszer felépítése és tesztelése konkrét (modell) anyagpár esetén. Különösen érdekes kérdés 

a jellemzően kis időtartományban (t<10 s) tapasztalt inkubációs szakasz felfutásának mérése. 

A mérések során rögzített adatok alapot adnak a szintaktikus fémhabok gyártásának nyomá-

sos öntésként történő megvalósítására is. 

 

2.1. Kísérleti munka, elért eredmények és kiértékelésük 

A fentiek vizsgálata részben már a PhD munkám végén megkezdődött (prof. Blücher 

József nyomán), ám a fent említett összetett fizikokémiai és hidrodinamikai jelenségek követ-

keztében a mérési eredmények jelentősen eltértek az elméleti előrejelzésektől. A PhD fokozat 

megszerzése után ezért célul tűztem ki a mérőberendezés teljes áttervezését, optimalizálását 

(az MTA Bolyai János Kutatási Ösztöndíj és az OTKA PD támogatásával) [35, 36, 50, 51]. 

Az általam megtervezett, majd továbbfejlesztett és a mérésekhez alkalmazott infiltráló 

berendezést és a mérés sematikus elrendezését a 2. ábra mutatja be. Az infiltráló berendezés 

minden eleme 316L minőségű korrózióálló acélból készült [37]. A berendezés fő alkatrésze a 

#14-es számú felső cső, amelynek külső átmérője 20 mm, hossza 250 mm és falvastagsága 

1 mm. A csőbe kerül betöltésre a vizsgálni kívánt erősítőanyag (esetünkben a kerámia gömb-

héjak). A betöltött erősítőanyagot folyamatos rezgetés mellett célszerű tömöríteni a minél 

nagyobb és minél egyenletesebb térkitöltés elérése érdekében (a szakirodalomban kimutatásra 

került, hogy unimodális eloszlású gömbök esetén ~64 tf% térkitöltés érhető el ezzel a mód-

szerrel [52, 53]). Az előkészített csövet mindkét végén megfelelő sűrűségű acélháló zárja le 

(#3). Az infiltráló ömledék infiltrálás közbeni megszilárdulását elkerülendő gondoskodni kell 

a #14 cső fűtéséről és hőmérsékletének ellenőrzéséről. Az előbbi funkciót a #15 jelű külső 

hőszigeteléssel borított #16 jelű Kanthal spirál látja el, az utóbbit a TC2-4 jelű termoelemek 

biztosítják. A Kanthal spirált speciális hőálló gyűrűk (#2) választják el a #14 jelű csőtől. A 

felső cső az #5 jelű fedélbe van illesztve, ahol a #17 jelű leszorító elem, valamint három me-

netes szár (#13) és szárnyas anya (#1) rögzíti. Az #5-ös fedélbe alulról is cső van rögzítve 

(#11, hegesztett), amely feladata az ömledék #14 csőbe juttatása lesz. A #7-es tégely fogja 

(a) (b) 
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magába foglalni az előkészített mátrixanyag tömböt. A tégely a #6 jelű nyomástartó csőbe 

kerül elhelyezésre, ahol a #10-es jelű távtartó pozícionálja. A mátrix hőmérsékletét folyama-

tosan méri és rögzíti a TC1 jelű termoelem. A nyomástartó csövet a #5 és #8 jelű fedelek zár-

ják le, úgy, hogy hőszigetelő szövetréteget (#9 és #12) szorítanak a nyomástartó csőhöz. A 

kísérletek során az infiltrálási nyomást biztosító inert gázt a #4 jelű, 8 mm belső átmérőjű 

gázbevezető csövek biztosítják. 
 

 

 

 

2. ábra: A mérőberendezés vázlata (a), a mérési elrendezés (b) és a nyomás felépülése az idő 

függvényében (c) 
 

Az előkészített, feltöltött és összeállított infiltráló berendezés a számítógép által vezé-

relt mérőberendezéshez tartozó indukciós kemence (PowerTrak 15-96) tekercsébe (IB) kerül 

elhelyezésre (2b. ábra). A rendszert egy számítógép (PC) vezérli az adatgyűjtő és irányító 

(DAQ) egységen keresztül. A DAQ feladata a termoelemek (TC1-4) és a nyomásmérő (p) 

adatainak folyamatos gyűjtése és a gázbevezető szelepek (SZ) irányítása. Az egyik szelep egy 

nagyméretű puffertartály adott, infiltrálási nyomásra töltéséért felelős (Ar palackból, redukto-

ron keresztül). A másik három, nagy átömlő keresztmetszetű szelep (SZ1-3) pedig az 

infiltrálás során a puffer és az infiltráló berendezés között teremt kapcsolatot az előírt 

infiltrálási időnek megfelelően (ez idő alatt a töltőszelep is nyit). A berendezés fontos jellem-

zője, hogy milyen gyorsan épül fel benne az infiltrálási nyomás. Ez az Áramlástan Tanszéken, 

numerikus modellezéssel (CFD) került meghatározásra, a nyomás változását az idő függvé-

nyében a 2. ábra mutatja be. Megállapítható, hogy az infiltrálási nyomás mintegy 50 ms alatt 

eléri a beállított értéket (a példa esetében 250 kPa) és mintegy 200 ms alatt be is áll a megkí-

vánt érték köré. 

A kísérleteket AlSi12 mátrixanyaggal (Al4047, 12,830 t% Si, 0,127 t % Fe, 0,002 t% 

Cu, 0,005 t% Mn, 0,010 t% Mg, 0,007 t% Zn, a maradék Al, olvadáspontja ~575°C) és SL300 

jelű kerámia gömbhéjakkal (Envirospheres Ltd. [1] 33 t% Al2O3, 48 t% amorf SiO2 és 19 t% 

mullit (3Al2O3∙2SiO2)) végeztük. A gömbhéjak átlagos külső átmérője 150 μm, falvastagsága 

(a) 

(b) 

(c) 
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6,75 μm, sűrűsége 0,692 gcm
-3

. Az Si ötvözésű alapanyag alkalmazásának célja kettős volt. 

Egyrészt a közel eutektikus összetétel kis olvadáspontú Al ötvözetet eredményez és az Si öt-

vözés a viszkozitást is csökkenti. Másrészt a nagy Si tartalom meggátolja, hogy az olvadt 

alumínium Si-t oldjon a gömbhéjak falának SiO2 részéből az alábbi reakció szerint (1): 

4𝐴𝑙(ö𝑚𝑙) + 3𝑆𝑖𝑂2(𝑠𝑧𝑖𝑙) → 2𝐴𝑙2𝑂3(𝑠𝑧𝑖𝑙) + 3𝑆𝑖(𝑠𝑧𝑖𝑙) (1) 

Első pillantásra ez a reakció kedvezőnek tűnik, mivel jobb mechanikai tulajdonságokkal ren-

delkező α-, illetve γ-Al2O3 áll elő, de az átalakulás alatt a gömbhéjak fala (legalábbis részle-

gesen) sérül, feloldódik és így szilárdsága csökken [54] [55-57]. A reakció hajtóereje ugya-

nakkor a mátrixanyag és a gömbhéj anyag Si tartalmának különbsége, ami az AlSi12 mátrix-

anyag alkalmazása esetén kicsi, így a reakció elmarad és a rendszer nemreaktív rendszernek 

tekinthető [58]. 

A kísérletek során a folyamat a mátrixanyag és a felső cső fűtésével indult, folyamatos 

Ar öblítés mellett. Amikor a teljes berendezés elérte az infiltrálási hőmérsékletet (625°C, az 

olvadáspont felett 50°C-szal) a nagy átömlő keresztmetszetű szelepeket (SZ1-3) a vezérlés 

nyitotta és a meghatározott ideig (infiltrálási idő) meghatározott nyomású (infiltrálási nyo-

más) telítette az infiltráló berendezést. Az infiltráció megtörténte után a berendezést szoba-

hőmérsékletre hűtöttük. Ezt követően a felső csövet kiszereltük, felnyitottuk és lemértük az 

infiltrált hosszt. Az eredményt a nyomás és idő függvényében rögzítettük. A kísérletek során 

a változtatott paraméterek a nyomás és idő értékek voltak. Az előbbit 250 és 750 kPa között 

50 kPa-os lépcsőkben, utóbbit 1-9 s között 2 s-os lépcsőkben változtattuk és minden paramé-

ter párral 5-5 mérést végeztünk. 

Az eredmények feldolgozását és kiér-

tékelését két szempontból végeztük el. Egy-

részt az infiltrálás kinetikájának szempontjá-

ból, amelyhez kapcsolódóan az új eredménye-

ket a rövid infiltrálási idő tartománya és az új 

anyagpár jelenti. Másrészt az infiltrálás minő-

ségének megfelelősége szempontjából. A mért 

infiltrált hosszakat az infiltrálási nyomás és 

infiltrálási idő függvényében az 3. ábra mutatja 

be. A mérési eredmények (paraméter páron-

kénti) átlagát fekete pontokkal, a szórást füg-

gőleges, vastag vonallal jelöltük (a szórások 

minden esetben 10 mm-nél kisebbek voltak). 

A teljes paramétertartomány lefedése érdeké-

ben a mérési eredményekre nemlineáris felüle-

tet illesztettünk, a (2) szerint. 

𝐿 = 𝐴𝑝𝑡𝐵 (2) 

ahol p [kPa] az infiltrálási nyomás és t [s] az infiltrálási idő, A (értéke 0,10972) és B (értéke 

0,49727) pedig illesztési paraméterek. Az egyenlet segítségével az adott infiltrálási paraméte-

rekhez tartozó várható infiltrált hossz, illetve megfordítva: az adott méretű alkatrész gyártásá-

hoz szükséges infiltrálási paraméterek egyszerűen meghatározhatók. 

Az infiltrálási nyomás és infiltrálási idő hatásának vizsgálata érdekében a mérési pon-

tokat külön-külön is ábrázoltuk a paraméterek függvényében, ezt mutatja be az 4. ábra. Az 

ábrán látható, hogy az infiltrált hossz lineárisan változik a nyomás függvényében, a mérési 

pontokra egyeneseket (3) illesztettünk, azzal a kitétellel, hogy: 𝐿|𝑝=0 = 0. 

𝐿 = 𝑎𝑝|𝑡,𝑇=𝑘𝑜𝑛𝑠𝑡. (3) 

ahol 𝑎 illesztési konstans (1. táblázat). Az SL300 típusú gömbhéjak infiltrálásának esetére az 

infiltráló nyomásnak két határértéke van: (i) felső határ a gömbhéjak szilárdsága (jelen eset-

ben 45 000 kPa [1]), (ii) alsó határ a már említett küszöbnyomás. 

 
3. ábra: Az infiltrált hossz az infiltrálási nyomás 

és az infiltrálási idő függvényében 
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4. ábra: Az infiltrált hossz a nyomás (a) és az idő (b) függvényében 

 

1. táblázat: Az egyenes illesztések (3) illesztési paraméterei 

Idő (s) a (-) R
2 

1 0,11359 0,98358 

3 0,18035 0,99294 

5 0,24554 0,99769 

7 0,29240 0,99898 

9 0,32301 0,99808 
 

A küszöbnyomás értékét szakirodalmi összefüggések segítségével becsültük meg 

Kaptay és Bárczy [45], Trumble [25] valamint Rohatgi és munkatársai [29] munkája alapján. 

A modellekben közös, hogy a gömbhéjak sugarával, a felületi feszültséggel és a nedvesítési 

peremszöggel számolnak. A gömbök névleges sugara adott (75 μm), felületi feszültségre az 

oxidált ömledékfelszínre jellemző 𝜎𝑓/𝑔 =860∙10
-3

 Nm
-1

 értéket, peremszögre Θ =150°-os 

értéket vettem fel. A Kaptay [45] modell szerinti küszöbnyomást a (4) írja le: 

𝑝𝑡ℎ = 𝑚𝑎𝑥 {
𝜎𝑓/𝑔

𝑅
[
√3

3

𝜋

𝜀𝑠
(
ℎ

𝑅
− 1 − 𝑐𝑜𝑠Θ) +

√3

3

𝜋

𝜀𝑠
(
ℎ

𝑅
− 2,63 − 𝑐𝑜𝑠Θ)]} (4) 

ahol 𝜀𝑠 az infiltrálás irányára vett keresztmetszetben a gömbhéjak által lefedett felület és az 

egész felület aránya. Trumble [25] félempirikus modellje (5) szerint: 

𝑝𝑡ℎ =
2𝜎𝑓/𝑔𝑐𝑜𝑠Θ

𝑟ℎ
=

12𝜆(1−𝑉𝑚𝑔)𝜎𝑓/𝑔𝑐𝑜𝑠Θ

𝑉𝑚𝑔2𝑅
 (5) 

ahol 𝑟ℎ az úgynevezett hidraulikai sugár és gömbök esetére 𝜆 =1. Végezetül Rohatgi és mun-

katársai [29] a (6) szerint adják meg a küszöbnyomást: 

𝑝𝑡ℎ =
2𝜎𝑓/𝑔𝑐𝑜𝑠Θ

𝑟𝑒
=

2𝑉𝑚𝑔𝜎𝑓/𝑔𝑐𝑜𝑠Θ

(1−𝑉𝑚𝑔)2𝑅
 (6) 

ahol 𝑟𝑒 az úgynevezett effektív távolság a gömbök között. A fent említett fizikai értékeket 

behelyettesítve a küszöbnyomások számíthatók. Az eredményeket az 4. ábraban függőleges 

szaggatott vonalakkal jelöltük. Megfigyelhető, hogy a Kaptay modellhez képest a másik két 

modell lényegesen kisebb küszöbnyomás értékeket jelez előre. A modelleket részletesebben 

tanulmányozva két különböző megközelítési irányt lehet megfigyelni. Kaptay és Bárczy telje-

sen elméleti úton, egy jól definiált geometriai modellből indult ki, míg Trumble valamint 

Rohatgi és munkatársai félempirikus modelleket állított fel a hidraulikai sugár és az effektív 

távolság fogalmának alkalmazásával, de mindkét elem pontatlanságokat hordoz [25,19]. Ezek 

figyelembevételével megállapítható, hogy a küszöbnyomás legbiztosabb meghatározási módja 

a mérés. A küszöbnyomás meghatározására, illetve a modellek helyességének ellenőrzésére 

előméréseket végeztünk. Az előmérések során az infiltrálási időt mindig 5 s-on tartottuk, az 

infiltrálási nyomást pedig kis (25 kPa-os) lépésekben változtattuk 50 és 250 kPa között. Az 

eredményeket az 4. ábra mutatja ((a) részábra,○ szimbólumok). Következtetésként levonható, 

hogy (i) az előmérések eredményei jól illeszkednek az 5 s-os mérési sorozat illesztett egyene-

(a) (b) 
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sére, (ii) a küszöbnyomást a Kaptay és Bárczy által felállított modell közelíti a legjobban és 

felülről becsli a valós küszöbnyomást (ezáltal a biztonság irányába tér el). 

