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JELÖLÉSJEGYZÉK 

Az alábbi felsorolásban a doktori disszertációmban használt latin és görögbetűs jelölések, azok 
jelentései, valamint mértékegységei találhatóak. 

 

Latinbetűs jelölések 

Jelölés Mértékegység Magyarázat 

ADM - a Dixon-Mood analízis paramétere 

b1..b4 - az Owen-féle egyoldalú tűréshatár kiszámításához szükséges 
paraméterek 

BDM - a Dixon-Mood analízis paramétere 

c1..c3 - az Owen-féle egyoldalú tűréshatár kiszámításához szükséges 
paraméterek 

D mm a próbatest átmérője 

d - a Dixon-Mood analízisnél használt terhelési szint lépcső 

E GPa rugalmassági modulusz 

f Hz a fárasztóvizsgálatnál alkalmazott frekvencia 

F(x) - a Weibull-eloszlás függvény 

H mm a próbatest magassága 

H/D - karcsúság, a próbatest magasságának és átmérőjének hányadosa 

i - a vizsgált minta sorszáma 

k % terhelési szint, az alkalmazott terhelés és a nyomószilárdság hányadosa 

K  - a normál eloszlásra vonatkozó faktor  

k0 - a Dixon-Mood analízis kiinduló terhelési szintje 

k-N - terhelési szint-törési ciklusszám egyenes 

Kowen - az Owen-féle egyoldalú tűréshatár értéke 

L - a fárasztóvizsgálat során alkalmazott terhelési szintek száma 

MR - Median Rank, várható középérték 

n - a vizsgálatban alkalmazott minták darabszáma 

ND(k) - a biztonsági korrekciókkal ellátott k-N egyenes 

ns - a fárasztóvizsgálat során felhasznált minták darabszáma 

Nt - a törési ciklusszám értéke 

Nt,50 - adott terhelés mellett a próbatestek 50%-ának törést okozó ciklusszám 

PHAB - az adott habanyag porozitása 

PNK - az adott habanyagban található nemkívánt porozitás 

PR  % Percent Replication, a fárasztóvizsgálatok minősítésére szolgáló 
mennyiség 

PT - az adott habanyagra vonatkozó teljes porozitás 

r mm a gömbhéj belső sugara 

R mm a gömbhéj külső sugara 

R - terhelés aszimmetria tényező, a minimális és a maximális feszültség 
hányadosa 

RCP - Random Close-Packing, véletlenszerűen legsűrűbb illeszkedés 

Rm MPa szakítószilárdság 

S GPa szerkezeti merevség 

s  - az illesztett egyenes standard hibája 
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SHPB - Split Hopkinson Pressure Bar, dinamikus vizsgálatra alkalmas mérési 
eljárás 

S-N - feszültség-törési ciklusszám egyenes 

t% % tömegszázalék értéke 

Tolv °C olvadáspont 

v mm a gömbhéj falvastagsága 

tf% % térfogatszázalék értéke 

VG - a gömbhéjak térkitöltési hányada 

Wt J/cm3 az adott habanyag által elnyelt mechanikai energia 

x0 - a Weibull-eloszlás függvény küszöbértéke 

xs - a Weibull-eloszlás függvény skálaparamétere 

 

 

Görögbetűs jelölések 

Jelölés Mértékegység Magyarázat 

ε̇d s-1 az alakváltozási sebesség dinamikus állapotban 

ε̇q s-1 az alakváltozási sebesség kvázi-statikus állapotban 

µS % a Dixon-Mood analízissel meghatározott terhelési szint értéke 

β - a Weibull-eloszlás függvény alakparamétere 

εkrit % a kritikus mérnöki alakváltozás értéke 

εt % az adott habanyag mérnöki alakváltozása a törés pillanatában 

η - a gömbhéj sugáraránya (r/R) 

ηkrit - a kritikus sugárarány 

ρE g/cm3 az adott habanyag elméleti sűrűsége 

ρG g/cm3 az adott szintaktikus fémhabban található gömbhéjak teljes térfogatra 
vonatkoztatott sűrűsége 

ρM g/cm3 az adott habanyag mátrixának sűrűsége 

ρV g/cm3 az adott habanyag valós (mért) sűrűsége 

Σ - alakváltozási sebesség érzékenységi paraméter 

σ* MPa a 0,2 %-os képlékeny alakváltozásnál mért feszültség 

σa MPa a fárasztóvizsgálat során alkalmazott feszültségamplitúdó értéke 

σd MPa adott alakváltozás mellett mért feszültség dinamikus állapotban 

σm MPa a fárasztóvizsgálat során alkalmazott középfeszültség értéke 

σmax MPa a fárasztóvizsgálatnál használt legnagyobb feszültség értéke 

σmin MPa a fárasztóvizsgálatnál használt legkisebb feszültség értéke 

nDM,i - a Dixon-Mood analízishez használt mintaszám 

σplató MPa az adott szintaktikus fémhab platófeszültség értéke 

σq MPa adott alakváltozás mellett mért feszültség kvázi-statikus állapotban 

σk % a Dixon-Mood analízissel meghatározott terhelési szint értékének szórása 

σt MPa az adott habanyag nyomószilárdsága 

σY MPa adott cellás szerkezetű anyagra meghatározott „folyási” feszültség értéke 
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Egyéb jelölések 

Jelölés Magyarázat 

(Első szerző, évszám) Szakirodalmi forrás hivatkozása  

{Szám} Szakirodalomból vagy egyéb forrásból átvett ábra hivatkozása 

[Szám] Saját publikáció hivatkozása 

(Szám.) A disszertációban előforduló egyenlet hivatkozása 
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1. BEVEZETÉS 

A cellás anyagok a természetben már régóta jelen vannak: elegendő akár az emberi csont szivacsos 
állományára (1a. ábra), a korallra (1b. ábra), a méhkaptár belső szerkezetére (1c. ábra), vagy akár a 
tengeri sün vázára (1d. ábra) gondolnunk. Az ember alkotta műszaki alkatrészek, szerkezetek esetében 
az ilyen anyagok használatának kezdete viszont csak a XX. század közepére tehető. A tudomány és 
technika fejlődésével megjelentek olyan gyártástechnológiák, amik lehetővé tették újabb és újabb 
mesterséges cellás anyagok elkészítését. Ezzel párhuzamosan egyre növekvő igény jelentkezett ezekre 
az anyagokra, többek között a tömegcsökkentés jegyében, így a két folyamat egymást erősítve azt 
eredményezte, hogy napjainkban ezekre az anyagokra kitüntetett figyelem hárul, fajtáikat tekintve 
pedig igen széles a lehetőségek skálája. 

 

 

1. ábra.  Emberi csont szivacsos állomány (a), korall (b), méhkaptár belseje (c), tengerisün váza (d) {1-4}. 

 

Az ember alkotta cellás anyagok történetét tekintve először a polimer mátrixú variánsok 
jelentek meg a műanyagok könnyű feldolgozhatósága miatt. A nagyobb teherbírású cellás anyagokra 
mutatkozó igény indukálta később a fémmátrixú cellás szerkezetű anyagokat, amelyek 
gyártástechnológiája komolyabb berendezéseket igényel. Az első, nagyméretben gyártott és 
dokumentált fémhab az 1960-as évekre tehető, és a Bjorksten Kutató Laboratórium nevéhez fűződik 
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(2. ábra). A korabeli kép kiválóan illusztrálja az alumínium mátrixú fémhab előnyös tulajdonságait: kis 
sűrűséggel és mellette kellő szilárdsággal rendelkezik. 

 

 
2. ábra.  Korabeli felvétel a Bjorksten Kutató Laboratórium által gyártott alumínium mátrixú fémhabról 

(a kép készítésének pontos időpontja ismeretlen) {5}. 

 
A fémhaboknál, mint minden cellás szerkezetű anyag esetében, beszélhetünk nyílt-, illetve zárt 

cellás változatokról a belső szerkezet függvényében. Ezen túlmenően létezik egy további alcsoport, az 
úgynevezett „szintaktikus habok” csoportja,  amelyek esetében a térfogatban elhelyezkedő cellák 
mérete közel azonos, elhelyezkedésük pedig homogénnek tekinthető. Az elnevezés a görög 
„συντακτικός” szóból ered, amelynek magyar fordítása: „mesterségesen rendezett”. 

A szintaktikus habok számos előnyös tulajdonsággal rendelkeznek a „klasszikus” nyílt- és zárt 
cellás fémhabok előnyös tulajdonságain túlmenően: a belső pórusok, amelyeket leggyakrabban 
gömbhéjak alkotnak, méretei és mennyisége, ezáltal a teljes fémhab tulajdonsága megválasztható és 
széles tartományban beállítható. Emellett figyelemre méltó mechanikai energiaelnyelő képességgel 
rendelkeznek, kiválóan elnyelik a különböző hullámokat (hang, rádió), folyadék- és gázzárók, valamint 
tűz- és hőállók. Egyik legnagyobb hátránya ezen anyagoknak, hogy előállításuk viszonylag drága, így 
elterjedésük korlátozott, amelyet tovább fokoz az anyag egyes tulajdonságainak, például fáradásának, 
törésének és tönkremenetelének a tervezés szempontjából fontos ismereteinek hiánya. 

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gépészmérnöki Karának 
Anyagtudomány és Technológia Tanszékén az 1997-re visszanyúló porózus szerkezeti anyagokkal 
kapcsolatos kutatásoknak köszönhetően mára számos kutatómunka, szakcikk, doktori értekezés 
született a kerámia gömbhéjakkal töltött szintaktikus fémhabok témakörében. Az ezekből szerzett 
tapasztalatok és eredmények, valamint a világ más tájainak kutatócsoportjai által végzett 
kutatómunkák többek között arra is rávilágítanak, hogy ebben a témakörben még számos kérdés 
tisztázatlan, így érdemes ezen a területen tovább folytatni a tudományos kutatómunkát. Doktori 
munkám szempontjából nagy jelentőséggel bír Blücher József, Németh Árpád, Dobránszky János, 
Orbulov Imre és Májlinger Kornél fémhabok terén végzett munkássága, amelyek mintegy alapköveit 
jelentik kutatásomnak (Németh et al., 2006; Orbulov et al., 2008; Orbulov et al., 2009; Orbulov et al., 
2009/2; Orbulov et al., 2010; Bálint et al., 2014; Májlinger, 2015; Májlinger et al., 2016). 
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2. A SZAKIRODALOM ELEMZÉSE 

A szintaktikus fémhabok történetének áttekintését az 1960-as éveknél érdemes elkezdeni, mivel ekkor 
jelentek meg az első fémmátrixú hab struktúrák. Ezek az anyagok ugyan nem voltak „szintaktikusak” 
mivel a porozitást gázképző adalékokkal érték el, viszont később ebből fejlődtek ki a dolgozatomban 
részletesen tárgyalt szintaktikus fémhabok. Emellett érdemes említést tenni az ugyancsak 1960-as 
évekre visszavezethető polimer mátrixú szintaktikus habokról, amelyek szerkezetükben teljesen 
hasonlóak, mint a szintaktikus fémhabok, leszámítva a befoglaló anyag minőségét (Banhart, 2013). 

A szintaktikus fémhabok megjelenése, valamint az ezen anyagokkal foglalkozó tudományos 
kutatások megkezdése az 1990-es évek elejére tehető. Az anyag iránti érdeklődést jól szemlélteti a 
3. ábra, ahol a „Syntactic foams” (szintaktikus habok) és a „Metal matrix syntactic foams” (fém mátrixú 
szintaktikus habok, rövidebben: szintaktikus fémhabok) keresőszavakra található publikációk száma 
látható évenkénti bontásban a Scopus adatbázisa (Scopus) alapján. Fontos különbséget tennünk a két 
oszlop között, mivel a szintaktikus habok kifejezés magában foglalja a fém, a kerámia és a polimer 
mátrixú anyagokat is. 

 

 
3. ábra.  A „Syntactic foam” és „Metal matrix syntactic foam” keresőszavakra talált publikációk száma 

évenkénti bontásban a Scopus adatbázisa alapján. 

 
Látható, hogy a szintaktikus habok iránti érdeklődés tendenciájában növekszik, de ami a PhD 

munkám szempontjából relevánsabb, hogy a szintaktikus fémhabok iránt is egyre nagyobb az 
érdeklődés. A releváns szakirodalom a növekvő publikációszám ellenére még tartogat fehér foltokat a 
szintaktikus fémhabokat illetően. A következő alfejezetekben azokat a szintaktikus (és ahhoz hasonló) 
fémhabokkal foglalkozó publikációkat foglalom össze, amelyek a doktori témámat közvetlenül érintik. 
 

2.1 A SZINTAKTIKUS FÉMHABOK  

Habok alatt olyan cellás szerkezetű anyagokat értünk, ahol egy befoglaló anyagban (mátrix) légnemű 
részek (cellák) találhatóak. Ezeket az anyagokat két nagy csoportba sorolhatjuk a belső szerkezet 
függvényében: nyílt- (4.a ábra), illetve zártcellás (4.b ábra) habok csoportjára. Nyílt cellás habokról 
akkor beszélhetünk, ha az anyagban megtalálható cellákat nem választja el egymástól cellafal, azok 
között az átjárás megvalósítható. A természetben megtalálható szerves cellás anyagok (pl. csont, 
korall) tipikusan ebbe a kategóriába tartoznak. A zártcellás habok esetében, ahogy neve is jelzi, az 
anyagban a cellák egymástól elhatároltak, a határokat a cellafalak jelentik. Ennek okán az egyes cellák 
között nincs átjárásra lehetőség. 
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Azokat a speciális fémhabokat, ahol a cellák mérete azonos, az anyagon belüli elhelyezkedésük 
pedig homogénnek tekinthető, szintaktikus fémhaboknak nevezzük (4.c ábra). A gyakorlatban 
előállított szintaktikus fémhabok befoglaló anyaga általában valamilyen könnyűfém, tipikusan 
alumíniumötvözet, töltőanyaga pedig jellemzően kerámia gömbhéj. A 2.2 és 2.3 alfejezetekben a 
szakirodalomban fellelhető kutatásokhoz használt anyagokat és azok tulajdonságait taglalom 
részletesen. 

 

 
 

4. ábra.  A hab anyagok csoportosítása a belső struktúra alapján: nyíltcellás (a), zártcellás (b) és 
szintaktikus (c) a cella és a mátrix jelölésével. 