Az idő függését vizsgálva megállapítható, hogy a szakirodalom is megosztott a kér-

désben, főleg az inkubációs időt illetően, vagyis a kis infiltrálási idők esetében (<10 s). Az 

elméleti megfontolásokon alapuló egyenletek azt mutatják, hogy az infiltrált hossz felfutása 

már a görbe kezdetétől négyzetgyökös formulát követ, míg a szakirodalomban fellelhető pub-

likációk egy része ezt a szakaszt exponenciális jellegűnek mutatja [40-44, 47]. A publikációk 

többségében ezt a szakaszt egyszerűen inkubációs szakaszként jelölik meg, a nyomás felépü-

lésével (esetünkben ~50 ms), valamint az alkotók közötti reakciókkal (esetünkben nemreaktív 

a rendszer) hozzák kapcsolatba és rendszerint elhanyagolják a hosszas (több perces) mérések 

okán. Ezt a kettőséget figyelembe véve a mérés az, ami segíthet pontosítani a megfigyeléseket 

ebben a rövid időtartományban. Az idő függvényében a mérési pontokra görbét (7) illesztet-

tünk, azzal a feltétellel, hogy 𝐿|𝑡=0 = 0. Az illesztett görbe egyenlete: 

𝐿 = 𝑏𝑡𝑐|𝑝,𝑇=𝑘𝑜𝑛𝑠𝑡. (7) 

ahol 𝑏 és 𝑐 illesztési konstansok (2. táblázat). Az illesztési adatokból látszik, hogy az expo-

nens 0,5 körüli értéket vesz fel, tehát az infiltrált hosszat leíró függvény az elméleti megfonto-

lásokhoz igazodva közel helyezkedik el a négyzetgyökös összefüggéshez a rövid infiltrálási 

idő és nemreaktív rendszerek esetében. 
 

2. táblázat: Az illesztett függvény (7) illesztési paraméterei 

Nyomás (kPa) b (-) c (-) R
2 

250 20,34442 0,59516 0,99515 

500 50,27848 0,53479 0,99119 

750 87,64356 0,47760 0,99549 
 

A gyártási paraméterek hatásának fenti elemzése után a minőség ellenőrzését is elvé-

geztük. Ennek során első lépésként az infiltrált hosszmentén keresztmetszeti csiszolatokat 

készítettünk az infiltrált darabokból és a jellemző képeket mátrixba rendeztük (5. ábra). Az 

előkészítés lépéseit a 3. táblázat foglalja össze. A csiszolási és polírozási lépéseket Buehler 

gyártmányú automatikus és vibrációs polírozó gépeken végeztük el. 
 

3. táblázat: Mintaelőkészítési lépések a fénymikroszkópi vizsgálatokhoz 

Abrazív anyag Idő (perc) Erő (N) Fordulatszám (perc
-1

) Forgási irány 

P 320 SiC 1 22 220 ellen 

6 µm gyémánt 15 27 150 ellen 

3 µm gyémánt 6 27 150 ellen 

0,05 µm SiO2 3 27 125 megegyező 

0,05 µm SiO2 60 6 vibrációs polírozás, 80%-os amplitúdó 
 

A 5. ábra világos részei az alumínium ötvözet mátrixot, a sötét részek a gömbhéjakat 

és a közöttük lévő porózus területeket mutatják. A világos középső résszel rendelkező sötét 

körök olyan gömbhéjak, amelyek felrepedtek és az mátrixanyag beléjük hatolt. Ideális esetben 

a gömbhéjak egymástól jól elkülöníthetőek, a közöttük lévő tereket a mátrix tölti ki és nem 

látszanak törött és telített gömbhéjak. Az ábrán két trend figyelhető meg: az infiltrálás minő-

sége javul (i) az infiltrálási nyomás és (ii) az infiltrálási idő növelésével. Ugyanakkor mindkét 

eset jelentős követelményeket támaszthat: a nagyobb nyomás robosztusabb szerkezetet, jobb 

tömítéseket igényel, míg a hosszabb idő nagyobb reakció kitettséget, precízebb szerszámhő-

mérséklet szabályozást és lassabb gyártást irányoz elő. A minőséget tekintve fontos kérdés az 

erősítőanyag és a gömbhéjak közötti átmeneti réteg milyensége is, amely a terhelés átadásáért 

felel a mátrix és az erősítőanyag között [55-57, 59, 60]. Az átmeneti réteg jósága döntő hatás-

sal van a mechanikai tulajdonságokra, ennek elemzésére jelen munkában nem térek ki. 
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5. ábra: Az infiltrált darabok hosszmetszetéről készített jellemző fénymikroszkópi felvételek az 

infiltrálási paraméterek szerinti mátrixba rendezve 
 

A képek elemzésénél jobban számszerűsíthető eredményt ad az infiltrált próbatestek 

sűrűségének nyomon követése. Ideális esetben (amennyiben a gömbök közötti tér teljesen 

kitöltött, a mátrixban porozitás nincs) a sűrűséget az egyszerű keverési szabály (8) segítségé-

vel meg lehet határozni a mátrixanyag (2,680 gcm
-3

) és a gömbhéjak (0,692 gcm
-3

) sűrűségé-

nek ismeretében: 

𝜌ℎ𝑎𝑏 = 𝑉𝑚𝑔𝜌𝑚𝑔 + (1 − 𝑉𝑚𝑔)𝜌𝑚 (8) 

ahol 𝑉𝑚𝑔 a mikrogömbhéjak térkitöltése (64 tf% [52, 53]), az „mg” index a mikrogömbhéjra, 

az „m” index pedig a mátrixanyagra utal. Adott értékekkel az ideális sűrűség 1,408 gcm
-3

 ér-

tékre adódik. A kísérleti úton előállított darabok mért sűrűségeinek értékét a 6. ábra mutatja. 

Az eredményekből látható, hogy a mért sűrűségértékek valamelyest elmaradnak az ideálistól, 

de a nyomás növelésével határozottan tartanak az ideális sűrűséghez (a darabokban, a gömb-

héjak közötti porozitás mértéke a nyomás növekedtével csökken). 
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A szintaktikus fémhabok minőség elle-

nőrzésének másik fontos szempontja a karakte-

risztikus mechanikai tulajdonságok mérése. A 

jellemző felhasználási területeik ismeretében 

és az esetek többségében ez a fémhabok fő 

igénybevételét jelentő nyomás jellegű terhelés 

alkalmazásával történik. A fémhabok nyomó-

vizsgálatára vonatkozó technikai és módszer-

tani előírásokat, illetve a kiértékelés menetét, a 

mérésből kinyerhető információk, mérőszámok 

körét a vonatkozó szabvány tárgyalja [6]. Eze-

ket az eredményeket a következő, a szintakti-

kus fémhabok nyomóvizsgálati jellemzőiről 

szóló fejezetben (3. fejezet, 3.1.1. alfejezet) 

mutatjuk be. 

 

2.2. Következtetések 

A kutatómunka során kifejlesztett kísérleti berendezés alkalmas az infiltrált hossz mé-

résére az infiltrálási paraméterek (nyomás, idő, hőmérséklet) függvényében és ezáltal alkal-

mas az infiltrálás kinetikájának vizsgálatára. A kifejlesztett infiltráló berendezésben a nyomás 

felépülésének ideje ~50 ms, ezért alkalmas – a szakirodalomban általában elhanyagolt 

és / vagy félreértelmezett – rövid infiltrálási idő (<10 s) tartományában történő mérésekre is. 

A szintaktikus fémhabok infiltrálási eljárása az infiltrálási nyomás szempontjából két 

határnyomással rendelkezik. A felső határnyomást a gömbhéjak törési szilárdsága adja, az 

alsó határnyomás pedig azonos a sikeres infiltráláshoz szükséges küszöbnyomással. A kü-

szöbnyomás értékét becslő félempirikus és elméleti (szakirodalmi) összefüggéseket vizsgálva 

mérésekkel igazoltuk, hogy a Kaptay és Bárczy által adott elméleti megfontolásokon nyugvó 

biztosítja a legjobb becslést adott (reális) fizikai jellemzők (felületi feszültség, nedvesítési 

peremszög) mellett és a vizsgált nemreaktív anyagpár esetén. 

A kifejlesztett infiltráló berendezés használatával igazoltuk, hogy a vizsgált 

nemreaktív rendszerben és a rövid infiltrálási idő tartományban (inkubációs szakasz, <10 s) az 

infiltrált hossz az infiltrálási nyomásnak lineáris, az infiltrálási időnek közel négyzetgyökös 

függvénye, azaz követi az elméleti úton becsült eredményeket. 

A fejezetben részletezett vizsgálatok és megfontolások alapot adnak a szintaktikus 

fémhabok melegkamrás kisnyomású öntéssel („fröccsöntéssel”) történő gyártására és segítsé-

get nyújtanak az eljárás beállítási paramétereinek megválasztásához adott alkatrész geometria 

és adott anyagpár esetén. 

  

 
6. ábra: A sűrűség az infiltrálási nyomás és az 

infiltrálási idő függvényében 
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3. Szintaktikus fémhabok nyomóvizsgálati jellemzői 

A fémhabok szerkezetüknél fogva leginkább a nyomás jellegű igénybevételek esetén 

alkalmazhatók. Ennek megfelelően a szakirodalomban fellelhető, a szintaktikus fémhabok 

tulajdonságaival foglalkozó publikációk ~80%-a is a nyomóvizsgálattal meghatározható jel-

lemzőkre koncentrál. Az összehasonlíthatóság kedvéért a nyomóvizsgálatot és a vizsgálattal 

meghatározható eredményeket szabványosították is [6]. 

A szintaktikus fémhabok nyomóvizsgálatával a téma kutatói széles körben és számos 

aspektusból foglalkoznak. A következő bekezdések rövid áttekintést adnak a szakirodalom 

vonatkozó és legrelevánsabb részeiből a legfontosabb megállapítások kiemelésére szorítkoz-

va. Balch és kollégái [61, 62] az erősítő- és a mátrixanyag közötti terhelésmegoszlást vizsgál-

ták diffrakciós módszerekkel alumínium mátrixú szintaktikus habokban. Vizsgálataikkal ki-

mutatták, hogy a legjobban kihasználható szintaktikus fémhabok a mátrixanyag folyáshatárá-

nak és a beépített gömbhéjak törési szilárdságának célszerű egyeztetésével hozhatók létre. 

Dou és munkatársai [63] kvázistatikus és növelt alakváltozási sebességű síklapok közötti zö-

mítéssel kimutatták, hogy az alumínium mátrixú szintaktikus fémhabok határozott alakítási 

sebesség érzékenységgel rendelkeznek. Goel és kollégái [64] alumínium mátrixú szintaktikus 

habok dinamikus igénybevétel hatására tanúsított viselkedését tanulmányozták. Mérési ered-

ményeik kimutatták, hogy a szintaktikus fémhabok egy adott alakváltozási sebességnél nyúj-

tották a legkedvezőbb nyomószilárdságot és energiaelnyelő képességét. Luong és munkatársai 

[65, 66] Al és Mg mátrixú szintaktikus fémhabokat hasonló módszerekkel vizsgálva ezzel 

szemben arra jutott, hogy az alakváltozási sebesség növekedésével a nyomószilárdság és az 

energiaelnyelő képesség is monoton nő. Mondal és szerzőtársai [12, 13] keveréses eljárással 

előállított alumínium mátrixú szintaktikus fémhabokat vizsgáltak szoba- és növelt hőmérsék-

leten és megállapították, hogy a próbatestek nagyszilárdságú (nagy sűrűségű) fémhabokként 

viselkedtek. Méréseik kimutatták, hogy a gömbhéjak térkitöltésének növelésével a platófe-

szültség hatványtörvény szerint csökkent. Palmer és kollégái [32] munkájukban már a gömb-

héjak méretének hatására is kitértek és alumínium mátrixú szintaktikus fémhabokat vizsgálva 

megállapították, hogy megfelelő mátrix–gömbhéj–hőkezelés kombinációkkal a szintaktikus 

fémhabok tulajdonságai az előirányzott alkalmazás követelményei szempontjából optimálha-

tók. A gömbhéjak falának mikroszerkezetét vizsgálva megállapították, hogy a nagyobb átla-

gos átmérőjű (és falvastagságú) gömbhéjak több mikroszerkezeti hibát tartalmaznak, mint a 

kisebbek (és vékonyabb falúak), ennek megfelelően pedig a kisebb gömbhéjak nagyobb szi-

lárdságot biztosítanak, mint a nagyobbak. Rohatgi és munkatársai [30] a gömbhéjak mennyi-

ségét vették górcső alá. Méréseik során megállapították, hogy a sűrűség növekedésével (a 

gömbhéjak mennyiségének csökkenésével) a nyomószilárdság és a fémhabok szerkezeti me-

revsége is növekedett. A milwaukee-i egyetem munkatársai [67-69] Al2O3 anyagú gömbhéja-

kat tartalmazó szintaktikus fémhabokat vizsgáltak kvázistatikus körülmények között. A méré-

si eredmények alapján módszert adtak a mechanikai tulajdonságok becslésére is. Tao és kol-

légái [70, 71] gáznyomásos infiltrálással állítottak elő Al-Mg-Si ötvözet alapú szintaktikus 

fémhabokat, amiket húzó-, nyomó- és nyíró vizsgálatoknak is alávetettek. További Al por-

szemcsék beépítésével (a gömbhéjak térkitöltésének csökkentésével) a szívósság, a nyomószi-

lárdság és az elnyelt fajlagos energia növekedését figyelték meg. Wu és munkatársai [72] 

ugyancsak Al mátrixú szintaktikus fémhabok kvázistatikus nyomóvizsgálatát írták le. Megál-

lapították, hogy lágyított állapotban a szintaktikus fémhabok még nagy alakváltozások esetén 

is képesek törés nélkül, képlékenyen alakváltozni. A mérési eredmények alapján kapcsolatot 

teremtettek a gömbhéjak falvastagsága és a szintaktikus fémhabok nyomószilárdsága között. 