 

2.2 A MÁTRIX TIPIKUS ANYAGAI 

A mátrixanyag fő funkciója szintaktikus habok esetén, az abban elhelyezett gömbhéjak vagy egyéb 
részecskék befoglalása, pozícióban tartása és a terhelés felvétele a környezet felől. Mivel az anyag 
teherviselésében elsősorban a mátrix vesz részt, ezért annak mechanikai és egyéb fizikai tulajdonságai 
döntően befolyásolják a hab anyag későbbi viselkedését egy igénybevétel során. A szintaktikus habok 
mátrixa egyaránt lehet fém, kerámia vagy akár polimer, így a lehetőségek széles skálán mozognak. 
Dolgozatom témáját szem előtt tartva jelen alfejezetben csak a fém mátrixanyagokat taglalom 
részletesen. 

Szintaktikus fémhabok esetében az alkalmazott mátrixanyag általában valamilyen könnyűfém, 
jellemzően alumínium vagy alumíniumötvözet. Ezt többek között az alumínium (többi fémhez képesti) 
kis sűrűsége indokolja, ami fontos, hiszen a tárgyalt habanyag alkalmazásának egyik fő motivációja a 
tömegcsökkentés. Emellett az alumíniumnak viszonylag kicsi az olvadáspontja (660 °C), ami a gyártás 
szempontjából fontos és nem utolsó sorban kiváló korróziós tulajdonságokkal rendelkezik. A fellelhető 
publikációk többségében ipari tisztaságú alumínium (Al1050 vagy Al99,5) vagy szilíciummal ötvözött 
alumínium ötvözeteket használnak, mint mátrixanyag. Ez utóbbiból jellemzően a közel eutektikus 
összetételű, 12 % szilícium tartalmú változatot használják (Al4032 vagy AlSi12), annak kis 
olvadáspontja (575 °C) és az ötvözetlen alumíniumhoz képesti nagyobb szilárdsági értékei miatt. Ezen 
két anyag összetételét, fontosabb mechanikai és fizikai tulajdonságait az 1. táblázat foglalja össze. 
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 Az Al99,5 és AlSi12 alumínium/alumíniumötvözet tulajdonságai. 

Mátrix 
Összetétel (t%) Sűrűség 

(kg/m3) 
Tolv  

(°C) 
E 

(GPa) 
Nyomószilárdság 

(MPa) Al Si Fe Mg Cu egyéb 

Al99,5 99,5 0,1 0,1 - - 0,3 2710 660 70 60 

AlSi12 86,0 12,8 0,1 0,1 - 1,0 2650 575 72-75 80 

 

Az alumínium vagy annak ötvözetének használatán túl, mint mátrixanyag, egyes kutatók cinket 
(Daoud, 2007), titánt (Mondal et al., 2012), magnéziumot (Anantharaman et al., 2015), tiszta vasat 
(Peroni et al., 2012) vagy acélt (Peroni et al., 2014) alkalmaznak.  

 

2.3 A GÖMBHÉJAK TIPIKUS ANYAGAI 

A szintaktikus fémhabokban megtalálható töltőanyagok, amelyek szinte kivétel nélkül gömbhéjak, fő 
funkciója nem más, mint az anyagon belüli porozitás megvalósítása, ezzel létrehozva a hab struktúrát 
a teljes térfogatban. Kivételként megemlítendő, hogy Taherishargh és társai olyan szintaktikus 
fémhabokat állítottak elő és vizsgáltak, amelyben a töltőanyag szerepét építőipari perlit vagy habkő 
valósította meg, amellyel a fémhabok előállítási költségét csökkentették (Taherishargh et al., 2014, 
Taherishargh et al., 2015). Léteznek úgynevezett hibrid szintaktikus fémhabok is, amelyek esetében 
jellemzően két nagyon különböző méretű vagy anyagú gömbhéjat alkalmaznak (Májlinger et al., 2014, 
Orbulov et al., 2015; Májlinger, 2015). 

A szintaktikus fémhabok esetében használt gömbhéjak anyaga általában Al2O3 vagy Al2O-SiO2 
vegyesoxid kerámia, de a SiC (Luong et al., 2013), a B4C (Gupta et al., 2013) vagy akár fém (Vendra et 
al., 2009) illetőleg üveggömbhéjak (Peroni et al., 2012) is alkalmazhatóak töltőanyagként. Mivel a 
doktori munkám során használt szintaktikus fémhabok töltőanyaga kerámia alapanyagú, ezért a 
következőkben ezen típusú gömbhéjakat taglalom részletesen. 

A kerámia gömbhéjak gyártása több különböző módszerrel valósítható meg, amely egyik 
lehetséges változata az úgynevezett koaxiális fúvás. Ennek során az alapanyagból finom port 
készítenek, amelybe kötőanyagot, majd acetont kevernek, amellyel így egy meghatározott állagú 
masszát hoznak létre. Ezt egy speciális koaxiális fúvókán keresztülnyomva egy csövet képeznek, amely 
bizonyos hosszonként szétszakad. Ezek a darabok a felületi feszültség miatt összehúzódnak és egy 
gömbhéj formát vesznek fel, amelyből az oldószer elpárolog. Az így kialakult gömbhéjakat a megfelelő 
szilárdság elérése érdekében szinterelik. Egy másik gyártási módszer, az úgynevezett elvesző magos 
eljárás, amely során egy mag anyagra viszik fel por formájában a kerámia anyagot. A gyártási folyamat 
utolsó lépcsője itt is a szinterelés, amely során a mag anyaga kiég a rendszerből, a visszamaradó 
kerámia gömbhéj szilárdsága pedig eléri a kívánt értéket. Fontos megjegyezni, hogy a kerámia 
gömbhéjak fala a gyártásból fakadóan nem lesz feltétlenül teljesen tömör. Amennyiben túlságosan 
porózus, úgy a szintaktikus fémhab gyártása során az olvadék állapotban lévő mátrixanyag behatolhat 
a gömbhéj belsejébe, így kitöltve azt, amely jelenség miatt a töltőanyag nem képes ellátni funkcióját 
(nem tud pórust képezni).  

A töltőanyagként használt gömbhéjak esetében követelmény, hogy kémiailag stabilak 
legyenek, mivel a gyártás során olvadékállapotba kerülő mátrix igen reakcióképes, valamint, hogy a 
legnagyobb alkalmazhatósági hőmérsékletük haladja meg a mátrixanyag olvadáspontját. Ezt szem előtt 
tartva a szintaktikus fémhabok esetében a leggyakrabban használt töltőanyag Al2O3, SiO2, TiO2, Fe2O3 
és/vagy mullit (3Al2O3·2SiO2) anyagú kerámia gömbhéj. 

A gömbhéjak másik fontos paramétere az összetételén túlmenően annak mérete, legfőképpen 
a külső (R) és belső sugara (r). E két értéket együtt kell vizsgálni, mivel ezek aránya (η, (1.)) döntően 
befolyásolja a gömbhéj anyagon belüli, tönkremenetel közbeni viselkedését. 

 

η =
r

R
 (1.) 
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Kerámia gömbhéjak egyenként való vizsgálatai alapján kimutatták, hogy a sugárarány 
csökkenése, vagyis adott külső átmérőhöz tartozó falvastagság növekedése a gömbhéj szilárdságának 
csökkenését eredményezi. Ennek magyarázata, hogy az egyre vastagabb anyagban egyre nagyobb a 
hibák előfordulásának valószínűsége. Ezzel szemben több gömbhéj együttes vizsgálata alapján arra 
jutottak, hogy a falvastagság növekedése, vagyis a sugárarány csökkenése a nyomószilárdsági érték 
lineáris növekedését eredményezi, mivel az egymást megtámasztó gömbhéjaknak megváltozik a 
tönkremeneteli módjuk (Gupta et al., 2006). A sugárarány egyben meghatározza a gömbhéj nyomó 
terhelés hatására végbemenő várható viselkedését. Kutatások alapján úgy találták, hogy egy kritikus 
sugáraránynál (ηkrit) kisebb sugárarányú gömbhéj által elfoglalt (mátrixanyagon belüli) térfogat nőni 
fog annak tönkremenetele során (5.a ábra). Amennyiben ez a feltétel nem teljesül, vagyis a gömbhéj 
falvastagsága kellően kicsi az átmérőjéhez képest, úgy az összeroskad, az általa eredetileg létrehozott 
cellarész pedig tovább funkcionál, hasonlóan egy „szokványos” zárt cellás fémhab cellájához (5.b ábra). 
A szerzők szerint ez a kritikus sugárarány érték 0,71 (Gupta et al., 2004). 
 

 
 

5. ábra.  Egy kritikusnál kisebb (a) és egy kritikusnál nagyobb (b) sugáraránnyal rendelkező gömbhéj és 
azok tönkremeneteli folyamatai. 

 
A piacon fellelhető kerámia gömbhéjak választéka igen nagy, a 2. táblázat a Budapesti Műszaki 

és Gazdaságtudományi Egyetem Gépészmérnöki Karának Anyagtudomány és Technológia Tanszékén 
korábbi kutatások során felhasznált kerámia gömbhéj főbb jellemzőit mutatja. 

A kereskedelmi forgalomban kapható kerámia gömbhéjak esetében általános jelenség, hogy 
az átlagos külső átmérő csökkenése a külső átmérő egységcsomagon belüli szórásának növekedésével 
jár együtt. Ezt figyelembe véve érdemes vagy a gömbhéjakat méret szerint válogatni, vagy nagyobb 
átmérőjű gömbhéjakat alkalmazni, amely így homogénebb póruseloszlást fog eredményezni az 
elkészült fémhabban.  
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 Szintaktikus fémhabbal alkalmazott kerámia gömbhéjak márkaneve, gyártója és főbb kémiai, 
fizikai jellemzői. 

Márkanév 
 

Cenosphere 
E-spheres 

SL150 
E-spheres 

SL300 
Globocer 

Gyártó 

 Plomp 
Mineral 

Services BV 
(PMS) 

Envirospheres 
Pty. Ltd. 

(Envirospheres) 

Envirospheres 
Pty. Ltd. 

(Envirosphere
s) 

Hollomet 
GmbH. 

(Hollomet) 

Ö
ss

ze
té

te
l Al2O3 

t% 

25-35 36-40 36-40 33 

SiO2 55-65 55-60 55-60 48 

TiO2 0,5-1,5 1,4-1,6 1,4-1,6 - 

Fe2O3 1-5 0,4-0,5 0,4-0,5 - 

3Al2O3·2SiO2 - - - 19 

Külső átmérő µm 10-350 56-183 101-332 1370-1530 

Falvastagság µm n.a. 3-6 5-8 55-60 

Valódi sűrűség g/cm3 n.a. 576 691 816 

Átlagos sugárhányados - n.a. 0,93 0,93 0,92 

 
 

2.4 A SZINTAKTIKUS FÉMHABOK GYÁRTÁSI LEHETŐSÉGEI 

A szintaktikus fémhabok gyártási módszerei alapvetően három csoportra oszthatók: (i) az olvadék 
állapotba vitt mátrixanyagba mechanikus úton belekeverjük a töltőanyagot, amely a keverés hatására 
az anyagban többé-kevésbé homogén eloszlással lesz jelen, (ii) adott térfogatú kvázi rendezett 
állapotban lévő töltőanyag közé bejuttatjuk az olvadék állapotban lévő mátrixanyagot, (iii) 
porkohászati úton, a mátrixanyag megolvasztása nélkül hozzák létre a cellás struktúrát. 

A felsorolt gyártási eljárások mindegyikének vannak előnyei és hátrányai, illetve korlátjai. A 
keveréses eljárás könnyen kivitelezhető gyártási lehetőség, előnye, hogy jól beállítható a szintaktikus 
fémhab térkitöltése. Ezen előnyös tulajdonságok mellett, azonban meg kell említeni, hogy az olvadék 
fémbe juttatott és előmelegített töltőanyag részecskék a keverés hatására roncsolódhatnak, így a 
mátrix megszilárdulása után ezek a károsodott részek nem tudják ellátni térkitöltő szerepüket. Ez az 
eljárás nem alkalmas az elméletileg elérhető maximális térkitöltésű fémhab előállításához. A keveréses 
gyártási módszerrel kis olvadásponttal rendelkező (alumínium vagy ötvözetei, cink ötvözetek) 
mátrixanyagú fémhabokat állítanak elő (Ramachandra et al., 2005; Ramachandra et al., 2007; Mondal 
et al., 2009). 

Az infiltráló módszer esetében a fémhab nem az olvadék állapotban lévő mátrixanyag és a 
töltőanyag összekeverésével jön létre, hanem a gömbhéjak közé, amelyek egy előre definiált térfogatú 
tégelyben foglalnak helyet, nyomják be (infiltrálják) az olvadt fémet. Az infiltrálás az esetek túlnyomó 
többségében nyomással történik, de ritkább esetben az ellenoldalról való szívással kényszerítik a 
mátrixot a töltőanyagok közötti résekbe (Kiser et al., 1999). Mivel a nyomásos infiltráció jóval 
elterjedtebb, valamint doktori kutatásaim során én is ezzel a módszerrel állítottam elő a vizsgálatokhoz 
használt szintaktikus fémhabokat, ezért ezen gyártási módszer kutatási hátterét ismertetem 
részletesen. 

A nyomásos infiltráció során inert gáznyomással infiltrálják az olvadék állapotban lévő 
mátrixanyagot a töltőanyag közé. Ennek megvalósításához olyan célberendezés alkalmazása 
szükséges, amelynek munkatere fűthető, hűthető, kis (vákuum) és nagy nyomás alá helyezhető. A 
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Anyagtudomány és Technológia Tanszékén 
található egy olyan egyedi gyártású infiltráló kemence – Blücher József professzor által tervezett –, 
amely célberendezés esetében a gyártási paraméterek széles skálán változtathatók (hőmérséklet: 
~1200 °C-ig, nyomás: „durva” vákuumtól ~10 MPa-ig), így az alkalmazott anyagok és a létrehozni 
kívánt szintaktikus fémhab tulajdonságainak függvényében az optimális paraméter kombináció 
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beállítható. A fűtés egy háromzónás fűtőelemmel, a hűtés pedig egy, a kemencét körül ölelő 
vízköpenyes hűtőrendszerrel valósítható meg (Blucher, 1992, Blucher et al., 2000). Mivel ennek az 
infiltráló kemencének segítségével gyártottam le a vizsgált, kerámia gömbhéjakkal töltött szintaktikus 
fémhab anyagot, ezért működési elvét, valamint az alkalmazott paramétereket a 4.1 fejezetben 
részletesen taglalom. 