Megállapították, hogy a kisebb átlagos átmérővel rendelkező gömbhéjak nagyobb szilárdságot 

biztosítottak. Zhang és Zhao [38] a gyártási költségek csökkentésének céljával megvizsgálta a 

kisebb költségű (ezzel szemben kevésbé kontrollált minőségű) gömbhéjak alkalmazásának 

lehetőségét kvázistatikus és dinamikus körülmények között is. Munkájuk során megállapítot-
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ták, hogy a vizsgált fémhabok platófeszültsége és energiaelnyelő képessége nagyobb mérték-

ben függ az Al mátrix tulajdonságaitól, mint az alkalmazott gömbhéjak jellemzőitől. Zou és 

szerzőtársai [73] Al mátrixú szintaktikus habok tulajdonságait vizsgálták dinamikus nyomó 

igénybevétel (Split – Hopkinson rúd) hatására. A mérések kimutatták, hogy a nagyobb alak-

változási sebesség nagyobb szilárdságértékeket és elnyelt mechanikai energiát eredményezett. 

Az eddigi részleteket illetően, saját kutatómunkámban az infiltrálás paramétereinek, a szintak-

tikus fémhabok tulajdonságaira gyakorolt hatásával [37], a gömbhéjméret hatásával [74-76] 

és a mátrixanyag hatásával [75, 77, 78] foglalkoztam. 

A szintaktikus fémhabok – habár a legtöbb esetben alumínium mátrixszal készülnek – 

elvileg bármilyen egyéb, jellemzően kis olvadáspontú fémből előállíthatók. Erre mutat példá-

kat Huang és csoportja [79, 80], és Daoud [8] valamint Rohatgi és munkatársai [81, 82] mag-

nézium ötvözet, Daoud pedig [9, 10] cink mátrixanyag esetére. A gömbhéjak csökkentették az 

anyag sűrűségét és az előállított szintaktikus fémhabok, a „hagyományos”, csak az alap-

anyagból (gömbhéjak felhasználása nélkül) gyártott fémhaboknál jóval merevebbek és na-

gyobb szilárdságúak volt. Hasonló céllal és megfontolások alapján Peroni és kollégái [83, 84] 

vas mátrixú szintaktikus fémhabokkal kísérleteztek, amelyekben az erősítőanyagot üveg-

gömbhéjak halmaza adta. Az előállított szintaktikus fémhabok a nagyobb sűrűségű alapanyag 

miatt az alumínium alapú szintaktikus fémhaboknál nagyobb sűrűségűek voltak, de egyben a 

nyomószilárdságuk is növekedett. A fajlagos tulajdonságok közel változatlanok maradtak, de 

jóval olcsóbb alapanyagokat használtak fel. Castro és Nutt [28, 39] is vasmátrixú szintaktikus 

fémhabokkal kísérletezett, de az erősítést Al2O3 anyagú gömbhéjak adták. A szintaktikus 

fémhabok az erősítésnek köszönhetően jóval nagyobb nyomószilárdságot és energiaelnyelő 

képességet mutattak, mint „hagyományos” társaik. A gravitációs öntéssel, illetve nyomásos 

infiltrálással történő gyártás mellett a fémhabok nyomóvizsgálati jellemzőit és kis sebességű 

idegen tárgy becsapódásakor mutatott tulajdonságit is vizsgálták [85]. Rabiei és kollégái [17, 

18, 20, 26, 27] vas alapú gömbhéjakat alkalmaztak Al és vasalapú szintaktikus fémhabok elő-

állításához többnyire porkohászati módszerekkel. A szintaktikus fémhabok kiemelkedő el-

nyelt energia – sűrűség hányadossal rendelkeztek. Zhang és Ma [86] pedig karbon mátrixú, 

karbon gömbhéjakat tartalmazó szintaktikus habok gyártását és vizsgálatát mutatták be. 

A gyakorlatban a szintaktikus fémhabok előállításához általában egy unimodális elosz-

lású, a lehetőségek szerint minél kisebb méretszórású gömbhéj halmazt alkalmaznak erősítő-

anyagként. Ugyanakkor érdekes kérdéseket és lehetőségeket vet fel két, vagy esetleg több, 

alapvetően (akár anyagában, akár átlagos méretében, átlagos falvastagságában) különböző 

gömbhéjhalmaz használata. A szakirodalomban mindössze néhány publikáció jelent meg ez-

zel a kérdéskörrel kapcsolatban. Tao és kollégái [87] azonos anyagú, de különböző átlagos 

átmérőjű, bimodális gömbhéjakat építettek Al mátrixba. A különböző névleges átmérőjű frak-

ciók arányát változtatva megállapították, hogy ideális esetben a szintaktikus fémhab sűrűsége 

(az unimodális gömbhéjakat tartalmazó habokhoz képest) akár 25%-kal csökkenthető. A 

bimodális gömbhéjakat tartalmazó szintaktikus fémhabok állandó és nagy feszültségszintű 

platós szakaszt és kiváló energiaelnyelő képességet mutattak. Kissé más megközelítést alkal-

mazott Daoud [10], aki a „hagyományos” és szintaktikus fémhabokat kombinálta úgy, hogy 

egy gázzal habosító módszernél alkalmazott alapanyagba kerámia gömbhéjakat kevert. Az így 

előállított hibrid hab zömítés során szívósabb viselkedést és nagyobb nyomószilárdságot mu-

tatott, mint az azonos alapanyagból, de gömbhéjak beépítése nélkül készült „hagyományos” 

társaik. Hasonló megoldást alkalmazott Xia is kollégáival [88]. Az ömledékhabosító eljárás 

során különböző minőségű és mennyiségű kerámia gömbhéjakat adalékolt az ömledékhez. A 

vizsgálatok kimutatták, hogy a fémhabok cellafalaiban elhelyezkedő kerámia gömbhéjak je-

lentős hatással vannak a nyomószilárdságra, az alakváltozási- és energiaelnyelő képességre. 

Külön kutatási terület a szintaktikus fémhabok és hibrid habok kopási tulajdonságainak vizs-

gálata, amit hazai műhelyekben is folytatnak [89, 90]. Kutatási munkámmal a hibrid szintak-
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tikus fémhabok mechanikai tulajdonságaihoz kapcsolódva, az MTA–BME Kompozit-

technológiai Kutatócsoport támogatásával különböző anyagminőségű (fém és kerámia) 

gömbhéjak segítségével hibrid szintaktikus fémhabokat gyártottam és vizsgáltam [91, 92]. 

A szintaktikus fémhabok alkalmazási példái több esetben irányoznak elő olyan beépí-

tési módot, amikor a szintaktikus fémhab nyomó igénybevétel alatt van, de alakváltozása gá-

tolt. Kiser és munkatársai [93] kerámia gömbhéj erősítésű alumínium szintaktikus habok tu-

lajdonságait vizsgálták síklapok közötti szabad és radiális irányban gátolt zömítés esetén. 

Megállapították, hogy síklapok közötti szabad zömítés esetén a tönkremenetel már kis ten-

gelyirányú alakváltozás hatására is megindul és egy lokalizált törési sáv formájában jelenik 

meg. Radiális irányban gátolt alakváltozású zömítés során az alakváltozáshoz szükséges fe-

szültség fokozatosan és monoton módon növekedett. Tao és kollégái [71] a próbatestek tönk-

remenetelét vizsgálták és megállapították, hogy a sík lapok közötti zömítés esetén a tönkre-

menetel módja egy határozott törési sáv megjelenése (Griffith-féle hasadásos törés). A radiális 

irányban gátolt alakváltozású esetekben a próbatestek fokozatos tömörödését figyelték meg, 

kitüntetett hasadási sík nem jött létre a darabokban. Ehhez a területhez kapcsolódik az én ku-

tatómunkám is, figyelembe véve a gömbhéjak méretének, a mátrixanyag minőségének és a 

szintaktikus fémhabok hőkezeltségi állapotának hatását [94]. 

Összefoglalva, a szakirodalomban számos anyagpár és külső körülmény, tényező ese-

tére találhatók adatok a szintaktikus fémhabok mechanikai tulajdonságaira vonatkozólag. 

Ezek a részletek helyenként ellentmondásosak és nem nevezhetők teljeskörűnek. A hatékony 

és biztonságos tervezéshez azonban szükség van az anyagi jellemzőkre, valamint a kapcsola-

tokra az anyagi jellemzők és a szintaktikus fémhabok gyártási módszere, összetevői, állapota 

között. A következő fejezetekben bemutatott mérési eredmények és az azokból levont követ-

keztetések legfontosabb célja a tervezési adatok halmazának bővítése. 

 

3.1. Kísérleti munka, elért eredmények és kiértékelésük 

A kísérletekhez felhasznált mátrixanyagok fő összetevőinek tömegszázalékos mennyi-

ségét, legközelebbi ASM (American Society for Metals) megfelelőjüket és oldó (O), illetve 

kiválásosan keményített (T6) állapotbeli szakítószilárdságukat a 4. táblázat mutatja be. A ke-

rámia gömbhéjak (SL sorozat és GC) anyaga méréseink alapján a mérettől függetlenül meg-

egyező volt (33 t% Al2O3, 48 t% amorf SiO2 és 19 t% mullit (3Al2O3∙2SiO2)). A fém gömb-

héjak (GM) vasból épültek fel és így, jelentős képlékeny alakváltozásra képesek. A különböző 

gömbhéjak valódi sűrűségét és átlagos méreteit az 5. táblázat tartalmazza. A gömbhéjak min-

den esetben ~64 tf%-os mennyiségben [52, 53] kerültek beépítésre. 
 

4. táblázat: A felhasznált mátrixanyagok összetétele és tulajdonságai [95] 

Mátrix 
Fő összetevők (t%) Legközelebbi 

ASM megfelelő 

Rm (MPa) 

Al Si Mg Cu Zn O T6 

Al99,5 99,5 - - - - Al1050 75 - 

AlSi12 86 12 - - - A413.0 115 - 

AlMgSi1 97 1 1,2 0,3 - Al6061 125 310 

AlCu5 95 - - 4,5 - Al2011 190 390 
 

5. táblázat: A felhasznált erősítőanyagok valódi sűrűsége és jellemző méretei 

Típus 
Sűrűség 

(gcm
-3

) 

Átlagos Falvastagság aránya az 

átmérőhöz, η (-) átmérő, (μm) falvastagság, (μm) 

SL150 0,576 100 3,69 0,037 

SLG 0,637 130 5,53 0,043 

SL300 0,691 150 6,75 0,045 

GC 0,816 1450 58,00 0,040 

GM 0,704 1450 23,00 0,016 
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A nyomóvizsgálatokat egy MTS810 típusú szervohidraulikus anyagvizsgáló gépen 

hajtottuk végre. A zömítéseket egy négy vezetőoszlopos szerszámban végeztük, amely alsó 

(álló) és felső (mozgó) felébe egymással párhuzamos, köszörült, sík nyomólapokat helyeztünk 

(55HRC). Az anyagvizsgáló gép számítógép vezérlésű, mind a keresztfej mozgatását, mind 

pedig az adatok rögzítését egy számítógép végzi. A vizsgálatok során hengeres próbatesteket 

alkalmaztunk, amelyek külső átmérője 14 mm, magassága változó volt (1, 1,5 és 2-es karcsú-

ság, magasság (H) / átmérő (D) viszony). A súrlódás csökkentése végett a próbatesteket kettős 

kenésnek vetettük alá: a megkent próbatestre egy vékony alufóliát helyeztünk és annak szer-

szám felőli oldalára is vittünk fel kenőanyagot. A méréseket szobahőmérsékleten, 

kvázistatikus körülmények között (0,01 s
-1

 alakváltozás sebesség (integrálközép)) végeztük. A 

zömítések során a mérnöki feszültséget és mérnöki alakváltozást számítottuk és rögzítettük, a 

méréseket 50%-os mérnöki alakváltozásig végeztük. Minden anyag és paraméter kombináció 

mellett legalább 5-5 mérést hajtottunk végre és az eredményeket átlagoltuk. 

Az új eredmények értelmezéséhez szükséges ismerni a szintaktikus fémhabok általá-

nos nyomóvizsgálati görbéjét (7. ábra) és karakterisztikus mechanikai tulajdonságait. Az 

alakváltozás az A jelű pontban kezdődik meg és egészen a B pontig rugalmas módon folyta-

tódik. A szakasz meredeksége a szintaktikus 

fémhab szerkezeti merevsége (S (MPa)). A 

B pontban megkezdődik a mátrixanyag kép-

lékeny alakváltozása, a rögzített görbe elhaj-

lik az egyenestől. A C pontban a terhelés 

irányával ~45°-os szöget bezáróan megjele-

nik az első törési sáv (szaggatott fehér vona-

lak az ábrában) [96]. A C pontban mért fe-

szültség (a nyomószilárdság, σc (MPa)) és 

alakváltozás (a törési alakváltozás, εc (%)) a 

szintaktikus fémhabok két karakterisztikus 

tulajdonsága. Szintén fontos jellemző a C 

pontig elnyelt energia (keresztsraffozás az 

ábrában), ami a törési munka (Wc (Jcm
-3

)), 

megmutatja, hogy mennyi befektetett energiára van szükség ahhoz, hogy az anyagban megje-

lenjenek a tönkremenetel első nyomai. A B és a C pont távolsága összefüggésben van a mát-

rixanyag folyáshatárával és a gömbhéjak törőszilárdságával. Amennyiben a mátrixanyag fo-

lyáshatára a kisebb, a B pont a C előtt helyezkedik el, azzal, hogy minél közelebb esik a fo-

lyáshatár a törőszilárdsághoz, annál közelebb esik a B pont a C ponthoz. Amennyiben a törő-

szilárdság a kisebb, a B pont a C pontba csúszik és a rugalmas alakváltozást (a gömbhéjak 

károsodása révén) azonnali törés követi. A C pontban a törés megjelenésével egy időben 

feszültségrelaxáció következik, majd a D ponttól a darab fokozatosan károsodik, a kialakult 

törési sáv vastagodik egészen a zömítés befejezéséig (esetünkben az E pontig). A fokozatos 

tönkremenetel folyamatos energiát emészt fel, ami a próbatest által elnyelt mechanikai ener-

giának felel meg (sraffozott rész, W (Jcm
-3

)) [96]. 

 

3.1.1. Az infiltrálási paraméterek hatása 

Ebben az alfejezetben a 2. fejezetben bemutatott módon és paraméterekkel előállított 

szintaktikus fémhabok (AlSi12 mátrixötvözet + SL300 kerámia gömbhéj) mechanikai tulaj-

donságai kerülnek bemutatásra az infiltrálási paraméterek függvényében, ezzel egészítve ki az 

infiltrált darabok mikroszerkezeti alapokon és a porozitás mérésén nyugvó minősítését. Ennek 

érdekében a nyomószilárdságot, a törési alakváltozást, a szerkezeti merevséget és az elnyelt 

energiát ábrázoltuk az infiltrálási paraméterek függvényében [37]. 

 
7. ábra: Szintaktikus fémhab tipikus 

nyomóvizsgálati diagramja 
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A 8. ábra az átlagos szerkezeti merevséget mutatja a szórásokkal. A szerkezeti merev-

ség változása egybevág az előző fejezetben ismertetett sűrűség lefutással (lásd 2.1. fejezet, 6. 

ábra). Ennek oka az, hogy a gömbhéjak közötti (a kisebb sűrűséghez társuló, esetleges) 

nemkívánt üregek rontják a teljes kompozit kohézióját. Az ilyen üregek közvetlen környeze-

tében hiányzik a mátrix- és az erősítőanyag között átmeneti réteg, így nem valósul meg a ter-

helésátadás sem, a mátrix szabadon alakváltozhat. A kompozitok sűrűségének növekedésével 

a mátrixporozitás mennyisége csökkent és a szerkezeti merevség nőtt. Ugyancsak megfigyel-

hető a szerkezeti merevség lineáris növekedése az infiltrálási nyomással párhuzamosan. Az 

infiltrálási idő függvényében a merevség kezdetben kisebb, a hosszabb infiltrálási idők felé 

haladva fokozottabb mértékben nőtt [37]. 
 

  

8. ábra: A szerkezeti merevség (a) és a nyomószilárdság (b) változása az infiltrálási paraméterek 

függvényében 

  
9. ábra: A törési alakváltozás (a) és elnyelt mechanikai energia (b) változása az infiltrálási 

paraméterek függvényében 
 

A 8. ábra a nyomószilárdság változását mutatja az infiltrálási paraméterek függvényé-

ben. A szerkezeti merevséghez hasonlóan a nyomószilárdság is a sűrűség változását követi, de 

nagyobb szórásértékekkel. Erre a habok egyedi szerkezete lehet a magyarázat, ami sokkal 

hangsúlyosabb hatással van a nyomószilárdságra, mint a kisebb terhelésű szakaszon, lényegi 

károsodás nélkül mért szerkezeti merevségre. A nyomásnak a merevséghez hasonlóan a nyo-

mószilárdságra is lineáris hatása van, ugyanakkor az infiltrálási idő tekintetében nem határoz-

ható meg kifejezett trend. A 9. ábra a törési alakváltozás követhető nyomon. Az értékeket 

figyelve látható, hogy az infiltrálási nyomás növekedésével az első törés megjelenéséig vég-

bement alakváltozási képesség lineárisan és határozottan megnő, ezzel szemben az infiltrálási 

időnek minimális a hatása. Végezetül a 9. ábra az 50%-os mérnöki alakváltozásig elnyelt 

(a) (b) 

(a) (b) 
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mechanikai energiát mutatja be az infiltrálási paraméterek függvényében. Tekintve, hogy az 

elnyelt mechanikai energiát a platós szakasz feszültségszintjén keresztül elsősorban a nyomó-

szilárdság határozza meg, az ábrarészletben megfigyelhető trendek a nyomószilárdság válto-

zására jellemző változásokat követték [37]. 

 

3.1.2. A gömbhéjak méretének hatása 

A gömbhéjak méretének hatását két skálán vizsgáltuk. Egyrészt a 100 μm körüli tar-

tományban, amivel jórészt a PhD munkám során foglalkoztam, így ezek az eredmények a 

jelen dolgozatban csak összehasonlítási alapként jelennek meg. Másrészt egy tágabb, egy 

nagyságrendet felölelő tartományban (~150 μm-es és ~1500-es μm átlagos átmérők összeve-

tésével). Ez utóbbi vizsgálatok eredményei és következtetései a PhD fokozat megszerzése 

után keletkeztek, ezért ezek adják e fejezet lényegi részét [74-76]. A gömbhéjak mérete mel-

lett változó paraméter volt még a próbatestek magasság (H (mm)) és átmérő (D (mm)) aránya 

(H/D hányados, karcsúság) is. A gömbhéjak méretének hatását a már ismertetett négy karak-

terisztikus jellemző (szerkezeti merevség, nyomószilárdság, törési alakváltozás és elnyelt 

energia) változásának megfigyelésén keresztül végeztük. A mérethatás már a rögzített feszült-

ség – alakváltozás diagramokban is megmutatkozott. A kisebb, SL típusú kerámia gömbhéja-

kat tartalmazó szintaktikus fémhabok nagy nyomószilárdságot mutattak, de az első törés meg-

jelenése hirtelen, képlékeny alakváltozás nélküli (rideg) állapotot mutatott (10. ábra). 
 

 
10. ábra: SL300 gömbhéj erősítésű szintaktikus fémhab nyomóvizsgálati diagramja (H/D=1,5) 

 

Az általánosan bemutatott feszültség – alakváltozás diagramhoz (7. ábra) nagyon ha-

sonló a rögzített görbe. A I. jelű főszakaszban rugalmas alakváltozás (a gömbhéjak épek ma-

radnak, (a) részlet), illetve a B pont után a mátrix képlékeny alakváltozása történik és a lokális 

maximumban megjelenik az első törés ((b) részlet). A II. szakasz a feszültségrelaxációs rész, 

míg a III. szakasz a törési sáv fokozatos szélesedéséhez és a próbatest teljes tönkremenetel-

éhez köthető. Ezen a szakaszon jól megfigyelhető, hogy a feszültség fokozatosan nő, ahogy a 

gömbhéjak töréséhez és az egyre tömörödő anyag további zömítéséhez egyre nagyobb fe-

szültségre van szükség. Az 50%-os mérnöki alakváltozás elérésekor a próbatest gyakorlatilag 

már teljesen tömör ((c) részlet). 

A nagyobb, GC jelű kerámia gömbhéjakat tartalmazó szintaktikus fémhabok nyomó-

vizsgálati diagramjai összességében hasonló, de részleteiben eltérő lefutást mutattak (11. áb-

ra). A legszembeötlőbb különbség a törési szilárdság környezetében figyelhető meg. Egyrészt 

a csúcs kisebb alakváltozásoknál jelentkezik, sokkal „lágyabb”, kevésbé éles csúcs, ami arra 

utal, hogy a tönkremenetel nem egy határozott törési sáv mentén, hanem diffúz módon, na-

gyobb térfogatra kiterjedően megy végbe. Ezt igazolja a (b) részlet is, amelyben szaggatott 

vonal jelzi a törési zóna és az épnek tekinthető (kismértékben, feltételezhetően rugalmasan 

alakváltozott térfogat határát. A határ közel vízszintes és a próbatest felső harmadában min-
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den gömbhéj törött. A monitorozott tulajdonságok közül tervezési szempontból a teherbíró 

képességet leginkább jellemző nyomószilárdság a legfontosabb. 
 

 
11. ábra: GC gömbhéj erősítésű szintaktikus hab nyomóvizsgálati diagramja (H/D=1,5) 
 

Általánosságban a kisebb gömbhéjak nagyobb nyomószilárdságot biztosítottak, mint a na-

gyobbak (12. ábra). A kisebb átmérő miatt a héj görbültsége nagyobb, ami a mechanikai sta-

bilitásvesztés szempontjából kedvező. A kisebb gömbhéjaknak kisebb a falvastagsága is, ami 

csökkenti a kritikus anyaghibák előfordulási kockázatát. Ez különösen fontos a kerámia anya-

gú gömbhéjak esetében, mivel a kerámiák ér-

zékenyebbek az anyaghibákra, minden anyag-

folytonossági hiány repedés kiindulópontja 

lehet, ami a rideg anyagban gyorsan és instabi-

lan terjedhet. A nagyobb gömbhéjak esetében 

a nyomószilárdság jóval kisebb volt, mint a 

kisebb gömbhéjak esetében. Ez az eltérő törési 

viselkedésre (diffúz tömörödés a rideg jellegű 

töréssel szemben) vezethető vissza. A hirtelen 

törések megjelenésének indikátora egy-egy 

hiba jelenléte, és a hiba jellegétől függően ez 

jelentősen eltérő feszültségszinteken követ-

kezhet be. A 12. ábra egyértelműen mutatja a 

karcsúság hatását is. A karcsúság növekedésével a nyomószilárdság csökkent. A kisebb 

gömbhéjakkal erősített szintaktikus habok erre látványosan érzékenyek voltak. Ez a jelenség a 

kerámiák nyírásra való érzékenységével magyarázható, a kisebb gömbhéjakat tartalmazó 

szintaktikus fémhabok esetén a tönkremenetel nyírásos jellegű volt (10. ábra). A nagyobb 

gömbhéjak esetén a gömbhéjak jellemzően nyomás hatására roppantak össze (11. ábra), ezért 

a kerámia alapanyag érzékenysége a nyírásra kevésbé kerül előtérbe, vagyis a darabok a 

karcsúság változására kevésbe érzékenyek. 

A törési alakváltozás változása a nyomószilárdsághoz hasonló trendet mutatott (13. 

ábra). A nagyobb gömbhéjakat tartalmazó szintaktikus fémhabok már kisebb alakváltozásnál 

törni kezdtek, a törési alakváltozás az egyes anyagcsoportokon belül a karcsúsággal lineárisan 

csökkent. A törési alakváltozás trendjeit megerősítette a szerkezeti merevség diagramja is (13. 

ábra). A feszültség – alakváltozás görbék kezdő egyenesének meredeksége és a tönkremenetel 

típusa (nyírásos hasadás, illetve tömörödés) között összefüggés mutatkozott. A diffúz 

tönkremenetel már sokkal kisebb alakváltozásnál megkezdődött (tekintve, hogy ehhez kisebb 

nyomófeszültségre is volt szükség a nagyobb gömbhéjak esetében), így a törési 

alakváltozások is kisebb értékűre adódtak. 
 

 
12. ábra: A nyomószilárdság változása a 

gömbhéjméret és a karcsúság függvényében 
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13. ábra: A törési alakváltozás (a) és szerkezeti merevség (b) változása a gömbhéjméret és a 

karcsúság függvényében 
 

Végezetül a teljes (50% mérnöki alakváltozásig tartó) zömítés során elnyelt 

mechanikai energiát mutatja be a 14. ábra. Az 

elnyelt energia a gömbhéjak méretének és a 

karcsúság növekedésével fokozatosan 

csökkent. Ennek oka a kisebb nyomószilárdság 

és a kisebb platófeszültség és az ezekből 

következő kisebb feszültség – alakváltozás 

görbe alatti terület, vagyis kisebb elnyelt 

mechanikai munka. A karcsúság ismét a 

kisebb gömbhéjakra volt a nagyobb hatással 

(az előzőleg ismertetett, különböző 

tönkremeneteli folyamatok miatt). A kisebb 

gömbhéjak esetében az elnyelt energia 

csökkenése a karcsúság növekedésével ~50%, 

míg a nagyobb gömbhéjak esetében mindössze 

~10% volt. 

 

3.1.3. A mátrixanyag hatása 

A szintaktikus fémhabok másik fő összetevője a mátrixanyag. A mátrixanyag kémiai 

összetétele, minősége és hőkezeltségi állapota jelentős hatással van a szintaktikus fémhabok 

mechanikai tulajdonságaira. Ebben a fejezetben néhány, ipari alkalmazásokban is elterjedt 

mátrixanyaggal és SL300 típusú gömbhéjakkal készült szintaktikus fémhab karakterisztikus 

mechanikai tulajdonságai kerülnek bemutatásra, megintcsak azzal a céllal, hogy a tervezéshez 

rendelkezésre álló adatokat gyarapítsam [75, 77, 78]. 

Összesen négy mátrixanyag minőség került alkalmazásra (4. táblázat), minden esetben 

~64 tf% ([52, 53]) SL300 típusú gömbhéj erősítéssel. Technikai tisztaságú alumínium 

(Al99,5) volt az alapötvözet, amely az összehasonlíthatóságot biztosítja. Az AlSi12-es 

mátrixanyag alkalmazásának indoka a kis olvadáspontja, kis viszkozitása és a jó 

hígfolyóssága, amelyek mind a könnyebb gyárthatóság irányába mutatnak. Az AlCu5-ös 

ötvözet (és általában a Cu ötvözésű alumínium minőségek) a nagyszilárdságú alumínium 

ötvözetek első képviselői közé tartoznak, kiválásosan keményedő ötvözetek, amelynek 

folyamata széleskörben tanulmányozott és leírt. Ennek megfelelően alkalmazásának oka a 

kiválásos keményítés hatásának vizsgálata szintaktikus fémhabok esetében; bár 

megjegyezzük, hogy az ipar ma már kisebb tételben alkalmazza (elsősorban ridegsége miatt, 

amely jellemzőjét ugyanakkor kompenzálja jó forgácsolhatósága). Hasonlóan kiválásosan 

keményedő ötvözet az AlMgSi1 jelű minőség, amely mesterségesen öregíthető, jó 

korróziállósággal rendelkezik és népszerű, közepes szilárdságú alumínium ötvözet. A 

 
14. ábra: Az elnyelt mechanikai energia 

változása a gömbhéjméret és a karcsúság 

függvényében 

(a) (b) 
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vizsgálatok előtt a szintaktikus fémhabok oldó hőkezelést, majd a kiválásosan keményíthető 

ötvözetekből készült darabok fele mesterséges öregítést kapott a 6. táblázat adatainak 

megfelelően. 
 