Fontos megemlíteni a nyomásos infiltrálás korlátait is, mivel ezek figyelmen kívül hagyása olyan 
hibákat hoz/hozhat létre a gyártott szintaktikus fémhabban, ami nagyban módosítja annak hibamentes 
állapotához képesti mechanikai tulajdonságait. Mivel a töltőanyagként szolgáló gömbhéjak és a fém 
olvadék rosszul nedvesíti egymást, ezért a mátrix töltőanyag közötti réseibe való infiltrálásához 
hajtóerőt kell kifejteni, amit a gáznyomás biztosít. Amennyiben túl kicsi az alkalmazott nyomás, úgy a 
fémolvadék nem hatol be kellőképpen az üregekbe, így a töltőanyag által létrehozott porozitáson túl 
további, úgynevezett nemkívánt porozitás is létrejön. Ezt a nyomás megfelelő értékével 
kiküszöbölhetjük. Ahhoz, hogy végbe menjen az infiltrálás, az alkalmazott nyomásnak nagyobbnak kell 
lennie, mint a küszöbnyomás, amit több különálló kutatócsoport is definiált (Rohatgi et al., 1998, 
Bárczy et al., 2005, Trumble, 1998). Infiltrálás során gyakran előforduló jelenség, hogy az olvadék 
állapotú mátrixanyag a nagy nyomáskülönbség miatti hirtelen áramlás hatására és az ebből adódó 
nyomáslökés miatt egyes gömbhéjakat eltörhet, és azok üregét teljesen kitölti, ezzel csökkentve az 
adott térfogatú fémhab porozitását (Orbulov et al., 2010/2). 

A szakirodalmi forrásokban fellelhető gyártási folyamatokat elemezve megállapítható, hogy a 
gáznyomásos infiltrálással igen változatos mátrixanyag – gömbhéj variánsokból álló szintaktikus habok 
állíthatók elő. A különböző mátrixanyagok esetében eltérő a felfűtés maximális értéke, viszont más 
kutatócsoportok által végzett kísérletek eredményeiből kijelenthető, hogy megfelelő az infiltrálás 
szempontjából, amennyiben ezen hőfok érték Tmax=Tolv,mátrix+100 °C (Rohatgi et al., 1998, Rohatgi et al., 
2006, Balch et al., 2005, Balch et al., 2006). 

A szakirodalom alapján az infiltrálás sikeressége a 45 µm vagy annál kisebb átmérőjű 
gömbhéjak alkalmazása esetében kérdéses, mivel az infiltrálás csak részlegesen vagy egyáltalán nem 
kivitelezhető, így ilyen méretű töltőanyagoknál olyan bevonat alkalmazása szükséges, amelyet jobban 
nedvesít a fémolvadék (Palmer et al., 2007, Daoud, 2007). 

Orbulov Imre doktori munkájában többek között részletesen vizsgálta az infiltrálás egyes 
paramétrereit (nyomás, nyomás ideje), ami alapján definiált egy olyan paraméter együttest, amellyel 
egy elméleti maximális térkitöltéssel és minimális nem kívánt porozitással rendelkező szintaktikus 
fémhab gyártható (Orbulov, 2009). Az itt meghatározott eredmények további vizsgálatok alapján 
pontosításra kerültek (Orbulov, 2013). Mivel a dolgozatomban leírt kutatómunkához használt 
szintaktikus fémhabok gyártástechnológiája a fentebbi kutatómunka eredményei alapján készültek, így 
azt részletesen taglalom a 4.1 fejezetben. 
 

2.5 A SZINTAKTIKUS FÉMHABOK FŐBB TULAJDONSÁGAI ÉS ALKALMAZÁSI 

TERÜLETEI 

A habanyagok, köztük a szintaktikus fémhabok, legnagyobb előnye a viszonylag kis sűrűséggel párosuló 
kedvező szilárdsági tulajdonságok. További előnyük, hogy azonos méretű gömbhéjakkal az elérhető 
(elméleti) térkitöltés értéke 0 és 74 % között változhat, ezzel egyes tulajdonságok (szerkezeti 
merevség, nyomószilárdság stb.) az adott alkalmazásra szabva beállíthatók. Nyilvánvaló okok miatt a 
két végérték pusztán elméletben értelmezhető, mivel nagyon kicsi térkitöltéssel rendelkező „hab” nem 
viselkedne habanyagként, az elméleti maximum térkitöltést pedig gyakorlati szempontok miatt nem, 
vagy csak nagyon kicsi térfogatban lehet megvalósítani (tökéletesen azonos méretű gömbhéjakat és 
tökéletesen szabályos elrendezést követel meg). Amennyiben a szintaktikus fémhab szerepe egy adott 
alkalmazás esetén a minimális sűrűségű anyag elérése, úgy törekednünk kell a maximális térkitöltésre. 
Gyakorlati szempontból ennek a követelmények eleget tévő térkitöltés az úgynevezett RCP (Random 
Close-Packed, véletlenszerűen legsűrűbb illeszkedésű elrendezés) struktúra. Ebben az esetben az 
anyagban elhelyezkedő (azonos) átmérőjű gömbhéjak elhelyezkedése nem szabályszerű, de a 
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legsűrűbb. 1970-ben J.L. Finney „Random packings and the structure of simple liquids I. The geometry 
of random close packing” című munkájában igazolta, hogy egy egységnyi térfogatban véletlenszerűen 
elhelyezkedő azonos méretű gömbök által létrehozott térkitöltés ~64 % (0,6366±0,0004) (Finney, 
1970). Ez az érték szintaktikus fémhabok esetére is érvényes, mivel ott is hozzávetőlegesen azonos 
méretű gömbhéjak töltik ki az adott térfogatot és mára teljes körben elfogadottá vált a tárgyalt 
anyaggal dolgozó kutatók körében világszerte (Orbulov, 2012; Altenaiji et al., 2014; Májlinger et al., 
2014/2; Zhang et al., 2016). Fontos megemlíteni, hogy a szintaktikus fémhabok esetében a 
gyártástechnológiából fakadóan az anyagon belül létrejöhet úgynevezett nemkívánt porozitás, ami az 
infiltrálás hibájából származik, ezzel növelve a teljes térfogat porozitását. Ezen tulajdonságot a doktori 
kutatásomban használt szintaktikus fémhabra nézve részletesen taglalom a 4.1 fejezetben. 

A szintaktikus fémhabok további előnye, hogy a véletlenszerű porozitás (gömbhéj) 
elhelyezkedés miatt az anyag izotrópnak tekinthető, valamint a porozitás velejárójaként az alapfémhez 
képest kisebb a sűrűségük. Ez manapság kifejezetten előnyös, mivel egyes közlekedési eszközöknél az 
üzemanyag fogyasztás hatékonyabbá tételéhez kisebb tömegű, de emellett megfelelő szilárdságú 
anyagok szükségesek, valamint kisebb öntömegű alkatrészekkel növelhető a mobilitás is. 

A hab struktúrából fakadóan a szintaktikus fémhabok jó energiaelnyelő képességgel 
rendelkeznek, mivel az anyagon belül található üregek egy külső terhelés hatására nem egyszerre, 
hanem időben egymástól elválasztva roppannak össze/mennek tönkre, ezzel a terhelést fokozatosan 
véve fel. Ez különösen előnyös például személygépjárművek ütköző zónáiban való alkalmazásra, mivel 
a belső szerkezetből fakadóan az energiát hosszú úton nyeli el, amely által a létrehozott lassulás is 
kisebb lesz, szemben egy tömör anyag esetében. Ezek a tulajdonságok számos területen indokolják az 
anyag alkalmazhatóságát: mélytengeri olajvezetékek burkolataként (6a. ábra), gép- és egyéb járművek 
ütköző zónáiban (6b. ábra), légijárművek és vízi járművek egyes elemeiként (6c. ábra), rezgés csillapító 
elemekként, borításokként, zajcsillapítókként. A kellő merevségének és kis sűrűségének köszönhetően 
alkalmazható szendvicsszerkezetek töltőanyagaként is (6d. ábra). Az alkalmazott kerámia töltőanyag 
és az alapfém (általában alumínium) miatt a szintaktikus fémhabok hőállók, hőtágulási együtthatójuk 
pedig viszonylag kicsi. 
 

 

6. ábra.  Szintaktikus fémhabok egyes alkalmazási területei: a mélytengeri csővezeték borítása (a), 
gépjármű ütközőzónái (b), hadihajó egyes elemei (c), szendvicsszerkezet töltőanyaga (d) {6-8}. 
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A bemutatott alkalmazási területeket figyelembe véve érdemes foglalkozni a tárgyalt 

szintaktikus fémhabok statikus, dinamikus és ciklikus nyomó igénybevételével, mivel ezek azok a 
terhelési formák, amelyek jellemzők lehetnek erre az anyagra, így az ezen igénybevételekre adott 
válaszának ismerete elengedhetetlen a későbbi felhasználás szempontjából. A következő 
alfejezetekben célirányosan az ilyen irányú kutatások eredményeit foglalom össze. 

 

2.6 A SZINTAKTIKUS ÉS EGYÉB FÉMHABOK KVÁZI-STATIKUS ÉS DINAMIKUS 

ZÖMÍTÉSE 

A fémhabok így a szintaktikus fémhabok is elsősorban a nyomó terhelést képesek érdemben felvenni, 
így ezen anyagok zömítő vizsgálata kiemelt fontossággal bír a későbbi felhasználás szempontjából. 
Ezen vizsgálatokra vonatkozó nemzetközi szabvány az ISO 13314 - Mechanical testing of metals. 
Ductility testing. Compression test for porous and cellular metals (ISO 13314, 2011), valamint a DIN 
50134 - Testing of metallic materials - Compression test of metallic cellular materials (DIN 50134, 
2008), definiálja a zömítő vizsgálatot, valamint annak végrehajtása során kapott eredmények 
kiértékelését kvázi-statikus esetre. Mivel a fémhabok, köztük a szintaktikus fémhabok is jó 
energiaelnyelő képességgel bírnak, ami miatt alkalmazhatók lennének mechanikai energia elnyelésére 
például gépjárművek vagy más közlekedési eszközök burkalatában vagy ütköző zónáiban, ezért azok 
nagy alakváltozási sebesség melletti zömítő vizsgálata is indokolt. 

A dinamikus igénybevétel során az alakváltozási sebességtől való érzékenység 
számszerűsíthető az alakváltozási sebesség érzékenységi paraméter (Σ, (2.)) alapján (Holt et al., 1967): 

 

Σ =
σd−σq

σ∗

1

ln(
ε̇d
ε̇q

)
  , (2.) 

 
ahol σ az adott alakváltozás mellett mért feszültség, σ* a 0,2 %-os képlékeny alakváltozásnál 

mért feszültség, 𝜀̇ pedig az alakváltozási sebesség. A „d” illetve a „q” indexek a dinamikus, illetve kvázi-
statikus mérésekre utalnak. A fenti összefüggést számos kutatócsoport használja a vizsgált szintaktikus 
fémhabok szilárdsági tulajdonságainak alakváltozási sebességtől való függésének számszerűsítésére. 

Santa Maria és kutatócsoportja A206 alumínium (Al-4 % Cu-Mg-Ti) mátrixú szintaktikus 
fémhabokat vizsgáltak, amelyeket nyomásos infiltrációval állítottak elő. Az alkalmazott töltőanyagok 
az Imerys Refractory Minerals (Imerys) által gyártott ALODUR márkanévre hallgató 98,8 t% Al2O3 
tartalmú kerámia gömbhéjak voltak, amelyeket három méretkategóriába soroltak: 0,106-0,212 mm, 
0,212-0,425 mm és 0,425-0,500 mm. Kutatásuk fókusza a fémhabok egyes szilárdsági értékeinek (első 
maximális feszültségcsúcs, plató feszültség) a töltőanyagok falvastagság/átmérő arányától, valamint a 
mátrixanyagok hőkezeltségi állapotától való függésének leírása. A vizsgálatokhoz kvázi-statikus 
nyomóvizsgálatot alkalmaztak 10 -3 s-1 alakváltozási sebesség mellett hengeres próbatesteken. Azt 
találták, hogy a vizsgált feszültségi értékek nőnek, amennyiben a falvastagság/átmérő arány növekszik. 
Az első maximális feszültségcsúcs és a mátrixanyag szilárdsága között egyértelmű kapcsolatot 
mutattak ki: minél nagyobb szilárdságú az alapanyag, annál nagyobb a belőle készített szintaktikus 
fémhab első maximális csúcsa (Santa Maria et al., 2013). 

Goel és kutatócsoportja Cenosphere-rel töltött alumíniumötvözet (Al2014) mátrixú 
szintaktikus fémhabok dinamikus zömítésre adott válaszát vizsgálták különböző alakváltozási 
sebességek mellett. A vizsgálatok során két különböző átlagos átmérővel rendelkezdő kerámia 
gömbhéj csoportot használtak, amellyel a cellaméret zömítési tulajdonságokra gyakorolt hatását 
célozták megfigyelni. A nyomóvizsgálatokhoz 10 mm átmérőjű és 15 mm magasságú hengeres 
próbatesteket használtak. A nagy alakváltozási sebességű méréseket Split Hopkinson Pressure Bar 
(SPHB) berendezéssel kivitelezték, munkájukban összesen hét különböző alakváltozási sebesség 
(0,01 s-1, 1 s-1, 10 s-1, 420 s-1, 750 s-1, 900 s-1 és 1400 s-1) mellett. A vizsgálatok eredményei alapján 
megállapították, hogy a kvázi-statikus zömítéshez képest a nagyobb alakváltozási sebesség 10-30 %-os 
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növekedést eredményezett a nyomószilárdsági értékekben. Az elvégzett vizsgálatok alapján a 
legnagyobb szilárdsági érték a 750 s-1 alakváltozási sebességgel végzett zömítésnél volt mérhető, amely 
megállapítás az elnyelt energiára is érvényes. Az ennél nagyobb sebességgel végzett mérés az elnyelt 
mechanikai energia 55 %-os csökkenését eredményezte. Megállapították, hogy a töltőanyag 
átmérőjének növekedése, a nyomószilárdság és az elnyelt energia értekeinek csökkenését 
eredményezi (Goel et al., 2012). 