6. táblázat: A felhasznált mátrixanyagok hőkezelési paraméterei [97] 

Mátrix 
Oldó hőkezelés 

Hűtőközeg 
Öregítési 

hőmérséklet (°C) idő (h) hőmérséklet (°C) idő (h) 

AlMgSi1 520 1 víz 170 14 

AlCu5 500 1 víz 160 14 
 

A legkisebb nyomószilárdságot (15. ábra) a technikai tisztaságú alumínium mátrix 

mutatta. Az ötvözés hiánya kis nyomószilárdságot, nagy törési alakváltozást és kis szerkezeti 

merevséget, összességében képlékenyebb viselkedést okozott (lásd később). A legnagyobb 

szilárdságúnak a Cu ötvözésű fémhab bizonyult, oldó hőkezelt állapotban ~+40%-kal 

nagyobb volt az elérhető szilárdság, mint az Al99,5 mátrix esetében (tisztán az ötvözésből 

adódó szilárdságnövekedés). 
 

  
15. ábra: A nyomószilárdság változása a 

mátrixanyag és a hőkezelési állapot 

függvényében 

16. ábra: A törési alakváltozás változása a 

mátrixanyag és a hőkezelési állapot 

függvényében 
 

A nyomószilárdság mellett a Cu ötvözés biztosította a a legkisebb törési alakváltozást 

(16. ábra) és a legnagyobb szerkezeti merevséget (17. ábra) is, vagyis ez az anyag viselkedett 

a legridegebben. A következő legnagyobb nyomószilárdságot biztosító szintaktikus 

fémhaboknak közel azonos értékű 

nyomószilárdsággal az AlMgSi1 és az AlSi12 

mátrixú fémhabok mutatkoztak. Az AlMgSi1 

ötvözet esetén a szilárdságnövelés 

mechanizmusa hasonló volt, mint a Cu ötvözés 

esetében (ötvözés), ami ~+15% 

szilárdságnövekedést okozott. Ugyanakkor az 

anyag hasonlóan ridegen viselkedett, mint a 

Cu ötvözésű darabok. Kisebb nyomó-

szilárdságuk és platófeszültségük okán az 

elnyelt mechanikai munka is kisebb (~-10%) 

volt az esetükben. Az AlSi12 ötvözet esetében 

a nyomószilárdság növekedését a nagy 

mennyiségű Si hozzáadása okozta, de 

hatékonysága elmaradt az Mg és Si ötvözés hatásától és szintén ~+15% nyomószilárdság 

növekedést okozott. A két szilárdságnövelési mechanizmus közötti (hatékonyságbeli) 

különbség a törési alakváltozásban is megmutatkozott. Az AlMgSi1 ötvözet esetében a törési 

alakváltozás kisebb volt a hatékonyabb szilárdságnövelés miatt, míg AlSi12 mátrix esetében 

 
17. ábra: A szerkezeti merevség változása a 

mátrixanyag és a hőkezelési állapot 

függvényében 
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nagyobb törési alakváltozások adódtak, a nagyobb mennyiségű ötvöző ellenére. A 

mátrixanyag meghatározó befolyással volt a fémhabok nyomószilárdságára, összességében a 

szintaktikus fémhabok nyomószilárdsága a mátrixanyagok szilárdságát követte (lásd 4. 

táblázat), de nem olyan mértékben, mint a tömör ötvözetek esetében (15. ábra). A törési 

alakváltozás a nyomószilárdsággal fordítottan arányosan változott (16. ábra). A szerkezeti 

merevség a nyomószilárdsággal és a törési alakváltozással összhangban változott: a nagyobb 

nyomószilárdság és kisebb törési alakváltozás nagyobb szerkezeti merevséggel járt (17. ábra). 

Végezetül az elnyelt mechanikai energia tág határok között mozgott a tönkremeneteli 

módokkal [96] összefüggő változatos platós szakaszok kialakulása során, ezért nehéz 

teljeskörűen alkalmazható trendet találni a mátrixanyag elnyelt mechanikai energiára való 

hatására, de általánosságban kijelenthető, hogy a nagyobb nyomószilárdság nagyobb 

platófeszültséggel és így – adott alakváltozási értékig – több elnyelt mechanikai energiával 

társul. A mért értékeket (a számszerű összehasonlítás érdekében) a 7. táblázat rögzíti. A fenti 

eredmények tükrében az ötvözött mátrix alkalmazása a szintaktikus fémhabok (megkívánt) 

tulajdonságainak beállítása érdekében indokolt lehet. Említésre érdemes az is, hogy ötvöző 

anyag bevitelére megfelelő módon bevonatolt gömbhéjak is alkalmasak lehetnek a bevonat 

összetételének és vastagságának megfelelő megválasztásával. 
 

7. táblázat: Különböző mátrixanyagú, SL300 gömbhéjjal erősített szintaktikus fémhabok jellemzői 

Jelölés 

Nyomó- 

szilárdság 

Törési 

alakváltozás 

Szerkezeti 

merevség 
Elnyelt energia 

σc (MPa) εc (%) S (MPa) W (Jcm
-3

) 

Al99,5-O 154±1,7 6,57±0,219 2390±6,2 4681±80,6 

AlSi12-O 176±3,1 6,45±0,054 2210±48,5 3226±110,8 

AlMgSi1-O 179±3,3 3,05±0,104 6390±395,7 3461±132,8 

AlCu5-O 227±3,9 3,00±0,222 8630±333,7 4776±119,1 

AlMgSi1-T6 184±6,2 3,62±0,234 6400±95,8 3521±149,7 

AlCu5-T6 244±5,9 3,15±0,189 8830±176,1 6380±133,6 
 

A kiválásos keményítésnek alávetett AlMgSi1 és AlCu5 mátrixú szintaktikus 

fémhabok esetében a nyomószilárdság ~+10% és ~+15% mértékben növekedett (az oldó 

hőkezelt darabokhoz képest), a növekedés mértéke elmaradt a várakozásoktól. Ennek oka az 

(1) egyenlet, amely során a mátrixanyagba Si oldódik (mivel ~600 °C-on az alumínium Si 

oldó képessége ~1,5% [98], a Si elemi tűk, tömbök formájában is megjelenhet) [55]. A 

mátrixanyag kémiai összetételének megváltozásával ugyanakkor megváltoznak a T6 

hőkezelés ideális hőmérséklet és idő paraméterei, ezért a mért tulajdonságok változásai 

elmaradnak a várttól. 

 

3.1.4. A hibrid szintaktikus fémhabok mechanikai tulajdonságai 

Ebben a fejezetben a kutatómunka azon részét ismertetem, amelyet a hibrid szintakti-

kus fémhabok területén végeztünk. Az előállított és vizsgált kompozitok két csoportba sorol-

hatók. Az első esetében a gömbhéjak átlagos mérete azonos, de anyaga eltérő (GC és GM jelű 

gömbhéjak) [91, 92]. A második esetben a gömbhéjak átlagos mérete eltérő (bimodális elosz-

lású), de anyaguk azonos (SL300 és GC jelű kerámia gömbhéjak). Mindkét esetben – a gyár-

tást segítendő – a kis olvadáspontú AlSi12 ötvözet adta a mátrix anyagát. 

 

3.1.4.1. Az eltérő anyagú gömbhéjakkal erősített szintaktikus fémhabok 

A hibrid szintaktikus fémhabokba az 5. táblázat jelölése szerinti kerámia (GC) és vas 

(GM) anyagú gömbhéjak kerültek beépítésre ~64 tf% ([52, 53]) mennyiségben. Ezt a 

gömbhéjhalmazt 100%-nak tekintve változtattuk a GC és GM gömbhéjak arányát 

100%GC+0%GM megoszlástól kezdve egészen 0%GC+100%GM megoszlásig 20%-os lé-
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pésközökkel. Az előállított kompozitokat először mikroszerkezeti vizsgálatoknak vetettük alá, 

ahol két fontos szempontot tartottuk szem előtt: egyrészt a kompozit minőségi megfelelőségét 

(elsősorban a nemkívánt porozitás mennyiségét), másrészt az erősítőanyag és a mátrixanyag 

között átmeneti határréteg tulajdonságait. A minősítést fénymikroszkópi vizsgálatokkal vé-

geztük (Olympus PMG3 mikroszkóp), egy tipikus példafelvételt mutat a 18. ábra. 
 

 
18. ábra: 20%GC+80%GM erősítésű szintaktikus fémhabok tipikus fénymikroszkópi képe 

 

A felvételeken a világos területek a kerámia gömbhéjakat, a sötét területek a vas gömbhéjakat, 

a homogén, szürke területek pedig az AlSi12 mátrixot mutatják. A felvételek csaknem tökéle-

tes infiltrációt mutatnak, a gömbhéjak közötti kis résekbe is minden esetben behatolt az 

AlSi12 mátrix, a teljes terület kiértékelése után a nemkívánt porozitás mennyisége ~3%-ra 

tehető. Ugyanakkor törött és a mátrixanyaggal feltöltődött gömbhéjak nem látszanak. Az ol-

vadt Al ötvözet a gömbhéjak szempontjából agresszív közeg. A kerámia gömbhéjak esetében 

az (1) összefüggés szerinti reakciót a mátrixanyag Si tartalma akadályozta. A vas gömbhéjak 

esetében több reakció is lejátszódhat, ezeket a (9)-(11) írják le. 

𝐴𝑙(ö𝑚𝑙) + 𝐹𝑒(𝑠𝑧𝑖𝑙) → 𝐹𝑒𝐴𝑙(𝑠𝑧𝑖𝑙) (9) 

3𝐴𝑙(ö𝑚𝑙) + 𝐹𝑒(𝑠𝑧𝑖𝑙) → 𝐴𝑙3𝐹𝑒(𝑠𝑧𝑖𝑙) (10) 

𝐹𝑒(𝑠𝑧𝑖𝑙) + 𝑆𝑖(ö𝑚𝑙) → 𝐹𝑒𝑆𝑖(𝑠𝑧𝑖𝑙) (11) 

A fenti reakciók az átmeneti réteg vizsgálatát indokolják, amit célszerűen vonalmenti EDS 

vizsgálatokkal végeztünk (Philips XL-30 elektronmikroszkóp és EDAX Genesis 

energiadiszperzív röntgenspektrométer (EDS)), a gömbhéjak falára merőlegesen (19. ábra). 
 

 
19. ábra: 60%GC+40%GM erősítésű szintaktikus fémhabok vonalmenti EDS vizsgálata 
 

A 19a. ábra a vizsgált terület visszaszórt elektronmikroszkópos felvételét mutatja. Az ábra bal 

szélén egy GM gömbhéj, a jobb szélén pedig egy GC gömbhéj metszete figyelhető meg. A 

fehér nyíl pedig a vonalmenti EDS mérés útját és irányát mutatja. A 19b. ábrán a megtett út 
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függvényében az aktuális kémiai összetétel olvasható le. Az elektronmikroszkópi kép tökéle-

tes infiltrációt mutat (a két gömbhéj közötti, kisebb, mint 100 μm-es rést is kitöltötte a mát-

rix). A vizsgálat a vas gömbhéjból indult ki, ennek megfelelően az összetétel Fe és O (a felü-

let kismértékű oxidációja révén) jelenlétét mutatta ki. A gömbhéjak között az Al volt a domi-

náns, de több Si csúcs is kimutatásra került az ötvözet közel eutektikus összetételére jellem-

zően (lemezes szerkezet). A mérés végeztével a kémiai elemek aránya a GC gömbhéjak falá-

nak kémiai összetételére állt be. Az átmeneti rétegek közelében a kémiai összetételben hirte-

len ugrások voltak megfigyelhetők, amik vékony átmeneti rétegekre utaltak. Az átmeneti ré-

tegek vastagsága megbecsülhető a Fe és az O elemek mért pontjaira illesztett görbék derivált-

jainak meredekség változásaiból. Az átmeneti réteg a GM gömbhéjak esetében átlagosan 5 

μm-re, a GC gömbhéjak esetében pedig átlagosan 7 μm-re adódott. 
 

  
20. ábra: Hibrid szintaktikus fémhabok 

feszültség – alakváltozás görbéi, H/D=1,5 
21. ábra: Hibrid szintaktikus fémhabok 

jellegzetes feszültség –alakváltozás görbéje 
 

A mechanikai tulajdonságokra áttérve, a különböző arányú GC és GM gömbhéjakat 

tartalmazó szintaktikus fémhabok jellegzetes feszültség –alakváltozás görbéit a 20. ábra mu-

tatja be. Az ábrán megfigyelhető, hogy a GC gömbhéjak hányadának növelése a mechanikai 

tulajdonságokat a kedvező irányba befolyásolta. Az eddig bemutatott mechanikai tulajdonsá-

gokat két további jellemzővel egészítettük ki, amelyek értelmezését a 21. ábra mutatja. Az 

egyik új jellemző az egyezményes folyáshatárnak megfelelő feszültség (σY) egy adott maradó 

alakváltozási értéknél (1%). A másik addicionális szilárdsági jellemző a platófeszültség, 

amely két, a platós szakaszon adott alakváltozás közötti átlagfeszültség értéket jelent. Ese-

tünkben a választott alakváltozás határok 5%, illetve 25% voltak.  
 

  
22. ábra: A nyomószilárdság változása a 

gömbhéjak aránya és a karcsúság függvényében 
23. ábra: A folyáshatár változása a gömbhéjak 

aránya és a karcsúság függvényében 
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A mérési eredményeket a karcsúság hatásával is kiegészítettük. A nyomószilárdság értékeket 

a 22. ábra részletezi. A 100% GM gömbhéjak esetében nem volt leolvasható nyomószilárdság 

érték (nem jelentkezett lokális csúcs a feszültség – alakváltozás görbében), ezért az ábrán ösz-

szehasonlításképp a folyáshatár értéke szerepel, fehér oszlopok formájában. A szilárdságérté-

kekben megfigyelhető néhány trend: a kisebb 

H/D viszonyú próbatestek nyomószilárdsága 

nagyobb, és a nyomószilárdság a kerámia GC 

gömbhéjak arányának növekedésével nő. A 

nyomószilárdság növekedésének mértéke a 

szóráson belül állandó és egyenletes volt: 

ahogy a képlékeny GM gömbhéjak aránya 

csökkent, úgy csökkent a nyomószilárdság 

változása is, minden H/D viszony esetén. A 

tisztán kerámia gömbhéjakat tartalmazó szin-

taktikus fémhaboknál egy nagyobb eltérés fi-

gyelhető meg a nyomószilárdság növekedés-

ben, mivel a GC kerámia gömbhéj rideg és a 

kompozit már nem tartalmazott képlékeny, 

GM típusú gömbhéjakat (a minimális képlé-

keny alakváltozási lehetőség is megszűnt). A 

folyáshatár értékeknél (23. ábra) is pontosan ezek a tendenciák figyelhetők meg. A platófe-

szültségek esetében (24. ábra) jóval kisebb eltérés látható az egyes hibrid szintaktikus fémha-

bok között, viszont a szórásértékek jóval nagyobbak voltak az egyes görbék terheléslefutásai-

ban mutatkozó eltérések miatt, ez megfigyelhető az egyes görbék platós szakaszaiban is (20. 