Fiedler és kutatócsoportja építőipari perlittel töltött A356-os alumínium ötvözet (Al-7 % Si-Mg) 
mátrixú szintaktikus fémhab próbatestek dinamikus zömítését végezték el hengeres (D = 30,7 mm, 
H = 22,1 mm) próbatesteken. A vizsgálataikhoz a kvázi-statikus állapotú zömítésen felül 142 mm/s és 
284 mm/s-os terhelési sebességű nyomást alkalmaztak, amelyek 6,8 s-1 és 13,6 s-1-os kezdeti 
alakváltozási sebességeknek felelnek meg. A zömítővizsgálatok során a próbatesteket infravörös 
kamerával figyelték, így láthatóvá vált, hogy mely régiókban indul meg először a hőfejlődés, vagyis az 
alakváltozás. A zömítővizsgálatokkal párhuzamosan elkészítették a mérés végeselemes szimulációját 
is. A kapott eredmények alapján megállapították, hogy a szilárdsági értékek (nyomószilárdság, plató 
feszültség) az alakváltozási sebesség növekedésével kismértékben növekszenek. Az elvégzett 
végeselemes szimulációk eredményei jól közelítik a fizikai mérésekből kapott eredményeket. Ez a 
megállapítás a tönkremenetel formájára is igaz: a próbatesteken a zömítés hatására körkörösen nyírási 
síkok jelentek meg (7. ábra). A végeselemes szimulációk eredményei, valamint az infravörös kamerás 
felvételek alapján megállapították, hogy a tönkremenetel a terhelés irányával párhuzamosan 
elhelyezkedő mátrixanyag „bordák” (struts) kihajlása és törése miatt indul meg az anyagon belül, 
amelyek körkörösen elhelyezkedő törési síkokká állnak össze (Fiedler et al., 2015). 

 

 
7. ábra.  Fiedler és társai által elkészített végeselemes szimuláció ε=40%-os mérnöki alakváltozásnál a 

próbatest különböző oldalain (kék rész – deformálatlan, piros rész – maximális deformáció) {10}. 

 
Peroni és kutatócsoportja különböző mérettartományú üveggömbhéjakkal töltött tiszta vas 

mátrixú szintaktikus fémhabok kvázi-statikus és dinamikus vizsgálatával foglalkoztak. A D = 4 mm 
átmérőjű és 4 mm, 6 mm vagy 8 mm magasságú hengeres próbatesteken elvégzett zömítő 
vizsgálatokat 10 s-1, 20 s-1, 1000 s-1, illetve 2000 s-1 alakváltozási sebességek mellett hajtották végre. A 
kvázi-statikus és közepes alakváltozási sebességű méréseket (10 s-1, 20 s-1) univerzális anyagvizsgáló 
géppel, míg a dinamikus méréseket (1000 s-1, 2000 s-1) SHPB teszttel hajtották végre. A mérések 
alapján megállapították, hogy a szintaktikus fémhabok különböző alakváltozási sebességű zömítésre 
adott válaszai a fémhabok mátrixanyagától függ. Igazolták, hogy az alakváltozási sebesség 
logaritmusának növekedésével lineárisan nő a vizsgált szintaktikus fémhabok plató feszültsége (Peroni 
et al., 2012). 

Licitra és kutatócsoportja Al2O3 kerámia gömbhéjakkal töltött A356-os alumíniumötvözet 
(Al-7 % Si-Mg) mátrixú szintaktikus fémhabok dinamikus vizsgálatával foglalkoztak. A vizsgálatokhoz 
D = 9 mm átmérőjű és H = 9 mm magasságú hengeres próbatesteket alkalmaztak. A nagy alakváltozási 
sebességű zömítéseket SHPB berendezéssel hajtották végre, az alkalmazott alakváltozási sebességek 
445 s-1 és 910 s-1 között voltak. A vizsgálatok során nagysebességű kamerát használtak annak 
érdekében, hogy az egyes próbatestek tönkremeneteli folyamata megfigyelhető legyen. Ennek 
segítségével megállapították, hogy kvázi-statikus állapotban a terhelés a nyomószilárdságot elérve a 
minta egyes gömbhéjaiban a terheléssel párhuzamos irányú repedést okoz (8c. ábra), amelyek a 
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feszültségkoncentrációs hatásukból fakadóan később a mátrix deformációját fogják okozni. A 8d. ábra 
a nyomószilárdság utáni platós részt reprezentálja, ahol elkezdett kialakulni egy csúszási sáv (shear 
band), amely végezetül a minta teljes tönkremenetelét okozta (8g. ábra). A dinamikus zömítés 
esetében megfigyelték, hogy egyes kerámia gömbhéjakban már a nyomószilárdság elérése előtt 
megjelentek repedések (9c. ábra), amelyek a mátrix deformációját eredményezik. Az így kialakuló 
zónában a gömbhéjak teljesen roncsolódnak, további alakváltozás hatására az üregek mátrixanyaggal 
töltődnek fel (9e-g. ábra). Kutatási eredményeik alapján úgy találták, hogy az alkalmazott alakváltozási 
sebesség tartományban nincs számottevő eltérés a vizsgált szintaktikus fémhabok nyomószilárdsági 
értékei között (Licitra et al., 2015).  

 
 

8. ábra.  Kvázi-statikus állapotban végzett zömítés hatása a vizsgált szintaktikus fémhabok szerkezetére: 
kiinduló állapot (a), rugalmas tartomány (b) nyomószilárdsági érték elérésekor (c), a nyomószilárdság 

után (d),a platós szakaszban (e, f) és a teljes tömörödésénél (g) {11}. 
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9. ábra.  Nagy alakváltozási sebesség mellett végzett zömítés hatása a vizsgált szintaktikus fémhabok 

szerkezetére: kiinduló állapot (a), rugalmas tartomány (b) nyomószilárdsági érték elérésekor (c), a 
nyomószilárdság után (d-f) és a nyírási sáv kialakulásánál (g) {12}. 

 
 

Santa-Maria és kutatócsoportja A380-as alumíniumötvözet (Al-9 % Si-3 % Cu) mátrixú Al2O3 
kerámia mikrogömbhéjakkal töltött szintaktikus fémhab kvázi-statikus és dinamikus tulajdonságait 
vizsgálták. A nagy alakváltozási sebességű zömítéseket SHPB berendezéssel hajtották végre, az 
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alkalmazott sebességek 880 s-1 és 1720 s-1 voltak. A vizsgálati eredmények alapján megállapították, 
hogy az általuk vizsgált 0,425–0,850 mm és 0,850–1,000 mm átlagos átmérőjű gömbhéjakkal töltött 
szintaktikus fémhabok mechanikai tulajdonságai nem függenek az alakváltozási sebességtől, azok 
értékei közel megegyeztek a kvázi-statikus állapotú zömítés értékeivel. Megfigyelték, hogy a kvázi-
statikus állapotban végzett zömítés hatására a gömbhéjak a teljes anyagi térfogatban roncsolódtak, 
cellájukat nagy deformációnál a mátrixanyag tölti ki (10. ábra) (Santa Maria et al., 2014). 

 

 
10. ábra.  Mikroszkópos képek a kvázi-statikus állapotban zömített szintaktikus fémhab próbatestekről: a 

nyomószilárdságnál (a), a plató feszültség szakaszában (b), a teljes tömörödésnél (c, d) {13}. 

 
Luong és kutatócsoportja SiC gömbhéjakkal töltött A356-os alumíniumötvözet (Al-7 % Si-Mg) 

mátrixú fémhabok kvázi-statikus és dinamikus zömítővizsgálatát végezték el hengeres próbatesteken. 
A vizsgált anyagban használt gömbhéjak átmérője D = 1 mm, falvastagsága v = 70 µm volt. A SHPB 
berendezéssel végrehajtott dinamikus vizsgálatok során az alkalmazott alakváltozási sebesség 100 s-1 
volt. A vizsgálati eredmények alapján megállapították, hogy a vizsgált fémhab anyag fajlagos 
nyomószilárdsága nem függött az alakváltozás sebességétől (Luong et al., 2013). 

Zou és kutatócsoportja alumíniumötvözet (Al6061) mátrixú cenosphere-rel töltött szintaktikus 
fémhabok kvázi-statikus és dinamikus tulajdonságait vizsgálták SHPB berendezéssel. A dinamikus 
terhelés alatt tapasztalt energiaelnyelés 70 %-kal nagyobb volt, mint a kvázi-statikus esetben 
tapasztalt. A vizsgált fémhabok keresztmetszeti képei alapján megállapították, hogy a kvázi-statikus 
állapotban végzett zömítés hatására a fémhab egyes részein a gömbhéjak épek maradtak (11a-c. ábra). 
A 2650 s-1 (11d. ábra) és a 3350 s-1 (11.e ábra) alakváltozati sebességek mellett 50, illetve 65 %-os 
mérnöki alakváltozásig végzett zömítések hatására a gömbhéjak a teljes térfogatban károsodtak. 
Megfigyelték, hogy a minta deformációja alatt a nagy energiaelnyelő képesség az anyagban lévő 
gömbhéjak töréséből, majd a pórusok feltöltődése miatt jelentkezett. Ez alapján úgy találták, hogy ezek 
az anyagok alkalmasak lehetnek légi járművekben és az autóipari egyes területein való alkalmazásra a 
nagy fajlagos szilárdságának és kiváló energiaelnyelő képességének köszönhetően (Zou et al., 2013).  
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11. ábra.  A vizsgált szintaktikus fémhabok keresztmetszeti képei a zömítést követően: 0,001 s-1 (a), 
0,01 s-1 (b), 0,1 s-1 (c), 2650 s-1 (d) és 3350 s-1 (e) alakváltozási sebességek mellett {14}. 

 
A taglalt szakirodalmak alapján több különböző összetételű szintaktikus fémhab kvázi-statikus 

és dinamikus nyomószilárdságáról, valamint fajlagos energiaelnyeléséről kaptam információt, 
amelyeket összefoglalva a 3. táblázat tartalmazza. A kvázi-statikus és dinamikus nyomószilárdság 
értékeket a 12. ábra mutatja. 

Az egyes kutatócsoportok által végzett vizsgálatok eredményei alapján megfigyelhető, hogy a 
különböző mátrixanyag-gömbhéj párosítások mellett jelentősen megváltozhat az anyag dinamikus 
terhelésre adott válasza. Ezen túlmenően az ellentmondásos a CpAl-Cenospheres (90µm) - Al2014- 
Cenospheres (90µm), valamint a CpAl-Cenospheres (200µm) - Al2014- Cenospheres (200µm) anyagok 
esetében a görbék lefutása, holott a töltőanyag megegyezik, különbség csak a mátrixanyagban van. 
Megállapítható, hogy a kerámiagömbhéjakkal töltött szintaktikus fémhabokra jellemző, hogy az 
alakváltozási sebesség növekedése a nyomószilárdság növekedését eredményezi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

felső 
felület 

alsó 
felület 
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 Az egyes kutatócsoportok által végzett kvázi-statikus és dinamikus zömítésekből kapott 
eredmények összefoglalása. 

Mátrix Töltőanyag 
Nyomószilárdság (MPa) Fajlagos energiaelnyelés (Jcm-3) Hivatkozás 

K-S Dinamikus K-S Dinamikus  

Cp-Al SL75 65 V% (< 75 µm) 109 140@2300 s-1 55@60% - (Balch et al., 
2005) Al7075-O 199 231@2300 s-1 - - 

Al7075-T6 229 248@2300 s-1 36@25% - 

Al4032 

pernye 5 V% (44-
106 µm) 

254 219@754 s-1 - - (Luong et al., 
2011)  256@1293 s-1  - 

 280@1629 s-1  - 

 288@2136 s-1  - 

A356 

SiCgh 60 V% (1 mm) 163 124@940 s-1 - - (Luong et al., 
2013) 
(Cox et al., 2014) 
 

 119@970 s-1  - 

 125@1160 s-1  - 

 123@1165 s-1  - 

 121@1220 s-1  - 

 119@1310 s-1  - 

 130@1425 s-1  - 

 125@1520 s-1  - 

A380 

Al2O3 40–50 V% (0–
0,5 mm)  

165 160@1000 s-1 48@40% - (Santa Maria et 
al., 2014)  

Al2O3 40–50 V% (1–
2 mm) 

120 140@1000 s-1 39@47% - 

Al6061 
Cenospheres 45 V% 
(200 µm) 

45 48@2650 s-1 18@47% 28@43%@2650 s-1 (Zou et al., 2013) 

 55@3350 s-1  33@43%@3350 s-1 

Cp-Al 

Cenospheres 70 V% 
(90 µm) 

75 108@1400 s-1 27@40% - (Dou et al., 2007) 

 114@3000 s-1  - 

 119@5000 s-1  40@40%@5000 s-1 

Cenospheres 65 V% 
(150 µm) 

45 65@2200 s-1 17@40% - 

 69@4400 s-1  - 

 69@5000 s-1  29@40%@5000 s-1 

Al2014 

Cenospheres 34 V% 
(90 µm) 

184 190@1 s-1 56@30% 56@30%@1 s-1 (Goel et al., 2012)  
(Goel et al., 2014) 

  195@10 s-1  50@30%@10 s-1 

  197@420 s-1  - 

  223@750 s-1  70@30%@ 50 s-1 

  210@900 s-1  64@30%@900 s-1 

  204@1400 s-1  60@30%@1400 s-1 

Cenospheres 35 V% 
(200 µm) 

161 167@1 s-1 51@30% 51@30%@1 s-1 

187@10 s-1 50@30%@10 s-1 

206@750 s-1 63@30%@750 s-1 

197@1400 s-1 58@30%@1400 s-1 

A356 

Globomet 36–65 V% 
(2,2 mm) 

82 88@1780 s-1 41@50% 43@50%@1780 s-1 (Rabiei et al., 
2013) 
(Alvandi-Tabrizi 
et al., 2014) 
(Alvandi-Tabrizi 
et al., 2015) 
 

87@1465 s-1 43@50%@1465 s-1 

Globomet 36–65 V% 
(4 mm) 

75 105@1431 s-1 37@50% 38@50%@1431 s-1 

Globomet 36–65 V% 
(5,2 mm) 

83 90@1922 s-1 5@10% 10@10%@1922 s-1 

85@767 s-1 7@10%@767 s-1 
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12. ábra.  Más kutatócsoportok által mért dinamikus nyomószilárdság értékek a vizsgált szintaktikus 

fémhabokra esetére. 

 

2.7 A SZINTAKTIKUS ÉS EGYÉB FÉMHABOK FÁRASZTÁSA 

A fémhabok, köztük a szintaktikus fémhabok is rendkívüli tulajdonságokkal bírnak, amelyek indokolttá 
teszik olyan berendezésekben való használatát, ahol nagy szerepet játszik a kis öntömeg, pl. 
személygépjárművek, repülőgépek egyes alkatrészei, de emellett a terhelés jellege időben változó. 
Ebből kiindulva fontos a tárgyalt anyagok ciklikus terhelés melletti vizsgálata. 

Zhao és társai ipari tisztaságú alumíniumból készült zárt cellás fémhabok viselkedését és 
élettartamát vizsgálták fárasztó igénybevétel mellett. A vizsgálat frekvenciáját f = 20 Hz-re választották, 
terhelési aszimmetria tényezőnek R = 0,1-es értéket alkalmaztak. Terhelési szintenként 7-10 mintát 
vizsgáltak a későbbi megbízható statisztikai kiértékelés miatt. A mérések során megfigyelték, hogy a 
pórusméretükben és eloszlásukban azonos próbatestek azonos körülmények melletti vizsgálata esetén 
a kapott tönkremeneteli ciklusszámok között akár két nagyságrendbeli eltérés is lehet. Ezt a cellás 
szerkezettel magyarázták: a fáradás természetéből fakadóan eleve véletlenszerű jellege erősödik a 
cellás szerkezetből fakadó véletlenszerűség miatt. A kapott eredmények kiértékeléséhez Gauss-
eloszlást alkalmaztak, amelynek sűrűségfüggvénye alapján határozták meg az adott feszültségi szinten 
várható (50 %-os tönkremenetelt okozó) törési ciklusszámokat, amelyek segítségével megállapították 
az adott anyagra jellemző P-S-N (Probability-Stress-Cycles, Valószínűség-Feszültség-Ciklusszám) 
egyenest (13. ábra). Azt a feszültség értéket, ahol az anyag 2·106 ciklusszámot törés nélkül túlélt, 
kifáradási határként definiálták (Zhao et al., 2015).  

Caty és társai a szintaktikus fémhabokhoz hasonló, úgynevezett MHSS-eket (Metal Hollow 
Spheres Structures, Üreges fémgömbhéj struktúrák) vizsgáltak fárasztó igénybevétel mellett. A 
vizsgálatokat f = 10 Hz-es frekvenciával R = 0,1 aszimmetria tényezővel végezték el, tisztán nyomó 
feszültségeket alkalmazva. Anyagonként 10-10 mérést végeztek, összesen három terhelési (σmax/σplató) 
szinten. Az így kapott eredmények véleményük szerint elég megbízhatóak ahhoz, hogy belőlük az adott 
anyagra jellemző S-N feszültség-ciklusszám egyenesek meghatározhatók legyenek, amiket a mért 
pontokra való egyenes illesztéssel tették meg (14. ábra). A mérethatásból származó mérési 
bizonytalanság feloldásához egyes feszültségi szinteken megismételték a fárasztóvizsgálatokat 
nagyobb próbatestekkel, amely eredmények beleillettek a korábbi adatsorba, így megállapították, 
hogy az eredetileg használt próbatestek esetében a mérethatás nem befolyásolja a kapott 
eredményeket (Caty et al., 2009). 
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13. ábra.  Zárt cellás alumínium fémhab 

fárasztóvizsgálata alapján meghatározott 
valószínűség-feszültség-ciklusszám (P-S-N) 

egyenesek {15}. 

14. ábra.  Üreges fémgömbhéj struktúrák (MHSSs) 
fárasztóvizsgálata alapján meghatározott 
feszültség-ciklusszám (S-N) egyenes {16}. 

 
Harte és kutatócsoportja nyílt és zárt cellás fémhabokat vizsgált R = 0,1-es aszimmetria tényező 

mellett 50 mm × 50 mm × 70 mm-es dimenziójú Alporas típusú anyagokon. A ciklikus zömítő terhelés 
során a vizsgálatokat 2·106 ciklusig vagy 2 %-os mérnöki alakváltozásig végezték. Megfigyelték, hogy a 
ciklusonkénti deformációs növekmény a kezdeti szakaszban hirtelen növekszik, majd beáll egy kvázi-
konstans értékre, 1-1,5 %-ot elérve pedig ismét nőni kezd ezzel okozva a próbatest tönkremenetelét. 
A fárasztóvizsgálatokból kapott eredményekből meghatározták az adott anyagra jellemző S-N egyenest 
a mérési adatsorra illesztett egyenes segítségével. Az S-N egyenes 2·106 ciklus utáni szakaszát 
kifáradási határnak tekintették, ahol az anyag „végtelen” igénybevételi ciklust képes elviselni (Harte et 
al., 1999). 

Vendra és kutatócsoportja acélgömbhéjakkal töltött A356-os alumíniumötvözet (Al-7 % Si) 
mátrixú szintaktikus fémhabok fárasztóvizsgálatával foglalkoztak. Kutatásuk fő célja a ciklikus 
igénybevétel hatására bekövetkező tönkremenetel formájának leírása, valamint a kapott eredmények 
alapján az adott anyagra jellemző S-N egyenes felvétele. A vizsgálatokat R = 0,1-es terhelés 
aszimmetria tényező mellett végezték el 10 Hz-es frekvencián, hengeres próbatesteken. 
Tönkremeneteli kritériumnak a 2 %-os mérnöki alakváltozást tekintették, amennyiben ez nem 
következett be a 1,5·106 ciklusszám eléréséig úgy leállították a mérést. A vizsgálatok alapján 
megfigyelték, hogy a kezdeti szakaszban gyorsan nő a mérnöki alakváltozás, amely a vizsgálat közbelső 
szakaszában lecsökken és egy terhelési szintre jellemző konstans értékre áll be. A mérnöki alakváltozás 
~5 %-os értékét elérve az alakváltozás ciklusonkénti növekedése felgyorsult és a próbatest 
tönkremeneteléhez vezetett. Megfigyelték, hogy a tönkremenetel a próbatestek szerszámhoz közeli 
részében következett be körülbelül 3-4 %-os mérnöki alakváltozásnál. A mérési eredményekből 
meghatározták az adott anyagra jellemző S-N görbét, amelyet a mérési pontokra illesztett polinom 
segítségével kaptak meg. Azt a terhelési szintet (σmax/σplató), ahol a mérnöki alakváltozás nem érte el a 
2 %-os értéket, kifáradási határként definiálták (Vendra et al., 2009). 

McCullough és kutatócsoportja Al6061-es alumíniumötvözet mátrixanyagú zárt cellás 
fémhabokat vizsgáltak ciklikus nyomó igénybevétel mellett. A vizsgálatokhoz 
15 mm × 10 mm × 7,5 mm-es hasáb próbatesteket alkalmaztak. A fárasztóvizsgálatnál alkalmazott 
terhelés aszimmetria tényező értékét R=0,1-re a frekvenciát 50 Hz-re választották. Az egyes 
fárasztóvizsgálatokat 2 %-os mérnöki alakváltozásig, vagy 107 ciklusszám eléréséig végezték adott 
terhelési szinteken (σmax/σY). A kapott mérési eredmények alapján meghatározták a különböző 
mátrixanyagú fémhabokra jellemző S-N egyeneseket a mérési pontokra illesztett egyenes 
segítéségével. Megállapították, hogy a mátrixanyagnak egyértelmű hatása van a fáradási 
tulajdonságokra. Úgy találták, hogy a nagyobb szilícium tartalommal rendelkező mátrixanyagú fémhab 
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adott terhelési szinten kisebb ciklusszámot visel el a tönkremenetelig, mint a kevesebb szilíciumot 
tartalmazó hab anyag (McCullough et al., 1999). 

A fémhabok fárasztóvizsgálatával foglalkozó publikációkból kitűnik, hogy ez a kutatási irány 
kevés eredménnyel rendelkezik, amely különösen igaz a szintaktikus fémhabok esetére. A 
tönkremeneteli határ, mint a fárasztóvizsgálatok egyik korlátjának megválasztása a bemutatott 
kutatások alapján önkényesnek mondható, de jellemzően a 2 %-os mérnöki alakváltozást szenvedett 
mintákat már töröttnek tekintik az egyes kutatócsoportok. A kapott eredmények kiértékeléséhez csak 
nagyon kevés esetben alkalmaznak matematikai statisztikai eszközöket (Gauss eloszlás, Weibull 
eloszlás), amely viszont indokolt lenne figyelembe véve a mérések és a kapott eredmények jellegét. 
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3. CÉLKITŰZÉSEK 

A szintaktikus fémhabok a zárt cellás anyagok egy speciális csoportja, amelyek napjainkban még új 
anyagnak számítanak. Ennél fogva még mindig nem áll teljes egészében a mérnökök rendelkezésére 
egy olyan ismeretanyag, amely szükséges lenne ezen fémhab elterjedéséhez és szélesebb körben való 
alkalmazásához. A szakirodalomból, valamint a szintaktikus fémhabok ipari felhasználásának 
mértékéből egyértelműen következik, hogy számos olyan terület van, ahol az anyag tulajdonságai 
egyáltalán nem vagy nem kellő mértékben kutatottak. 

A következőkben részletezem a szakirodalomból levont következtetéseimet: 
 

• A szintaktikus fémhabok kvázi-statikus nyomóvizsgálata széles körben kutatott, viszont 

a nagy (> 1 mm) pórusmérettel rendelkező habok gyakorlati felhasználás (például 

ütköző zónákban való alkalmazhatósága) szempontjából fontos dinamikus 

tartományban végzett zömítése még kevéssé kutatott, egyes esetekben ellentmondás 

van a különböző kutatócsoportok eredményei között. 

• A szintaktikus fémhabok dinamikus tartományban végzett nyomóvizsgálata esetében 

nincs egy átfogó tanulmány a különböző alumínium mátrixú szintaktikus fémhabok 

szilárdsági tulajdonságainak a mátrixanyagtól, a mátrixanyag hőkezeltségi állapotától, 

valamint az alakváltozási sebességtől való függésének hatásáról. 

• A szintaktikus fémhabok nagy alakváltozási sebesség mellett végzett zömítővizsgálata 

esetében a tönkremenetel módjának leírása nem áll a kutatások fókuszában, így arról 

a szakirodalomban kevés információ áll rendelkezésre, holott jelentősen 

befolyásolhatja például az elnyelt mechanikai energiát. 

• A szintaktikus fémhabok fárasztóvizsgálatáról nem készült még átfogó kutatás. 

• A szintaktikus fémhabokhoz hasonló zárt cellás fémhabok fárasztóvizsgálata egyes 

kutatócsoportok által vizsgáltak, viszont azokból mélyre menő következtetések nem 

vonhatók le. Ez köszönhető annak, hogy a kutatások során igen kis mintaszámmal 

dolgoztak, valamint a kapott eredmények kiértékelésénél nincs figyelembe véve a 

fárasztóvizsgálat sztochasztikus jellege, ami a kiértékelés statisztikai elemzés útján 

való megközelítését kívánná. 

• A szintaktikus fémhabok fárasztóvizsgálatának hiányos kutatása miatt kevés az 

információ a ciklikus igénybevételnek kitett próbatestek tönkremeneteli formájáról. 

 
A levont következtetések alapján doktori munkám célkitűzéseiként az alábbiakat fogalmazom meg: 
 

1. Nagy pórusmérettel rendelkező ötvözetlen és ötvözött mátrixanyagú, különböző 

hőkezeltségi állapotú, kerámia gömbhéjakkal töltött szintaktikus fémhabok nagy 

alakváltozási sebességek melletti zömítésének elvégzése és kiértékelése. 

2. A vizsgált szintaktikus fémhab belső szerkezetének dinamikus zömítővizsgálat során 

bekövetkező károsodásának vizsgálata és leírása. 

3. Szintaktikus fémhabok a gyakorlat szempontjából is fontos és értékelhető 

fárasztóvizsgálatának elvégzése, a mátrixanyag és a fáradási tulajdonság közötti 

kapcsolat feltárása. 

4. A szintaktikus fémhabok belső szerkezetének ciklikus igénybevétel hatására 

bekövetkező károsodásának vizsgálata és leírása. 
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4. KUTATÓMUNKA 

Ebben a fejezetben részletesen ismertetem a PhD-munkám során vizsgált kerámia gömbhéjakkal 
töltött alumínium és alumíniumötvözet mátrixú szintaktikus fémhabok előállítási folyamatát, a 
használt berendezéseket, valamint a felhasznált eszközöket. Kitérek a felhasznált mátrix- és töltőanyag 
kémiai összetételére, valamint azok főbb mechanikai és fizikai tulajdonságaira. Ismertetem az 
előállított szintaktikus fémhabok tulajdonságait, különös tekintettel annak sűrűségére és porozitására. 

A 4.2 alfejezetben részletesen leírom az általam előállított alumínium és alumíniumötvözet 
mátrixú kerámia gömbhéjakkal töltött szintaktikus fémhabok fárasztóvizsgálatát. Kitérek az 
alkalmazott próbatestek geometriájára, mintaszámára, mátrixanyagára, hőkezeltségi állapotára, a 
használt berendezésekre és eszközökre. Részletesen ismeretem az alkalmazott mérési eljárást, annak 
előkészületeit, valamint megvalósításának körülményeit. A mérés jellegéből adódóan az 
eredményeket statisztikai módszerekkel értékeltem ki, amely eljárásokat ismertetem. A mérésekből 
kapott eredményeket diagramokon ábrázolom, a belőlük levont következtetéseket részletesen 
taglalom. 

A 4.3 alfejezetben bemutatom a vizsgált szintaktikus fémhabok nagy alakváltozási sebességgel 
elvégzett zömítő vizsgálatát. Ismertetem a Split Hopkinson Pressure Bar (SHPB) mérési módszert, 
annak műszaki berendezéseit, mérési elvét a mérések előkészületeit, valamint megvalósításának 
körülményeit. Kitérek a vizsgált próbatestek geometriájára, mintaszámára, mátrixanyagára, 
hőkezeltségi állapotára. A mérésekből kapott eredményeket diagramokon ábrázolom, a belőlük levont 
következtetéseket részletesen ismertetem. 