ábra). A H/D viszony növekedésével csökkenő szilárdság a platófeszültség esetében is megfi-

gyelhető volt. A tiszta GM gömbhéj erősítésű kompozitok „hagyományos” fémhabként visel-

kedtek. Nem volt kifejezett nyomószilárdságuk (20. ábra) viszont a folyamatos terhelés során 

hosszú és közel állandó feszültségértékű plató volt megfigyelhető a feszültség – alakváltozás 

görbéikben és teljesen képlékeny alakváltozást mutattak. Ahogy a GC gömbhéjak aránya nőt 

egyre inkább a rideg törési mód (egy, vagy két éles törési sávval jelentkező hasadás) vált 

hangsúlyossá. 
 

  
25. ábra: A törési alakváltozás változása a 

gömbhéjak aránya és a karcsúság függvényében 
26. ábra: A szerkezeti merevség változása a 

gömbhéjak aránya és a karcsúság függvényében 
 

Ezt a tendenciát a törési alakváltozás is alátámasztotta (25. ábra). Ahogy a rideg, GC típusú 

gömbhéjak aránya nőtt, a törési alakváltozás úgy csökkent és a törési mód egyre ridegebbé, 

egyre inkább hasadásos jellegűvé vált. A H/D viszony növekedésével szintén csökkent a töré-

 
24. ábra: A platófeszültség változása a 

gömbhéjak aránya és a karcsúság függvényében 
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si alakváltozás mértéke: ahogy a kihajlási veszélyből adódó nyírási hatás egyre intenzívebbé 

vált a H/D viszony növekedésével, a törés annál előbb következett be. Ez a hatás a nagyobb 

GC tartalomnál még inkább hangsúlyossá vált, mivel a kerámiák érzékenyebbek a nyíró 

igénybevételre. A szerkezeti merevség éppen ellenkezőleg alakult (26. ábra). A legnagyobb 

szerkezeti merevség a legnagyobb GC tartalomnál és a legnagyobb H/D viszony mellett volt 

mérhető. A karcsúság hatása a szerkezeti merevségre szinte lineáris, a GC tartalom növekedé-

sével viszont közel exponenciálisan növekedett a merevség. A szintaktikus fémhabok fel-

használásánál az elnyelt energiaértékek is fontosak. A törési alakváltozásig elnyelt energia a 

törési energia, melynek értékeit a 27. ábra mutatja. A törési energia értékek a tiszta GC erősí-

tésnél nagyok, mivel az erős kerámia gömbhéjak nagy nyomószilárdságot biztosítottak és így 

az elnyelt energia is nagynak adódott. Ahogy a kisebb teherbíró képességű, képlékenyebb GM 

típusú gömbhéjak bekerültek a rendszerbe, a törési energiaértékek csökkentek, ez a folyamat 

~40% GM tartalomig tartott. Majd a GM tartalom további növekedésével a törési energiaérté-

kek újra növekedtek, mivel a vasgömbhéjak képlékeny viselkedése került előtérbe, a szerke-

zeti merevség csökkent, a törési alakváltozás nőtt, tehát a nyomógörbén vett integrálási határ 

kitolódott, ami a törési energia növekedéséhez vezetett. Kisebb mértékben, de hasonló visel-

kedés figyelhető meg a 25% alakváltozásig mért teljes elnyelt energiaértékek (28. ábra) válto-

zásában is. A változások visszafogottabbak voltak, mivel elsősorban a törési energiából adód-

tak és annak az összes elnyelt energiához viszonyított értéke kicsi. A tiszta GM erősítésnél 

kisebbnek adódott a teljes energia a kis nyomószilárdság és a kis platófeszültség értékek 

együttes hatása miatt. 
 

 
 

27. ábra: A törési energia változása a gömbhéjak 

aránya és a karcsúság függvényében 
28. ábra: Az elnyelt energia változása a 

gömbhéjak aránya és a karcsúság függvényében 
 

A hibrid szintaktikus fémhabok mechanikai tulajdonságai tehát az alkotó gömbhéjak 

arányának változtatásával tág határok között változtathatók, vagyis tudatos tervezéssel a meg-

valósítani kívánt alkatrész előírt értékeihez beállíthatók. A kívánt értékek megvalósításához 

ugyanakkor szükség van a GC és GM gömbhéjak arányának megbecslésére, amelyre legegy-

szerűbb közelítésként az egyszerű keverési szabály (12) alkalmazható: 

𝑃ℎ𝑖𝑏𝑟𝑖𝑑 = 𝐶𝑃𝐺𝐶 + (1 − 𝐶)𝑃𝐺𝑀 (12) 

ahol Phibrid a hibrid kompozit vonatkozó tulajdonsága, PGC és PGM pedig a GC és GM gömb-

héjakkal erősített szintaktikus fémhabok ugyanazon tulajdonsága, C a GC gömbhéjak aránya. 

Az egyenlet használhatósága a folyáshatár és a platófeszültség (29. ábra), valamint a törési 

alakváltozás és a szerkezeti merevség példáján kerül bemutatásra (30. ábra). Az ábrákon lát-

ható vonalak a (12) egyenletnek megfelelő lineáris összefüggést mutatják, a sraffozott terüle-

tek pedig az átlagos szórásnak megfelelő bizonytalansági sávot jelképezik. Általánosságban 
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megállapítható, hogy az egyszerű keverési szabály az adott térkitöltés és anyagminőségek 

mellett jó közelítésnek bizonyult. Az eddig elért eredmények alapján még egy tervezési lehe-

tőség adódik: különböző arányú gömbhéjakat tartalmazó rétegek egymásra építésével úgyne-

vezett gradiens (egy irányban fokozatosan, vagy fokozatmentesen változó tulajdonságokkal 

rendelkező) anyagok állíthatók elő. Ez a lehetőség egyedi tulajdonságokat, egyedi tönkreme-

neteli formákat és energiaelnyelési jellemzőket adhat az anyagnak és ideálissá teszi őket ener-

giaelnyelő elemekként, lökéshárítókként, rezgéscsillapító elemekként történő alkalmazásra. 
 

  
29. ábra: A folyáshatár és a platófeszültség 

változása a GC gömbhéjak arányának 

függvényében 

30. ábra: A törési alakváltozás és a szerkezeti 

merevség változása a GC gömbhéjak arányának 

függvényében 
 

3.1.4.2. Az eltérő méretű gömbhéjakkal erősített szintaktikus fémhabok 

Ezekben a szintaktikus fémhabokban az AlSi12 mátrixanyagba azonos anyagú, de el-

térő névleges átmérőjű GC és SL300 kerámia gömbhéjak kerültek beépítésre összesen ~64 

tf% ([52, 54]) mennyiségben és 2 az 1 térfogatarányban. Egy elkészült szintaktikus fémhabból 

kimunkált próbatest mikroszkópi képét mutatja a 31. ábra. 
 

  

31. ábra: Különböző névleges átmérőjű 

gömbhéjakat tartalmazó hibrid szintaktikus 

fémhab tipikus fénymikroszkópi felvétele 

32. ábra: Különböző névleges átmérőjű 

gömbhéjakat tartalmazó hibrid szintaktikus 

fémhab feszültség – alakváltozás görbéje 
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A felvételen jól látszanak az egy nagyságrenddel nagyobb, GC jelű kerámia gömbhéjak (a kép 

négy szélén látható sötét területek), illetve a köztük elhelyezkedő kisebb átlagos átmérőjű 

SL300 típusú gömbhéjak, valamint az őket körülölelő mátrixanyag. Az infiltrálás jónak 

mondható, a kisebb gömbhéjak között néhány porozitás látszik, emellett törött és infiltrált 

gömbhéjak csak elvétve figyelhetők meg. 

A kétféle gömbhéjtípus jelentősen befolyásolta a mechanikai tulajdonságokat. Egy 

H/D=1,5 karcsúságú próbatest tipikus mérnöki feszültség – mérnöki alakváltozás görbéjét 

mutatja a 32. ábra. A rögzített feszültség – alakváltozás görbék két lokális csúcsot mutattak. 

Az első csúcs kis alakváltozásoknál jelentkezett, feszültségszintje viszonylag nagy, lefutása 

gyors, értéke alapvetően a nagyobb, GC jelű gömbhéjak és a ridegebb mátrixanyagok egyesí-

tésével előállított szintaktikus fémhaboknál tapasztalt jellemző csúcsokhoz hasonlít. A máso-

dik csúcs jóval később, nagyobb alakváltozásnál jelentkezett, értéke elmarad az előzőtől. A 

mért feszültségértékeket érdemes összevetni az AlSi12 mátrixú szintaktikus fémhabokéval, 

amelyekben csak SLG (AlSi12+SLG) vagy csak GC (AlSi12+GC) gömbhéjak adják az erősí-

tést (unimodális erősítésű szintaktikus fémhabok). Ezt mutatja be a 33. ábra. Az ábra felirato-

zásában az AlSi12+SLG+GC-1 a hibrid szintaktikus fémhabok diagramjain jelentkező első 

feszültségcsúcsot, a -2 végződés pedig a második feszültségcsúcsot jelenti. 
 

  
33. ábra: Különböző névleges átmérőjű 

gömbhéjakat tartalmazó hibrid szintaktikus 

fémhabok nyomószilárdságának összevetése az 

unimodális erősítésű fémhabokéval 

34. ábra: Különböző névleges átmérőjű 

gömbhéjakat tartalmazó hibrid szintaktikus 

fémhabok törési alakváltozásának összevetése az 

unimodális erősítésű fémhabokéval 
 

A 33. ábra jól szemlélteti, hogy a nagyobb, GC jelű kerámia gömbhéjak beépítése na-

gyon dominánsan befolyásolta a nyomószi-

lárdságot és a kisebb, erősebb gömbhéjak be-

építése ellenére is a csak a nagyobb gömbhé-

jakkal erősített szintaktikus fémhabok nyomó-

szilárdság értékeit biztosította, minden karcsú-

ságérték mellett. Emellett az anyag azt a tulaj-

donságot is örökölte, hogy a nyomószilárdság 

(a szórásértékeken belül) számottevően nem 

változott a karcsúság függvényében. A habok 

tönkremenetele is a nagyobb, GC jelű gömbhé-

jak tönkremenetelét (diffúz tömörödés) mutat-

ta, azzal a különbséggel, hogy a már sérült és 

részben tömörödött darabokban a kisebb 

gömbhéjak hatására megjelent egy törési sáv 

is, amihez egy második feszültségcsúcs és egy 

második törési alakváltozás tartozott (34. áb-

 
35. ábra: Különböző névleges átmérőjű 

gömbhéjakat tartalmazó hibrid szintaktikus 

fémhabok szerkezeti merevségének összevetése 

az unimodális erősítésű fémhabokéval 
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ra). Az első törési alakváltozásokat vizsgálva, ugyanaz a helyzet, mint a nyomószilárdság ese-

tében, vagyis a nagyobb gömbhéjak beépítésével, szórássávon belül, ez a tulajdonság is a 

szintén nagyobb gömbhéjakkal létrehozott unimodális szintaktikus fémhabokra jellemző érté-

kekre állt be. A második törési alakváltozás a nagy gömbhéjak által biztosított csúcsfeszültség 

relaxálódása után jelent meg, amikor a tömörödés elérte azt a határértéket, ahol a részben sé-

rült kisebb gömbhéjak miatt egy törési sáv jelent meg az anyagban. A szerkezeti merevséget 

tekintve (35. ábra) is hasonló megfigyeléseket lehet végezni, azzal kiegészítve, hogy a hibrid 

szintaktikus fémhabok esetében a szerkezeti merevség kis mértékben nőtt a karcsúság növe-

kedésével. A törési alakváltozás (36. ábra) és a teljes elnyelt mechanikai energia (37. ábra) az 

előbbi esetben kisebb, az utóbbi esetben nagyobb, de arányaiban közel megegyező mértékben 

elmaradt a tisztán GC jelű kerámia gömbhéjakkal erősített szintaktikus fémhabokétól. Ennek 

oka a kettős törés és feszültségrelaxáció okozta, viszonylag kis platófeszültség értékekben 

keresendő. 
 

  
36. ábra: Különböző névleges átmérőjű 

gömbhéjakat tartalmazó hibrid szintaktikus 

fémhabok törési energiájának összevetése az 

unimodális erősítésű fémhabokéval 

37. ábra: Különböző névleges átmérőjű 

gömbhéjakat tartalmazó hibrid szintaktikus 

fémhabok teljes elnyelt energiájának összevetése 

az unimodális erősítésű fémhabokéval 
 

 A fenti eredményeket összegezve látható, hogy a nagyobb, GC jelű gömbhéjak beépí-

tése nagyon erős hatással van a szintaktikus fémhabok mechanikai tulajdonságaira, 2:1 arány-

ban alkalmazva a GC és az SLG gömbhéjakat, gyakorlatilag teljes egészében a GC jelű 

gömbhéjak dominálnak. Ebből arra is lehet következtetni, hogy az anyagukban különböző 

gömbhéjak esetével szemben (lásd a 3.1.4.1. fejezetet), az egyszerű keverési szabály nem al-

kalmas a várható tulajdonságok megbecslésére a kétféle gömbhéj arányának függvényében. A 

fentiek tekintetében a kisebb, SLG jelű gömbhéjak és a nagyobb GC jelű gömbhéjak együttes 

alkalmazása (a vizsgált arány esetében) nem gazdaságos és ennél fogva nem is célszerű. 

 

3.1.5. A gátolt alakváltozás hatása 

A szintaktikus fémhabok felhasználásakor fontos szempont, hogy milyen méretben és 

milyen körülmények közé kerülnek beépítésre. Az előbbi esetben a méretviszonyok a fonto-

sak (ezt a karcsúság változtatásával modelleztük), utóbbi esetben a szintaktikus fémhabot érő 

(esetenként korrozív) közegeken kívül a rendelkezésre álló alakváltozási lehetőségek a fonto-

sak. Fémhabok gyakori felhasználási esete, amikor héjszerkezetekként, vagy (zárt) szelvények 

mechanikai stabilitásának fokozása érdekében szelvények töltőanyagaként kerülnek beépítés-

re. Ezekben az esetekben az alakváltozási lehetőség valamely irány(ok)ban nem ritkán gátolt, 

vizsgálatuk szükséges [94]. A gátolt alakváltozás a fémhabok esetében könnyen megvalósít-

ható a nyomóvizsgálatok célszerű kiegészítésével, amely egy, a próbatestek külső átmérőjé-

nek megfelelő méretű furattal rendelkező egyszerű, merevnek tekinthető szerszámot jelent. A 

vizsgálatokat H/D=1,5 karcsúságú, 10 mm átmérőjű próbatesteken végeztük, amelyeket az 
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eddig ismertetett négy mátrixanyag (Al99,5, AlSi12, AlMgSi1 és AlCu5), valamint az SL300 

és GC jelű gömbhéjak kombinálásával állítottunk elő. A kiválásos keményítésre alkalmas 

próbatesteket T6 hőkezelésnek vetettük alá. A kísérleteket a gép- és a szerszám teherbírásának 

megfelelő 1000 MPa-os feszültségszinten fejeztük be. A rögzített mérnöki feszültség – mér-

nöki alakváltozás görbék a szabad zömítés esetében az eddig ismertetettekhez (7. ábra) hason-

lóan alakultak, radiális irányban gátolt alakváltozás esetén ugyanakkor jelentősen eltértek 

azoktól (38. ábra). A radiális irányban gátolt 

alakváltozású fémhabok síklapok közötti 

nyomóvizsgálata során rögzített mérnöki fe-

szültség – mérnöki alakváltozás görbék a C 

pontig (a törési alakváltozás eléréséig) a sza-

bad zömítéssel alakított fémhabok görbéivel 

megegyezően futnak, a nyomószilárdság, a 

törési alakváltozás, a szerkezeti merevség és a 

törési energia is hasonlóan definiálható. A C 

pont utáni feszültségesés a gátolt alakváltozás 

miatt jóval kisebb, mint szabad zömítés eseté-

ben. A D ponttól kezdődően a feszültség foko-

zatosan nő az E pontig, a gömbhéjak törése és 

a mátrixanyag képlékeny alakítása a gátolt 

alakváltozási körülmények között egyre nö-

vekszik. A próbatest nem tud egy törési sík mentén két, egymáson elcsúszó próbaféllé válni 

(hasadásos törés, SL300 gömbhéjak, szabadzömítés), illetve nem tud hordósodni sem (diffúz 

tönkremenetel, GC gömbhéjak, szabad zömítés). A kerámia gömbhéjak törésével a mátrix-

anyag a gömbhéjak helyére igyekszik behatolni, de ez nagy energiabefektetést és nagy fe-

szültségszintet igényel. Amennyiben a kísérleteket az említett 1000 MPa-os terhelés felett is 

folytattuk volna, a feszültségnövekedés gyorsult volna (végtelen alakváltozás mellett végtelen 

feszültségértékhez tartva). Mérnöki értelemben a 10000 MPa-os feszültségszintet tekintettük 

„végtelennek” és a feszültség – alakváltozás görbék hátsó traktusára (20% alakváltozás felett) 

egy nemlineáris függvényt illesztve határoztuk meg a hozzá tartozó úgynevezett tömörödési 

alakváltozás (εD (%)) értéket, amely karakterisztikus mechanikai tulajdonság. Az E pont el-

érése után a darabokat leterheltük, a leterheléssel rugalmas energia (WUL (Jcm
-3

)) szabadult 

fel, amely ugyancsak fontos jellemző. A karakterisztikus tulajdonságokat több változó függ-

vényében elemeztük, vizsgáltuk a gömbhéjak méretének hatását, a mátrixanyag összetétel-

ének hatását és a hőkezelés hatását is. A nyomószilárdság értékeket a (39. ábra) mutatja be. 
 

  
39. ábra: Radiális irányban gátolt alakváltozású 

szintaktikus fémhabok nyomószilárdsága 
40. ábra: Radiális irányban gátolt alakváltozású 

szintaktikus fémhabok törési alakváltozása 
 

 
38. ábra: Radiális irányban gátolt alakváltozású 

szintaktikus fémhab (Al99,5-SL300-O) tipikus 

feszültség – alakváltozás görbéje 
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A 39. ábra első négy oszloppárján a mátrixanyag kémiai összetételének hatása követ-

hető nyomon, oldó hőkezelésnek kitett állapotban. A várakozásoknak megfelelően mind sza-

bad zömítés, mind pedig radiális irányban gátolt zömítés esetén az Al99,5 mátrixú szintakti-

kus fémhabok nyomószilárdsága volt a legkisebb. A 3.1.3. fejezetben leírtakhoz hasonlóan az 

ötvözés mértékének növelésével párhuzamosan nőtt a próbatestek nyomószilárdsága is. Álta-

lánosságban, a radiális irányban gátolt alakváltozású nyomóvizsgálatok során a nyomószilárd-

ság nagyobbra adódott. Kisebb mértékű ötvözés (Al99,5 és AlMgSi1) esetén a szabad és a 

gátolt zömítés között nagyobb, míg nagyobb mértékű ötvözés (AlSi12 és AlCu5) esetén elha-

nyagolható (szórás sávon belüli) különbség volt mérhető. Ennek tekintetében a mátrixanyag 

összetételének tehát meghatározó befolyása volt a szintaktikus fémhabok nyomószilárdságára, 

a szilárdság a mátrix szakítószilárdságával (lásd 4. táblázat) párhuzamosan nőtt. A T6-os hő-

kezelési állapotban (39. ábra, 5. és 6. oszlop) a nyomószilárdság lényegesen nőtt (~+50%), de 

ez még mindig elmaradt a várttól. A hőkezelés során ugyanakkor a nyomószilárdság szórása 

nőtt. Emiatt – habár az átlagértékek növekedtek – a nyomószilárdság értékek a gátolt alakvál-

tozású nyomóvizsgálatok során a (kiszélesedett) szórási sávon belül maradtak. A 3.1.2. feje-

zetben taglaltaknak megfelelően a kisebb átlagos átmérőjű SL300 jelű kerámia gömbhéjak 

nagyobb nyomószilárdságot biztosítottak a fémhaboknak mind szabad, mind radiális irányban 

gátolt zömítés esetén (39. ábra, 7. és 8. oszlop). Az SL300 jelű gömbhéjak esetén a nyomószi-

lárdság tekintetében elhanyagolható hatása volt a radiális irányú alakváltozás megakadályozá-

sának. A törési alakváltozás változását – hasonló ábrafelépítésben – a 40. ábra mutatja be. A 

mátrixanyag hatását tekintve a törési alakváltozás minden ötvözés esetén csökkent ~-20%-ot 

az ötvözés és az esetlegesen jelenlévő maradó kiválások, illetve eutektikus összetétel okán. A 

T6 hőkezelés kis növekedést okozott a törési alakváltozásban, a nagyobb nyomószilárdságok 

biztosította rugalmas alakváltozási szakaszok miatt. Az oldó hőkezelt állapotban az alakválto-

zás gátlása elhanyagolható (szórás sávon belüli) különbségeket okozott a törési alakváltozá-

sokban, ezzel szemben a T6 hőkezelt állapotban a próbatestek érzékenyebbek voltak a három-

tengelyű feszültségi állapotra: a létrejövő radiális irányú nyomás révén nagyobb törési alak-

változások voltak mérhetőek. A kisebb, SL300 jelű gömbhéjak esetében a törési alakváltozás 

csaknem kétszer nagyobbra adódott, mint a GC jelű gömbhéjak esetében, ugyanakkor gátolt 

alakváltozás esetén megjelent a kisebb gömbhéjak érzékenysége a többtengelyű igénybevéte-

lekre és a törési alakváltozás értékek a szabad zömítéshez hasonlítva jelentősen csökkentek. A 

szerkezeti merevség változását a 41. ábra szemlélteti. 
 

 
 

41. ábra: Radiális irányban gátolt alakváltozású 

szintaktikus fémhabok szerkezeti merevsége 
42. ábra: Radiális irányban gátolt alakváltozású 

szintaktikus fémhabok tömörödési alakváltozása 
 

A nagyobb, GC jelű gömbhéjak és szabad zömítés esetén a szerkezeti merevség a nyomószi-

lárdsághoz hasonlóan változott, értékét erősen befolyásolta a mátrix kémiai összetétele. A 

legkisebb meredekséggel az Al99,5 mátrixú szintaktikus fémhabok bírtak, amit a kismértékű 
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ötvözés ~+50%-kal, az intenzívebb ötvözés pedig ~+100%-kal növelt, a zömítés szabad, vagy 

gátolt jellegére való tekintet nélkül. Az AlSi12 jelű, közel eutektikus ötvözetben a helyenként 

jelenlévő primer Si-tűk és tömbök jelentősen növelték a szerkezeti merevséget. Az AlCu5 

ötvözet esetében az oldatba vitt Cu atomok a rácsszerkezetet torzítják, ami ugyancsak a me-

revség növekedéséhez vezetett. A zömítés jellegének szempontjából a többtengelyű igénybe-

vétel miatt az egyenértékű feszültség már kisebb axiális feszültség esetén is elérte a képlékeny 

alakváltozáshoz szükséges szintet és a szerkezeti merevség látszólag kisebb volt. A T6 hőke-

zelés esetén a szerkezeti merevség nagyobbra adódott a kiválások okozta nagyobb nyomószi-

lárdság révén. A kisebb, SL300 jelű gömbhéjak esetén a lefutás fordított volt és a merevséget 

elsősorban a kerámia gömbhéjak típusa határozta meg és nem a mátrixanyag (anyagtól füg-

getlenül hasonló szerkezeti merevségeket mértünk). A gátolt alakváltozás esetén a szerkezeti 

merevség kisebbnek bizonyult, ami a törési alakváltozásnál leírtakat igazolta: a kisebb gömb-

héjak kisebb falvastagságuk miatt kisebb törési alakváltozást mutattak a többtengelyű alakvál-

tozás során, ami jelentősen csökkentette a szerkezeti merevségüket is. A következő karakte-

risztikus tulajdonság a tömörödési alakváltozás, amit a 42. ábra mutat be. A tömörödési alak-

változás felépítésfüggő tulajdonságnak mutatkozott, vagyis gyakorlatilag csak a gömbhéjak 

átlagos mérete (és közvetetten a méret eloszlása) volt rá hatással. A többi vizsgálati paraméter 

(mátrix összetétel, hőkezelési állapot) elhanyagolhatónak mutatkozott és a szórássávon belüli 

átlagérték változásokat okozott. A teherviselő képességet kifejező szilárdsági és alakváltozási 

mérőszámokon kívül a szintaktikus fémhabok esetében nagy jelentősége van az energiaelnye-

lő képességnek is. A törési alakváltozásig elnyelt energiát, vagyis a törési energiát a 43. ábra, 

míg a teljes alakváltozás során elnyelt energiát a 44. ábra reprezentálja. 
 

 
 

43. ábra: Radiális irányban gátolt alakváltozású 

szintaktikus fémhabok törési energiája 
44. ábra: Radiális irányban gátolt alakváltozású 

szintaktikus fémhabok teljes elnyelt energiája 
 

Oldó hőkezelésnek kitett állapotban a törési energia főleg a gömbhéjak átlagos méretétől füg-

gött. A nagyobb, GC jelű kerámia gömbhéjak esetén a mátrixanyag kémiai összetétele alig 

befolyásolta a törési energiát, csak a T6 (szilárdságnövelő) hőkezelésnek volt kedvező hatása, 

~+70%-kal megnövelte a törésig elnyelt energiát a jóval nagyobb nyomószilárdság révén. 

Ugyancsak kis hatással volt a törési energiára a zömítés szabad, illetve gátolt mivolta, illetve a 

gátolt zömítés esetében is elhanyagolható volt a mátrixanyag kémiai összetételének hatása: az 

átlagos értékek szórási sávon belül ingadoztak. A kisebb, SL300 jelű gömbhéjak esetén is 

hasonlóan alakultak a trendek. Esetükben a törési energia ~2,5-ször nagyobbnak adódott, de a 

mátrixanyagnak továbbra sem volt jelentős befolyása az értékekre. Ugyanakkor a nagyobb 

gömbhéjakkal ellentétben éles hatása volt a zömítés módjának: radiális irányban gátolt zömí-

tés esetén a törési energiák jóval kisebb értékűre adódtak, ami ismét a kis átlagos átmérőjű és 

kis falvastagságú gömbhéjak feszültségi állapot érzékenységét bizonyította. A zömítés során 

elnyelt teljes energia tekintetében (44. ábra) a törési energiánál leírt trendekkel szemben a 
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mátrixanyag kémiai összetételének volt a legnagyobb hatása. A nagyobb szilárdságú mátrix-

anyag nagyobb platófeszültséget (D és E pont között) és ezáltal nagyobb mennyiségű elnyelt 

energiát eredményezett. A teljes elnyelt energia mennyiségét nem igazán befolyásolta a T6 

hőkezelés sem: némileg nagyobb feszültségszinteken több mikrorepedés keletkezett, amelyek 

nyomán kis, lokális feszültségleépülések jelentkeztek, így az elnyelt energia lényegében nem 

változott. A szabad zömítés során a kisebb gömbhéjak jobb teljesítményt nyújtottak és na-

gyobb szilárdságuk révén nagyobb mennyiségű mechanikai energiát nyeltek el a teljes folya-

mat során. A radiális irányban gátolt nyomóvizsgálatok során az összes elnyelt energia meny-

nyisége (50%-os alakváltozásig számítva) minimum 2,5-ször nagyobbnak bizonyult. Ebben 

az esetben az elnyelt energia mennyiségét elsősorban a gömbhéjak mérete befolyásolta. A 

kisebb, SL300 jelű gömbhéjak esetében sokkal nagyobb feszültségre volt szükség ahhoz, 

hogy a képlékenyen deformálódó mátrixanyag behatoljon a törött gömbhéjak helyére, mint a 

nagyobb, GC jelű gömbhéjak esetében. Utóbbi esetben nagyobbak voltak az egyes, rendelke-

zésre álló, megüresedett térfogatok és a nagyobb helyeken a mátrix képlékeny alakváltozása is 

kevésbé volt korlátozott. 

Végezetül a próbatestek E pont utáni 

leterhelése során visszanyert energiát mutatja a 

45. ábra. A visszanyerhető (rugalmas) energia 

mennyiségét elsősorban a hőkezeltségi állapot 

és a beépített gömbhéjak mérete befolyásolta. 