 

4.1 A VIZSGÁLT SZINTAKTIKUS FÉMHABOK ELŐÁLLÍTÁSA, ANYAGAI ÉS FŐBB 

TULAJDONSÁGAI 

A kutatómunkám során vizsgált szintaktikus fémhab anyagot a Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem, Gépészmérnöki Karán, az Anyagtudomány és Technológia Tanszék 
Kompozit Laborjában állítottam elő inert gáz (Ar) nyomással segített, folyadék fázisú infiltrálással. A 
berendezést és annak elvi felépítésest a 15. ábra mutatja. 

 

 

15. ábra.  A kutatómunka során használt anyag előállításához alkalmazott infiltráló berendezés képe (a) és 
sematikus ábrája (b). 

 



Katona Bálint - Szintaktikus fémhabok mechanikai tulajdonságai ciklikus, illetve nagy alakváltozási sebességű zömítés során 

 
29 

A vizsgálatokhoz használt szintaktikus fémhab tömbök gyártási folyamata szénacél csövek 
(106 mm belső átmérőjű, 300 mm magasságú) egyoldali légmentes lehegesztésével kezdődött. Mivel 
az infiltrálási folyamat közben egy fontos paraméter a gömbhéjak közvetlen környezetében uralkodó 
hőmérséklet ismerete, ezért a tégely aljára egy termoelemet vezettem, amelynek vége kilóg a tégelyen 
kívülre. Az így előkészített tégelyekbe ezután betöltöttem a kerámia gömbhéjakat, amelyeket minden 
esetben az alaplaptól mért 150 mm-es magasságig töltöttem. Ezt követően a betöltött gömbhéjakat a 
cső ütögetésével tömörítettem, aminek segítségével a véletlenszerű legsűrűbb illeszkedésű 
elrendezést (RCP, Random Close-Packing) értem el, amelynek térkitöltése azonos átmérőjű gömbök 
esetén ~64 tf% (Finney, 1970; Jaeger et al., 1992). 

A gömbhéjakra ezt követően ~5 mm vastag 
Al2O3 paplan került úgy, hogy az a cső teljes 
keresztmetszetében befedje azokat. Ennek szerepe, 
hogy az infiltrálási folyamat előtt az ömledék 
állapotba kerülő alumínium vagy alumíniumötvözet 
mátrixot elhatárolja a kerámia gömbhéjaktól, így 
elkerülve az alumínium és a gömbhéjban lévő 
szilícium közötti reakciót. 

A behelyezett paplanra ezt követően egy 
acélrács került, amely szorosan illeszkedett a 
tégelybe, így a rács leszorította az előzetesen 
behelyezett gömbhéjakat. Az infiltrálási folyamat 
közben, amikor a mátrixanyagot a gömbhéjak közé 
nyomtam, akkor a berakott rács hivatott 
megakadályozni, hogy a kisebb sűrűséggel rendelkező 
üreges kerámia gömbhéjak esetleg felússzanak az 
ömledék tetejére. 

A tégely előkészítésének utolsó lépése, hogy a 
tégelybe helyeztem a mátrixanyagból előzetesen 
öntött henger geometriájú tömböt, amelynek 
magassági mérete ~180 mm, míg átmérője 104 mm 
volt. A mátrixanyag tömbjébe egy furatot készítettem, 
amibe egy termoelemet helyeztem el. Ez az infiltrálási 
folyamat közben adott információt a mátrixanyag 
hőmérsékletéről. Az így előállított rendszert 
(16. ábra) ezt követően az infiltráló berendezésbe 
helyeztem a két termoelem véget pedig a kemence 
belsejében található csatlakozókra kötöttem, 
amelyek ellenoldali vége egy erre a célra alkalmas 
adatgyűjtőhöz volt csatlakoztatva. 

Az infiltrálási folyamat első lépéseként légmentesen lezártam az infiltráló kemencét és egy 
vákuumszivattyú segítségével a légköri nyomásnál kisebb nyomást (~50 kPa) hoztam létre a 
munkatérben. Mivel a kemencében lévő tégelyben a legfelül elhelyezkedő mátrixanyag tömb és a 
henger fala között rés található, ezért az alul lévő gömbhéjak között is létrejött a nyomáscsökkenés. 

A vákuum létrehozásával egy időben megkezdtem a kemence felfűtését az adott mátrixanyag 
olvadáspontja fölé 50°C-al. Ennek hatására a mátrixanyag megolvadt, a létrejövő fémolvadék pedig 
kitöltötte a rendelkezésre álló teret a tégelyen belül, viszont az alumínium-oxid paplan miatt még ekkor 
nem folyt be a kerámia gömbhéjak közé. A megolvadt mátrixanyag, mint „olvadékdugó” határolta el a 
gömbhéjakat a kemencetértől.  

Amikor a gömbhéjak felmelegedtek az előírt hőmérsékletre, valamint a mátrixanyag teljesen 
megolvadt, a kemencetérre 400 kPa túlnyomást adtam. Mivel az „olvadékdugó” miatt a gömbhéjak 
közötti tér (ahol vákuum volt) légmentesen el volt választva a kemencetértől (ahol túlnyomás volt), 
ezért a nyomáskülönbségből adódóan nyomóerő hatott az olvadékra. Ennek hatására a megolvadt 

 
16. ábra.  Az infiltráláshoz előállított rendszer 

az egyes elemek megnevezésével. 
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mátrixanyag áthaladt az alumínium-oxid paplanon és behatolt a kerámia gömbhéjak közötti térbe. A 
nyomást 30 másodpercig tartottam fent, miközben megkezdtem a rendszer hűtését, aminek hatására 
a mátrixanyag megszilárdult. Ezt követően eltávolítottam a tégelyt a kemencetérből és víz alatt 
szobahőmérsékletűre hűtöttem. 

A folyamat zárásaképp a tartályt szétvágtam a benne található szintaktikus fémhab tömb 
eltávolításának érdekében.  

Munkám során összesen négy különböző kémiai összetételű mátrixanyagot alkalmaztam, 
annak érdekében, hogy átfogóbb képet kapjak az általam gyártott szintaktikus fémhab 
tulajdonságainak mátrixanyagtól való függéséről. Ezek összetételét EDAX Genesis típusú energia 
diszperzív spektroszkóp segítségével határoztam meg (4. táblázat). A táblázatban a főbb alkotókon 
kívül az adott ötvözet ASM ekvivalense, szakítószilárdsága, valamint az olvadáspontja is fel van 
tüntetve. 

 
 Az alkalmazott mátrixanyagok kémiai összetétele és főbb adatai. 

Mátrix 
ASM 

ekvivalens 
Összetétel (t%) Rm 

(MPa) 
Tolv  

(°C) Al Si Fe Mg Cu egyéb 

Al99,5 Al1050 99,5 0,1 0,1 - - 0,3 75 660 
AlSi12 A413.0 86 12,8 0,1 0,1 - 1,0 115 575 

AlMgSi1 Al6082 97 1,1 0,5 1,1 - 0,3 125 650 
AlCu5 Al2011 95 - - - 4,5 0,5 190 630 

 
Az általam vizsgált szintaktikus fémhabokban töltőanyagként a Hollomet GmbH. Globocer 

(továbbiakban GC) típusú vegyesoxid kerámia gömbhéjait használtam (17a. ábra). Számos gömbhéj 
külső átmérőjének mérésével és normáleloszlást feltételezve meghatároztam a gömbhéjak átlagos 
átmérőjét (17b. ábra). Ezen gömbhéjakat nyomóvizsgálatnak is alávetettem, amely eredménye alapján 
egy átlagos gömbhéj 19,5 N-nál roppan össze. Az 5. táblázat az alkalmazott kerámia gömbhéjak kémiai 
összetételét és geometriai méreteit foglalja össze. A gömbhéjakat a gyártási folyamat előtt 
átválogattam, így törött gömbhéj nem került a vizsgált szintaktikus fémhabba. 

 

 

 
17. ábra.  A doktori munkám során alkalmazott Globocer típusú kerámia gömbhéjak makroképe (a), 

valamint azok átmérő értékeinek eloszlása (b). 

 
 

 Az alkalmazott töltőanyag kémiai összetétele és geometriai méretei. 

Töltőanyag 
Összetétel (t%) D, Átmérő v, Falvastagság 

Al2O3 amorf SiO2 mullite (Al2O3·SiO2) (µm) (µm) 

Globocer 33 48 19 1413±81 58±5 

a b 
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A nyomásos infiltrációt követően meghatároztam a gyártott szintaktikus fémhab tömbök 
sűrűségét és porozitását. Az elméleti sűrűség (ρE, (3.)) a mátrixanyag (ρM) és a gömbhéj (ρG) 
sűrűségéből, valamint a gömbhéjak térkitöltési hányadából (VG) számolható: 

 

ρE = VGρG + (1 − VG)ρM (3.) 

 
Másrészről a gyártott tömbök valós sűrűsége (ρV) Archimedes törvénye alapján 

meghatározható, valamint a minták porozitása (PHAB, (4.)) az alábbi képlettel számolható: 

 

PHAB = VG (
r

R
)

3
, (4.) 

 
ahol r és R a gömbhéjak belső illetve külső sugarát jelölik. A gömbhéjak által létrehozott 

porozitáson túl a mátrixanyag tartalmazhat még úgynevezett nemkívánt porozitást, ami a gyártás 
során jön létre. A nem kívánt porozitás (PNK, (5.)) az alábbi képlet segítségével számolható: 

 

PNK = (1 − VG)
ρE − ρV

ρE
 (5.) 

 
Mivel az inert gáznyomásos, folyadék fázisú infiltrálás ~64%-os térkitöltést és homogén 

töltőanyag eloszlást eredményez, ezért a számolt eredmények a minta teljes térfogatára érvényesek. 
Az imént bemutatott mért és számolt sűrűség számszerű értékeit a 6. táblázat tartalmazza. 

 
 Az előállított szintaktikus fémhab tömbök sűrűség és porozitás értékei. 

Mátrix ρM (gcm-3) ρG (gcm-3) ρE (gcm-3) ρV (gcm-3) PHAB (%) PNK (%) PT(%) 

Al99,5 2,71 

0,816 

1,50 1,830 

49,78 

-7,92 41,86 
AlSi12 2,65 1,48 1,780 -7,30 42,48 
AlMgSi1 2,70 1,49 1,800 -7,49 42,29 
AlCu5 2,81 1,53 1,840 -7,29 42,49 

 
A nem kívánt porozitás negatív értéke az infiltrálási folyamat során a gömbhéjak adott 

hányadába bejutó és azokat teljesen kitöltő mátrixanyag miatt lehetséges. Ezzel összhangban a teljes 
porozitás (PT) értéke a gömbhéjak porozitásából és azok térkitöltési hányadából számolt hab porozitás 
(PHAB) értékéhez képest kisebb. 

A részletesen leírt gyártási folyamattal készített kerámia gömbhéjakkal töltött szintaktikus 
fémhab tömbökből próbatesteket munkáltam ki. A különböző vizsgálatokhoz használt próbatest 
geometriát, valamint a kivétel helyét és módját a 4.2 és a 4.3. alfejezetekben részletezem. 

 

4.2 A SZINTAKTIKUS FÉMHABOK FÁRASZTÓVIZSGÁLATA 

Doktori munkám egyik fő célkitűzése az általam előállított Al99,5 és AlSi12 alumínium mátrixú 
Globocer típusú vegyes oxid kerámia gömbhéjakkal töltött szintaktikus fémhabok 
fárasztóvizsgálatainak elvégzése, kiértékelése, valamint a kapott eredmények alapján a gyakorlat 
számára is hasznos következtetések levonása. Ezen felül további célom a ciklikus igénybevétel belső 
szerkezetre gyakorolt hatásának vizsgálata és leírása. 

A következő alfejezetekben részletesen bemutatom a vizsgálatokhoz használt próbatesteket, 
azok tulajdonságait, a fárasztóvizsgálathoz felhasznált mintaszámot, a kapott eredményeket és azok 
statisztikai úton való kiértékelését, valamint a belső struktúrájának vizsgálatát. 

 



Katona Bálint - Szintaktikus fémhabok mechanikai tulajdonságai ciklikus, illetve nagy alakváltozási sebességű zömítés során 

 
32 

4.2.1 A fárasztóvizsgálatok mintaszáma és próbatestjei 

Kontinuum anyagok fárasztóvizsgálatánál is nagy szórás tapasztalható az azonos körülmények mellett 
vizsgált próbatestek esetében, mivel nem tudunk két teljesen azonos próbatestet elkészíteni. Itt az 
azonosságot mikroszkopikus szinten, a belső szerkezet és felületi egyenetlenségek szintjén kell 
értelmeznünk. Az ebből fakadó „véletlenszerűség” cellás anyagoknál hatványozottabb, mivel itt a 
porozitások – szintaktikus fémhabok esetében a gömbhéjak közti mikroszkopikus különbségek, 
gyártásból fakadó nemkívánt porozitások – eloszlása és mérete megnöveli az egyes próbatestek közötti 
különbséget. Ezt kiküszöbölhetjük a vizsgált próbatest méretének növelésével, amellyel így a 
különbségek hatása csökkenthető, de meg nem szüntethető. Ennek a módszernek a hátránya, hogy 
vagy megnövekszik az előállítási költsége (ha adott számú próbatestet szeretnénk vizsgálni) vagy le kell 
csökkentenünk a mintaszámot, amennyiben egységnyi térfogatú anyagot tudunk csak előállítani. 

Amennyiben a fárasztóvizsgálatok célja az adott anyag vagy szerkezet fárasztó igénybevétel 
melletti használhatósági tartományának meghatározása, úgy fontos a terhelések számának, valamint 
a vizsgált mintaszám helyes megválasztása. Kevés terhelési szinten végzett vizsgálat esetén az 
eredmények megbízhatósága, túl sok esetében viszont a szükséges próbatestek száma és a vizsgálatok 
időigénye fog gondot, illetve nehézséget okozni. 

A témához kapcsolódó ASTM E739-10 (ASTM E739-10, 2015) szabvány definiál egy 
mérőszámot (PR-percent replication, (6.)), amely az adott mintaszámmal és adott számú terhelési 
szinttel végzett fárasztóvizsgálatokból kapott eredményeket kategorizálja, azok megbízhatósága 
alapján  

 

PR = 100 (1 −
L

ns
) ,  (6.) 

 
ahol PR az úgynevezett százalékos replikáció (percent replication), L a terhelési szintek száma, 

ns pedig a vizsgált minták száma. Egy adott mérés sorozatra számolható PR érték alapján az mérési 
eredmények típusa négy osztályba sorolható: 

 

• PR=17-33 % - előzetes és feltáró vizsgálatok (preliminary and exploratory tests) 

• PR=33-50 % - kutatás-fejlesztéshez megengedett adatok (research and development tests) 

• PR=50-75 % - tervezéshez megengedett adatok (design allowable data tests) 

• PR=75-     % - megbízhatósági vizsgálatok (reliability data test) 

 
Mivel a doktori munkám során vizsgált kerámia gömbhéjakkal töltött alumínium mátrixú 

szintaktikus fémhabok fárasztó igénybevétel hatására adott válaszáról még nincs publikálva átfogó 
eredmény vagy azok élettartamára vonatkozó diagram, ezért törekedtem a legmegbízhatóbb típusú 
eredményeket adó mérések elvégzésére. Ennek értelmében úgy választottam meg a terhelési szintek 
számát, valamint az adott terhelési szinten vizsgált minták mennyiségét, hogy a vizsgálat a 
legmagasabb PR osztály szerinti legyen. Előzetes vizsgálatok, valamint a később bemutatásra kerülő 
kiértékelési módszer (Weibull-eloszlás) figyelembevételével, a vizsgálat során alkalmazott terhelési 
szintek, valamint mintaszámok a 7. táblázatban találhatóak. 
 

 A fárasztóvizsgálatok során alkalmazott terhelési szintek, mintaszámok, valamint az ebből 
számolható PR értékek. 

Típus 
Mintaszám adott terhelési szinten PR érték 

(%) 
Teljes mintaszám 

k=0,80 k=0,85 k=0,90 

Al99,5-GC - 9 9 88,9 18 

AlSi12-GC 9 9 9 88,9 27 
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A rendelkezésre álló anyagmennyiségből kimunkált próbatestek méretének meghatározásánál 
figyelembe véve az alkalmazott gömbhéjak méretét, valamint szakirodalmi eredményeket (Andrews et 
al., 2001), amelyek szerint a mérethatás L/d > 5 esetében már elhanyagolható, a minta legkisebb 
méretét az alkalmazott töltőanyag átmérőjének durván hatszorosában állapítottam meg, azaz 8,5 mm-
ben. Ezzel a gömbhéjak eloszlásának véletlenszerűségéből fakadó hatást csökkentettem, amely így 
megbízható eredményű vizsgálatokat tett lehetővé.  

A doktori munkám alatt elvégzett vizsgálatok során hengeres próbatestekkel dolgoztam, 
amelyek átmérője D = 8,5 mm volt. A BME Anyagtudomány és Technológia Tanszékén végzett korábbi 
kutatások alapján (Orbulov, 2009) a próbatestek karcsúságát H/D = 1,5-es értékre választottam. 
 

4.2.2 A szintaktikus fémhabok nyomószilárdságának meghatározása 

Mivel a cellás szerkezetű anyagok, így a szintaktikus fémhabok jellemző igénybevétele is a nyomás, 
ezért a fárasztóvizsgálatok során egytengelyű lüktető nyomó terhelést alkalmaztam. A vizsgálatok 
során alkalmazott maximális terhelés mértékét minden esetben az adott próbatest 
nyomószilárdságának (σt) egy adott hányada képezte. Előzetes vizsgálatok alapján azt tapasztaltam, 
hogy az egy azon tömbből kimunkált próbatestek nyomószilárdsági értékei között ~5%-os szórás fordul 
elő. Emiatt a tömbi anyagra jellemző átlagos nyomószilárdsági érték alapján meghatározott terhelés 
esetében tovább nőne a fárasztóvizsgálatok véletlenszerűsége, amely így az eredmények 
megbízhatóságának csökkenését eredményezné. Ezt elkerülendő, minden próbatestre a rá érvényes 
nyomószilárdsági értéket vettem alapul a fárasztóvizsgálatok terhelési értékeinek meghatározásánál. 
Ezt közvetett módon tudtam csak meghatározni, mivel a próbatest törésig való terhelése (azaz a 
nyomószilárdsági értékének meghatározása) már nem teszi lehetővé a további vizsgálatokat. Ezért az 
infiltrációval előállított fémhab tömbből próbatest párokat munkáltam ki. Ezek a próbatest párok a 
tömbben közvetlenül egymás mellett helyezkedtek el, így tulajdonságaik, még az infiltrációval 
előállított tömb kismértékű inhomogenitásai mellett is azonosnak tekinthetők. 

A fentebb leírtakkal összhangban a fárasztóvizsgálatok megkezdése előtt kvázi-statikus 
nyomóvizsgálatnak vetettem alá a próbatest párok egyik tagját. A cellás anyagok nyomóvizsgálatáról 
szóló szabványok alapján (ISO 13314, 2011; DIN 50134, 2008) a görbéről több jellegzetes érték 
határozható meg, többek között a nyomószilárdság (σt), a törési alakváltozás (εt), a szerkezeti merevség 
(S) és az elnyelt mechanikai energia (Wt) (18. ábra). Számomra csak a törési szilárdságnak van 
jelentősége, mivel a fárasztóvizsgálat során alkalmazott terhelés maximális és minimális értékét ez 
alapján tudtam meghatározni. 

 

 
18. ábra.  A fémhabokra jellemző kvázi-statikus nyomógörbe a fontosabb mérőszámok jelölésével. 
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A kvázi-statikus nyomóvizsgálatokhoz egy Instron 8501 típusú hidraulikus anyagvizsgáló gépet 
és egy négyoszlopos zömítő szerszámot használtam (19. ábra). A próbatest magasság irányú 
méretváltozását egy MTS 632.11C-20 típusú extenzométer segítségével követtem nyomon. A mérések 
megkezdése előtt a próbatest szerszámmal érintkező felületeire szilárd kenőanyagot (lítium alapú, 
LM2 típus) vittem fel. A zömítést állandó 1 mm/perc-es sebességgel végeztem. A mérés során az erőt 
a gépre szerelt erőmérőcella segítségével mértem, az egyes erő-elmozdulás pontpárokat pedig 
adatrögzítő segítségével tároltam. A mérési eredmények alapján meghatározhattam az adott 
próbatestre érvényes konkrét nyomószilárdsági értéket. A vizsgált Al99,5-GC és AlSi12-GC szintaktikus 
fémhab anyagok 1-1 jellemző kvázi-statikus nyomógörbéje a 20. ábrán látható. 

A későbbi vizsgálatokhoz szükséges az adott kerámia gömbhéjakkal töltött alumínium mátrixú 
szintaktikus fémhab átlagos nyomószilárdságának meghatározása. Ehhez a fárasztóvizsgálatok 
megkezdéséhez szükséges nyomóvizsgálatok eredményeit átlagoltam. Ez az Al99,5 mátrixú fémhab 
esetében 27, az AlSi12 mátrixú fémhab esetében pedig 36 mérést jelentett. A kapott eredmények 
átlagos értékét és szórását a 8. táblázat tartalmazza. 

 

 
19. ábra.  A vizsgált szintaktikus fémhabok kvázi-statikus zömítő vizsgálatához használt mérési elrendezés. 

 

 
20. ábra.  Az Al99,5-GC és az AlSI12-GC típusú szintaktikus fémhab anyagok jellemző kvázi-statikus 

nyomógörbéje 
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 A vizsgált anyagok kvázi-statikus nyomóvizsgálatból meghatározott nyomószilárdsági értékek 
átlaga és szórása. 

 

Típus Mintaszám 
Nyomószilárdság, σt 

(MPa) 
Szórás, s 

(MPa) 

Al99,5-GC 27 44,4 2,4 

AlSi12-GC 36 89,9 5,2 

 

A mérési eredmények alapján az egy azon fémhab tömbből kimunkált próbatestek 
nyomószilárdsági értékei között eltérés tapasztalható. A teljes mintasorozat átlagához képest ez 
2,4 Mpa (5,4 %) az Al99,5-GC szintaktikus és 5,2 Mpa (5,8 %) az AlSi12-GC szintaktikus fémhab 
esetében. Ezek a szórás értékek kicsinek mondhatók még a vizsgált anyagok nyomószilárdsági 
értékeinek ismeretében is, azonban a pontosabb és megbízhatóbb fárasztóvizsgálati eredmények 
érdekében nem a minta sorozat átlagát, hanem az egyes próbatestek konkrét nyomószilárdsági 
értékeit használtam fel maximális nyomófeszültség meghatározásához. 

4.2.3 A szintaktikus fémhabok fárasztóvizsgálatának paraméterei, eredményei 

A fárasztóvizsgálatok során az alkalmazott terhelés a már említett egytengelyű lüktető szinuszos 
nyomóterhelés volt (21. ábra), amelyet egy Instron 8872-es típusú hidraulikus anyagvizsgáló gépen 
(22a. ábra) egy kétoszlopos zömítő szerszámmal végeztem el (22b. ábra). A mérések megkezdése előtt 
a próbatest szerszámmal érintkező felületeire a nyomóvizsgálat során is használt kenőanyagot (lítium 
alapú, LM2 típus) vittem fel. A fárasztóvizsgálatok frekvenciája f = 10 Hz volt minden mérés során, 
mivel így a kisebb terhelési szinten végzett mérések ideje is a reális tartományon belül maradt. A 
vizsgálatokat erő vezérléssel valósítottam meg, az egy cikluson belül lévő maximális nyomófeszültséget 
(σmax, (7.)) az adott próbatestre érvényes nyomószilárdságból számoltam az alábbi módon: 

 
σmax = kσt , (7.) 

 
ahol k az adott mérés terhelési szintje, értékét 60-90 % között változtattam. Az egy cikluson 

belül lévő minimális terhelés a maximális terhelés 10 %-a volt, vagyis az alkalmazott terhelés 
aszimmetria tényező R = 0,1 volt. A minimális feszültséget (σmin, (8.)) így az alábbi módon határoztam 
meg: 

 
σmin = Rσmax  (8.) 

 

Egy általam végzett fárasztóvizsgálatnak akkor lett vége, amikor vagy bekövetkezett a törési 
kritérium, vagy a vizsgálat elérte a 2·106 ciklusszámot. Tönkremeneteli kritériumnak az ε = 2 %-os 
mérnöki alakváltozást tekintettem (gyakorlati szempontok miatt a mérést folytattam ε = 10-11 %-os 
alakváltozásig). Amennyiben ezt a mértékű alakváltozást nem szenvedte el a próbatest a 2·106 ciklusig, 
akkor a mérés leállt a próbatest pedig jelentős károsodás nélkül kibírta a megadott ciklusszámot. A 
fárasztóvizsgálatok során a gépre szerelt erőmérő cella segítségével regisztráltam a terhelőerőt, 
valamint dugattyú elmozdulásának segítségével a magasság irányú elmozdulást a ciklusszám 
függvényében. 
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21. ábra.  A fárasztóvizsgálat során alkalmazott szinuszos terhelés jellege és főbb paramétereinek (σmax, 
σmin, σm, σa ) értelmezése. 

  

 

 

  
22. ábra.  A fárasztóvizsgálatokhoz használt Instron 8872-es hidraulikus anyagvizsgálógép (a) és az 

alkalmazott mérési elrendezés (b). 

 
A kapott eredményeket mérnöki alakváltozás-ciklusszám tengelykeresztben ábrázolva 

megkapjuk a vizsgált anyag válaszát az alkalmazott ciklikus terhelésre. Egy, az általam vizsgált kerámia 
gömbhéjakkal töltött alumínium mátrixú szintaktikus fémhabokra jellemző (idealizált) mérnöki 
alakváltozás-ciklusszám görbét mutat a 23. ábra. A görbe kezdeti szakaszát a 24. ábra mutatja 
kinagyítva. 

0
,
7
 

a b 
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23. ábra.  Egy kerámia gömbhéjakkal töltött 
alumínium mátrixú szintaktikus fémhabra 

jellemző mérnöki alakváltozás-ciklusszám görbe. 

24. ábra.  Egy kerámia gömbhéjakkal töltött 
alumínium mátrixú szintaktikus fémhabra 
jellemző mérnöki alakváltozás-ciklusszám 

görbe kezdeti szakasza. 

 

 
Az alakváltozási sebesség megfigyelése érdekében a kapott (idealizált)mérnöki alakváltozás-

ciklusszám ciklusszám szerinti deriváltját véve megkapjuk a ciklusonkénti alakváltozás növekmények 
értékét a ciklusszám függvényében (25-26. ábra).  

  
25. ábra.  Egy kerámia gömbhéjakkal töltött 

alumínium mátrixú szintaktikus fémhabra 
jellemző alakváltozási sebesség-ciklusszám 

görbe. 

26. ábra.  Egy kerámia gömbhéjakkal töltött 
alumínium mátrixú szintaktikus fémhabra 
jellemző alakváltozási sebesség-ciklusszám 

görbe kezdeti szakasza. 

 
 
A mérés elején az alakváltozás gyors növekedése figyelhető meg. Ekkor a próbatest 

szerszámmal érintkező felületi rétegei zömülnek, amely 0,5-1 %-os mérnöki alakváltozást eredményez. 
Ez a folyamat gyorsan, a terhelési szinttől függően 10-1000 ciklus alatt végbemegy. Ezt egy konstans 
növekedéssel terhelt szakasz követi, amely a vizsgálat egészére nézve a leghosszabb és az anyag 
tényleges ellenállását jelenti. A mérnöki alakváltozás 1,5-2 %-ot elérve, annak egy gyors növekedése 
figyelhető meg, amely a próbatest törésével párosul. Ebben a szakaszban a fémhab belső szerkezete 
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jelentősen károsodik, amely makro szinten nagy alakváltozást eredményez. Ezen megállapítások 
alapján a mérés során tapasztalt mérnöki alakváltozás-ciklusszám görbék három szakaszra oszthatók, 
minden terhelési szinten végzett vizsgálat esetében:  

 

• I. szakasz – az alakváltozás gyors növekedése a mérés kezdeténél, 

• II. szakasz – az alakváltozás konstans növekedése, a mérés egészét nézve a leghosszabb 

szakasz, 

• III. szakasz – az alakváltozás gyors növekedése, amely a minta nagyfokú károsodásával 

társul. 