A T6 hőkezelés jelentősen csökkentette a visz-

szanyerhető energia mennyiségét, mivel a na-

gyobb szilárdságú mátrixanyag kisebb alakvál-

tozást szenvedett egy adott feszültségszinten és 

ezáltal a rugalmas alakváltozás mértéke is ki-

sebb volt, vagyis a visszanyerhető energia ér-

téke is kisebbre adódott. Hasonló, szilárdsági 

megfontolásokkal magyarázhatóan a kisebb 

gömbhéjak esetén is valamivel kisebb mennyi-

ségű visszanyerhető energia volt mérhető. 

A mechanikai tulajdonságok mellett 

fontos megvizsgálni a próbatestek tönkremeneteli módjait is. A szabad és a radiális irányban 

gátolt körülmények között zömített és tönkrement próbatestek makroszkópos felvételeit mu-

tatja a 46. ábra és a 47. ábra. 
 

 
46. ábra: Szabad zömítés során tönkrement AlMgSi1 mátrixú (a) GC és (b) SL300 típusú 

gömbhéjakat tartalmazó szintaktikus fémhabok makroszkópos felvétele 
 

A szabad zömítés során a GC és az SL300 jelű gömbhéjakkal erősített szintaktikus fémhabok 

nagyon eltérő viselkedést és tönkremeneteli módot mutattak. A GC jelű próbatestek a dupla 

kenés ellenére is intenzív hordósodást mutattak. A vizsgálatok során, a próbatest tetején és 

alján két, egymással szemben elhelyezkedő deformációs kúp alakult ki, a legnagyobb alakvál-

tozást a két kúp közötti térrész szenvedte. A hordósodás miatt a próbatest külső gyűrűje is 

alakváltozást szenvedett és a kialakuló járulékos radiális erők hatására letöredezett. A 

 
45. ábra: Radiális irányban gátolt alakváltozású 

szintaktikus fémhabok leterhelés során 

visszanyert energiája 
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hordósodás, a nagymértékű képlékeny alakváltozás és a gömbhéjak fokozatos törése ellenére 

a folyamatnak a szintaktikus fémhabok átlagos értékeire vonatkoztatva nem volt különöseb-

ben nagy mechanikai energiaigénye. Az SL300 jelű gömbhéjakkal készített próbatestek ese-

tén a tönkremenetelt egy hasadási sáv jellemezte, amely a terhelés irányával ~45°-os szöget 

zárt be. A sáv a próbatestet két részre osztotta, a két fél egymáson elcsúszott, amely során a 

törési sáv vastagodott és jelentős mennyiségű mechanikai energia nyelődött el (platós sza-

kasz). Érdekes megfigyelés, hogy a törési sáv kivételével a próbatestfelek lényegében nem 

károsodtak, további alakváltozás hatására további mechanikai energiát lennének képesek el-

nyelni, jelentősebb feszültségszint növekedés nélkül. 
 

 
47. ábra: Radiális irányban gátolt zömítés során tönkrement AlMgSi1 mátrixú (a) GC és (b, c) SL300 

típusú gömbhéjakat tartalmazó szintaktikus fémhabok makroszkópos felvétele 
 

A radiális irányban gátolt zömítés során mindkét erősítőanyag esetén azonos tönkre-

meneteli mód írható le: a függőleges irányú nyomóterhelés alatt a gömbhéjak összeroppantak 

és tömörödtek. A 47. ábra felvételein megfigyelhető, hogy minden egyes gömbhéj törött, bár 

megjegyzendő, hogy az ábrán bemutatott állapot eléréséig 2-4-szer nagyobb mennyiségű 

mechanikai energiát nyeltek el a darabok, mint szabad zömítési állapotban. Ez a tény kiváló 

lehetőséget teremet a szintaktikus fémhabok stabilitásnövelő és lökhárítóelemekként történő 

alkalmazására, gátolt alakváltozási körülmények között. 

 

3.2. Következtetések 

A különböző gyártási paraméterekkel, gázközegű nyomásos infiltrálással előállított 

szintaktikus fémhabok mechanikai tulajdonságai az infiltrálási nyomással és -idővel párhu-

zamosan változtak. A két infiltrálási paraméter közül az nyomás hatása a számottevőbb. En-

nek megfelelően az adott méretekkel rendelkező alkatrész megbízható előállításához (ésszerű 

költségkeretek mellett) az infiltrálási nyomás fokozását célszerű előnyben részesíteni. 

A kerámia gömbhéjak méretének és falvastagságának növelése jelentős hatással van a 

szintaktikus fémhabok mechanikai tulajdonságaira. A mechanikai stabilitásvesztés és az 

anyaghibák előfordulási lehetőségének növekedése a karakterisztikus mechanikai tulajdonsá-

gokat kedvezőtlen irányba változtatja. A nagyobb gömbhéjak alkalmazásával megváltozik a 

gömbhéjak tönkremenetele, a hasadásos nyírást felváltja a diffúz tömörödés. A mechanikai 
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tulajdonságokra a karcsúság is jelentős hatással van, kifejezetten a nyírásos, hasadásos tönk-

remenetelt elszenvedő, kisebb gömbhéjakat tartalmazó szintaktikus fémhabok esetén. 

A maximális szilárdság elérését biztosító T6 hőkezelés hasznosnak bizonyult, de haté-

konysága (~+5-10% növekedés a várt +50-100%-hoz képest) elmaradt a várttól. Ezt a Si kon-

centrációkülönbsége által hajtott diffúziós reakció eredményeként, a gömbhéjakból a mátrix-

anyagba oldódó és ott kiváló Si okozza azáltal, hogy megváltoztatja a mátrixanyag összetétel-

ét és így elmozdítja a T6 hőkezelés ideális hőmérséklet és idő paramétereit az alkalmazottól. 

A különböző anyagú gömbhéjakkal erősített hibrid szintaktikus fémhabok nyomóvizs-

gálatai alapján megállapítható, hogy a nyomószilárdság, folyáshatár és a szerkezeti merevég 

növekedett, míg a törési alakváltozás csökkent a GC kerámia gömbhéjak arányának növelésé-

vel. Az értékek az erősítő- és a mátrixanyag tulajdonságainak és mennyiségének tervszerű 

megválasztásával adott alkalmazás igényei szerint alakíthatók. A kétféle gömbhéj aránya az 

elnyelt energiaértékeket is befolyásolta, a törési energia értékekben lokális minimum volt 

megfigyelhető a 60%GC+40%GM összetételű mintánál. A nagyobb GC tartalmak esetében a 

nyomószilárdság és platószilárdság értékek nagyobbak voltak, így az elnyelt energia nagyobb 

lett. A nagyobb GM tartalomnál a kisebb nyomószilárdság értéket a vasgömbhéjak nagyobb 

képlékenysége kompenzálta, kitolva az integrálási határt és ezzel növelve az elnyelt energiát. 

A teljes elnyelt energia a GM gömbhéjak arányával folyamatosan csökkent a kisebb nyomó-

szilárdság és platófeszültség miatt. Az egyszerű keverési szabály alkalmas a kompozit várható 

tulajdonságának becslésére a gömbhéjak arányának ismeretében. 

A különböző méretű gömbhéjakat tartalmazó hibrid szintaktikus fémhabok vizsgálata-

inak eredményeit összegezve arra következtethetünk, hogy a nagyobb, GC jelű gömbhéjak 

beépítése nagyon erős hatással van a szintaktikus fémhabok mechanikai tulajdonságaira, 2:1 

arányban alkalmazva a GC és az SLG gömbhéjakat, gyakorlatilag teljes egészében a GC jelű 

gömbhéjak dominálnak. Ebből arra is lehet következtetni, hogy az anyagukban különböző 

gömbhéjak esetével szemben (lásd a 3.1.4.1. fejezetet), az egyszerű keverési szabály nem al-

kalmas a várható tulajdonságok megbecslésére a kétféle gömbhéj arányának függvényében. 

A szintaktikus fémhabok mechanikai tulajdonságai radiális irányban gátolt alakválto-

zási körülmények között zömítve is tipikus, a szabad zömítéshez hasonló, mérnöki feszültség 

– mérnöki alakváltozás görbével írhatók le. A karakterisztikus mechanikai tulajdonságok a 

tömörödési alakváltozással és a visszanyerhető energiával egészülnek ki. A nyomószilárdsá-

got, a törési alakváltozást és a szerkezeti merevséget erősen befolyásolta a mátrixanyag kémi-

ai összetétele, a gömbhéjak mérete, a hőkezeltségi állapot és a zömítés szabad, illetve gátolt 

jellege. A tömörödési alakváltozásra elsősorban a gömbhéjak mérete volt hatással. A na-

gyobb, GC jelű gömbhéjak esetében a törési energiára elsősorban a hőkezelésnek, míg a ki-

sebb, SL300 jelű gömbhéjak esetében a zömítés jellegének (szabad – gátolt) volt döntő hatá-

sa. Gátolt zömítés esetében az SL300 jelű gömbhéjak jelentős feszültségi állapot érzékenysé-

get mutattak. A teljes elnyelt mechanikai energiára nagyon erős befolyással volt a zömítés 

jellege: radiális irányban gátolt alakváltozású nyomóvizsgálatok esetén az elnyelt mechanikai 

energia azonos integrálási határ mellett (minimum) 2,5-szerese volt a szabad zömítések során 

mértnek. A visszanyerhető energia mennyiségét a nyomószilárdságon keresztül elsősorban a 

hőkezeltségi állapot befolyásolta. A szintaktikus fémhabok tönkremenetelét jelentősen befo-

lyásolta a zömítés jellege. Szabad zömítés esetén a nagyobb gömbhéjakat tartalmazó szintak-

tikus fémhabok hordósodtak és diffúz tönkremenetelt szenvedtek, míg a kisebb gömbhéjakat 

tartalmazó fémhabokban törési sáv alakult ki. Radiálisan gátolt alakváltozás esetén gömbhéj 

mérettől függetlenül a próbatest axiális irányban tömörödött, a gömbhéjak axiális irányban 

összeroppantak és a mátrixanyag a próbatest egészén belül jelentős képlékeny alakváltozást 

szenvedett. 
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4. Tézisek 

 

1. tézis 

Kifejlesztettem egy kísérleti nyomásos infiltráló berendezést, amely alkalmas az 

infiltrált hossz mérésére az infiltrálási paraméterek (nyomás, idő, hőmérséklet) függvényében, 

és ezáltal alkalmas az infiltrálás kinetikájának vizsgálatára. A kifejlesztett infiltráló berende-

zésben a nyomás felépülésének ideje ~50 ms, ezért alkalmas – a szakirodalomban általában 

elhanyagolt rövid infiltrálási idő (<10 s) tartományban történő mérésekre is. A kifejlesztett 

infiltráló berendezés használatával igazoltam, hogy a vizsgált nemreaktív rendszerben és a 

rövid infiltrálási idő tartományban (inkubációs szakasz, <10 s) az infiltrált hossz az infiltrálási 

nyomásnak lineáris, az infiltrálási időnek közel négyzetgyökös függvénye, azaz követi az el-

méleti úton becsült eredményeket. [35-37, 50, 51] 

 

2. tézis 

A szintaktikus fémhabok infiltrálási eljárása az infiltrálási nyomás szempontjából két 

határnyomással rendelkezik. A felső határnyomást a gömbhéjak törési szilárdsága adja, az 

alsó nyomáshatár pedig azonos a sikeres infiltráláshoz szükséges küszöbnyomással. A kü-

szöbnyomás értékét becslő félempirikus és elméleti (szakirodalmi) összefüggéseket vizsgálva 

mérésekkel igazoltam, hogy a Kaptay és Bárczy által adott elméleti megfontolásokon nyugvó 

összefüggés biztosítja a legjobb becslést adott (reális) fizikai jellemzők (felületi feszültség, 

nedvesítési peremszög) mellett a vizsgált nemreaktív anyagpár esetén. [37] 

 

3. tézis 

A különböző anyagú gömbhéjakkal előállított hibrid szintaktikus fémhabok nyomó-

vizsgálatai eredményei alapján megállapítható, hogy a karakterisztikus mechanikai tulajdon-

ságok az erősítőanyagok minőségének és arányának, valamint a mátrixanyag tulajdonságainak  

tervszerű megválasztásával adott alkalmazás igényei szerint, tervszerűen alakíthatók. Kimu-

tattam, hogy a hibrid szintaktikus fémhabok mechanikai tulajdonságai az egybeépített, külön-

böző típusú gömbhéjerősítésekkel készített szintaktikus fémhabok önálló tulajdonságainak és 

a gömbhéjak arányának ismeretében az egyszerű keverési szabállyal jól (a tulajdonságra jel-

lemző szórássávon belül) becsülhetők. [91, 92] 

 

4. tézis 

Kimutattam, hogy a szintaktikus fémhabok mechanikai tulajdonságai radiális irányban 

gátolt alakváltozási körülmények között zömítve a szabad zömítéshez hasonló, mérnöki fe-

szültség – mérnöki alakváltozás görbével írhatók le. A radiális irányban gátolt zömítés során 

meghatározható karakterisztikus mechanikai tulajdonságok közé bevezettem a tömörödési 

alakváltozást és a visszanyerhető energiát. A radiális irányban gátolt alakváltozási körülmé-

nyek között végzett nyomóvizsgálatok eredményeiből megállapítottam, hogy a nyomószilárd-

ságot, a törési alakváltozást és a szerkezeti merevséget erősen befolyásolja a mátrixanyag ké-

miai összetétele, a gömbhéjak mérete és a hőkezeltségi állapot. A tömörödési alakváltozásra 

elsősorban a gömbhéjak mérete van hatással. A teljes elnyelt mechanikai energia radiálisan 

gátolt alakváltozású nyomóvizsgálatok és azonos alakváltozási határok esetén (minimum) 2,5-

szerese a szabad zömítések során mértnek. A visszanyerhető energia mennyiségét a nyomó-

szilárdságon keresztül elsősorban a hőkezeltségi állapot befolyásolja. A tönkremeneteli módot 

tekintve, kimutattam, hogy radiálisan gátolt alakváltozás esetén a próbatest axiális irányban 

tömörödik, a gömbhéjak axiális irányban összeroppannak és a mátrixanyag a próbatest egé-

szén belül jelentős képlékeny alakváltozást szenved. [94] 
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