 
Az adott paraméterekkel elvégeztem a 7. táblázatban ismertetett terhelési szinteken, adott 

mintaszámmal a fárasztóvizsgálatokat. Minden mérés során adatgyűjtő segítségével rögzítettem az 
elmozdulás értékeit a ciklusszám függvényében, amelyeket a mérés végén táblázatos formában 
kaptam meg. A mérések során kapott eredmények grafikonjai a fémhab típusa és az alkalmazott 
terhelési szint szerinti csoportosításban a 27-31. ábrákon láthatók. A görbéken feltüntetett jelölők 
csupán a görbék egymástól való megkülönböztethetőségét segítik, a tényleges adatsorok ennél jóval 
több pontból állnak. A bemutatott adatsorokon megfigyelhető a három jellegzetes szakasz: a mérés 
kezdeténél az alakváltozás gyors növekedése (I. szakasz), az alakváltozás konstans növekedése (II. 
szakasz) és a mérés végén az alakváltozás a minta tönkremenetelével párosuló gyors növekedése (III. 
szakasz).  

 
27. ábra.  Az Al99,5-GC típusú szintaktikus fémhab k = 90 % terhelési szinten végzett 

fárasztóvizsgálatainak mérnöki alakváltozás-ciklusszám görbéi. 
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28. ábra.  Az Al99,5-GC típusú szintaktikus fémhab k = 85 % terhelési szinten végzett 

fárasztóvizsgálatainak mérnöki alakváltozás-ciklusszám görbéi. 

 

 
29. ábra.  Az AlSi12-GC típusú szintaktikus fémhab k = 90 % terhelési szinten végzett 

fárasztóvizsgálatainak mérnöki alakváltozás-ciklusszám görbéi. 
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30. ábra.  Az AlSi12-GC típusú szintaktikus fémhab k = 85 % terhelési szinten végzett 

fárasztóvizsgálatainak mérnöki alakváltozás-ciklusszám görbéi. 

 

 

 
31. ábra.  Az AlSi12-GC típusú szintaktikus fémhab k = 80 % terhelési szinten végzett 

fárasztóvizsgálatainak mérnöki alakváltozás-ciklusszám görbéi. 

 
A görbéken megfigyelhető a mérés sztochasztikus jellege, vagyis, hogy egyazon terhelési 

szinten belül is különböző ciklusszámoknál következett be a minta tönkremenetele. Ez megszokott 
jelenség még a kontinuum anyagok fárasztóvizsgálatánál is, jelen esetben azonban a cellás szerkezet 
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véletlenszerűsége miatt ez a különbség hangsúlyosabb. Viszont a kellően nagy mintaszámmal végzett 
mérések és a 4.2.4 alfejezetben bemutatásra kerülő statisztikai módszer segítségével ezen 
eredmények alkalmasak egy, az adott anyagra jellemző k-N terhelési szint - ciklusszám egyenes 
meghatározására. 

A későbbi statisztikai kiértékeléshez szükséges volt meghatározni, hogy az adott terhelési 
szinten végzett konkrét mérés esetében mekkora ciklusszámnál következett be a törés, vagyis az Nt 

törési ciklusszámot. Törés alatt itt jelen esetben az ε = 2%-os mérnöki alakváltozást tekintettem, mivel 
egy ekkora alakváltozás egy alkatrész vagy szerkezet esetében már jellemzően a használhatóság végét 
jelenti. A mérések során kapott ε-N pontpárokból meghatározott, az adott anyagokra jellemző Nt törési 
ciklusszámok konkrét értékeit a Melléklet 1. táblázata tartalmazza. A jobb átláthatóság érdekében az 
egyes terhelési szinteken kapott törési ciklusszámok értékei növekvő sorrendben láthatók. 

Megfigyelhető, hogy a minták az ε = 1 %-os mérnöki alakváltozást a teljes fárasztási folyamat 
alatt az állandósult (II. szakasz) szakasz elején, közepén vagy akár a végén is elérhetik. Ez a 
véletlenszerűség a minták felületi egyenetlensége, pontosabban a forgácsolás miatti nem egész 
gömbhéjak tömörödése miatt következik be.  

A fárasztóvizsgálat alatt végbemenő tönkremeneteli folyamat lefolyásának szemléltetésére 
definiáltam az FF fárasztási folyamat (FF, (9.)) %-os értékét. Ez alatt a fárasztóvizsgálat időbeli lefutását 
értettem oly módon, hogy a fárasztási folyamat 0 %-os értéket a vizsgálat megkezdésekor, 100 %-os 
értéket pedig az ε = 10 %-os mérnöki alakváltozás elérésekor veszi fel. Ez utóbbi indoka, hogy a 
fárasztóvizsgálatokat 10 %-os mérnöki alakváltozás értékig folytattam, ahol a próbatestek már 
szemmel láthatólag is károsodtak, így ez abszolút tönkremenetelnek tekinthető. Az egyes minták 
esetében a fárasztási folyamat számszerű értékeinek meghatározását a következő képlettel számoltam 
ki: 

 
 

𝐹𝐹 =
𝑐𝑖𝑘𝑙𝑢𝑠𝑠𝑧á𝑚|𝜀=𝑥 %

𝑐𝑖𝑘𝑙𝑢𝑠𝑠𝑧á𝑚|𝜀=10 %
 

 

(9.) 

 
 
ahol x mérnöki alakváltozás. Tehát a fárasztási folyamat azt adja meg, hogy a minta az adott 

mérnöki alakváltozást a teljes folyamat hány %-nál éri el. A számítást csak diszkrét alakváltozás értékek 
esetére végeztem el, amelyek rendre 1, 2, 3, 5 és 10 % voltak. 

Tekintve, hogy az így előállított értékek az adott fárasztóvizsgálatra vannak normálva, ezért 
egymással összehasonlíthatók, valamint az egy azon anyag ugyanazon a terhelési szinten végzett adatai 
átlagolhatók. Az így előállított átlagos értékeket az egyes anyagok terhelési szintenkénti bontásában 
az 32. ábra mutatja be. Összhangban a ciklusszámok logaritmikus skálán való ábrázolásával a fárasztási 
folyamatot – mint normált ciklusszámokat – is ennek megfelelően skálázom. 

A görbék alapján megfigyelhető, hogy az ε = 1 %-os mérnöki alakváltozás elérése az egyes 
anyagok adott terhelési szinten végzett méréseinek esetében nagy szórást mutat. Megállapítható, 
hogy a 2 %-os mérnöki alakváltozás értéknél számolt FF értékek jóval kisebb szórást mutatnak, 
valamint azok a fárasztási folyamat végén, jellemzően annak 70-90 %-nál volt mérhető. A minták 3 és 
5 %-os mérnöki alakváltozása jellemzően a folyamat 90 és 95 %-nál következett be.  

A bemutatott adatok alapján tehát az ε = 2 %-os mérnöki alakváltozás egy olyan érték, 
amelynél a vizsgálat lefutása felgyorsul, tehát a fárasztóvizsgálatra definiált 3 szakasz közül, a II. szakasz 
végét, azaz az állandósult szakasz végét jelenti. Ezt szemléltetve a 33. ábrán az egyes terhelési 
szinteken végezett fárasztóvizsgálatok egy-egy jellemző adatsorából meghatározott alakváltozási 
sebesség - mérnöki feszültség görbéit mutatom be. Megfigyelhető, hogy az alakváltozás drasztikus 
növekedése jellemzően a 2 %-os mérnöki alakváltozást elérve indul meg, a meghatározott görbék ezen 
értéknél meredekséget váltanak, vagyis a minták tönkremenetelének kezdete ezzel az alakváltozás 
értékkel párosítható.  
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32. ábra.  Az Al99,5-GC és AlSi12-GC típusú szintaktikus fémhabok különböző terhelési szinten számított 

fárasztási folyamat-mérnöki alakváltozás pontjai az 1, 2, 3 és 5 %-os mérnöki alakváltozás értékek 
esetében. 

 
 

 
33. ábra.  Az Al99,5-GC és AlSi12-GC típusú szintaktikus fémhabok különböző terhelési szinten számított 

mérnöki feszültség-alakváltozási sebesség görbéi 

 
A bemutatott görbék alapján igazolást nyer az ε = 2 %-os mérnöki alakváltozáshoz definiált 

törési kritérium alkalmazhatósága, mivel ez az érték az alakváltozási sebesség növekedésével párosul, 
valamint nem befolyásolja a minták felületi kialakítása. Ennek értelmében a 2 %-os mérnöki 
alakváltozás megfeleltethető a kerámia gömbhéjakkal töltött szintaktikus fémhabok általános törési 
kritériumának függetlenül a terhelési szinttől.  
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4.2.4 A szintaktikus fémhabok fárasztóvizsgálatából kapott eredmények 
statisztikai kiértékelése 

A kapott eredményekből való következtetések levonásához, előbb azokat statisztikai kiértékelésnek 
kell alávetni. Ennek szükségességét, a fárasztóvizsgálatok sztochasztikus jellege, valamint az általam 
vizsgált kerámia gömbhéjakkal töltött szintaktikus fémhabok szerkezetének véletlenszerűsége 
indokolja. 

A doktori munkám során, a fárasztóvizsgálatok eredményeinek kiértékeléséhez, az 
úgynevezett Weibull eloszlást alkalmaztam. Az analízis során használt Weibull-sűrűségfüggvény, amely 
egy balról korlátos függvény, fizikailag is jobban leírja a várható törési ciklusszámot. A Weibull-eloszlás 
függvény (F(x), (10)) általános háromparaméteres alakja az alábbi formában írható: 

 

F(x) = 1 − e
−(

x−x0
xs

)
β

, (10.) 

 

ahol x0 az úgynevezett küszöbérték, xs az úgynevezett skála paraméter, β pedig az úgynevezett 
alakparaméter. A három paraméter ismeretében felírható a konkrét eloszlásfüggvény, amelyből 
meghatározható egy tetszőleges valószínűség melletti várható érték. A függvényre úgy kell 
tekintenünk fárasztóvizsgálatok során való alkalmazásnál, mint egy F(x) törési valószínűség – x törési 
ciklusszám kapcsolatra.  

Az alkalmazott Weibull eloszlás alapú analízis első lépcsője, a mérési eredmények növekvő 
sorba rendezése. Az így előállított sorozat reprezentálja a vizsgált minták törési ciklusszámát. A sorozat 
elemeihez ezt követően hozzá tudunk rendelni egy becsült törési valószínűséget, amely érték az adott 
törési ciklusszám várható valószínűségét mondja meg. Ez az úgynevezett átlagos középérték (MR–
Median Rank, (11.)), amelynek számszerű értékét az általam vizsgált mintaszám esetében (kevesebb, 
mint 100) a Bernard féle (Abernethy et al., 1983) közelítés alapján számolhatjuk ki, az alábbi 
összefüggés segítségével: 

 

MR =
i − 0,3

n + 0,4
 , (11.) 

 

ahol i a vizsgált minta sorszáma, n pedig a vizsgálatban részt vevő mintaszám. Esetemben, 
mivel minden terhelési szinten 9 darab mintát vizsgáltam, így n=9, az i értéke pedig 1 és 9 között 
változik. Az egyes mintákra vonatkozó konkrét átlagos középértékeket a Melléklet 2. táblázata mutatja. 
Az alkalmazott Weibull-eloszlás alapú analízis következő lépcsőjeként ábrázoltam az előállított MR 
átlagos középérték – Nt törési ciklusszám pontpárokat.  

Az előállított pontok már alkalmasak arra, hogy a (10.) egyenlet szerinti függvényt ráillesszem, 
amely alapján a három ismeretlen paraméter meghatározható. A görbeillesztést az OriginPro 9 
program segítségével végeztem el, amely iterációs lépések útján megkeresi azt a paraméter 
kombinációt, amelyik a legjobb illeszkedésű eloszlásgörbét eredményezi. Az MR-Nt pontpárokat, 
valamint a rájuk illesztett görbéket a 34-38. ábrák mutatják. 
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34. ábra.  Az Al99,5-GC szintaktikus fémhab k = 90 %-os terhelési szint melletti MR– Nt pontpárok (fekete) és 

a rájuk illesztett Weibull eloszlás függvény (piros). 

 

 
35. ábra.  Az Al99,5-GC szintaktikus fémhab k = 85 %-os terhelési szint melletti MR– Nt pontpárok (fekete) és 

a rájuk illesztett Weibull eloszlás függvény (piros). 
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36. ábra.  Az AlSi12-GC szintaktikus fémhab k = 90 %-os terhelési szint melletti MR– Nt pontpárok 

(fekete) és a rájuk illesztett Weibull eloszlás függvény (piros). 
 

 

 
37. ábra.  Az AlSi12-GC szintaktikus fémhab k = 85 %-os terhelési szint melletti MR– Nt pontpárok 

(fekete) és a rájuk illesztett Weibull eloszlás függvény (piros). 
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38. ábra.  Az AlSi12-GC szintaktikus fémhab k = 80 %-os terhelési szint melletti MR– Nt pontpárok (fekete) és 

a rájuk illesztett Weibull eloszlás függvény (piros). 

 
Az illesztett görbék paramétereinek konkrét értékeit az egyes fémhabok esetében a 9. táblázat 

tartalmazza. Az így előállított görbék alapján már meghatározható egy-egy olyan várható törési 
ciklusszám, amelynél az adott terhelési szinten a próbatestek általunk megválasztott hányada fog 
eltörni vagy éppenséggel nem eltörni. Ezt a (10.) egyenlet átrendezésével és a meghatározott 
paraméterek behelyettesítésével az alábbi képlet alapján számolhatjuk ki (12.): 

 

x = √− ln(1 − F(x))
β

∙ xs + x0 (12.) 

 
Doktori munkám során minden terhelési szinten azt a törési ciklusszámot határoztam meg, 

amely a próbatestek 50 %-ának okoz törést. Az így meghatározott törési ciklusszámot Nt,50 jelöléssel 
tüntetem fel a későbbiek során, kiszámítására pedig a (13.) képlet szolgál. A minták 50 %-ánál törést 
okozó várható törési ciklusszám grafikus értelmezését a 39. ábra mutatja, a vizsgált gömbhéjakkal 
töltött alumínium mátrixú szintaktikus fémhab minták esetére ezen törési ciklusszámok konkrét 
értékeit a 9. táblázat tartalmazza. 
 

Nt,50 = √− ln(1 − 0,5)
β

∙ xs + x0 (13.) 

 
 

 A Weibull eloszlás alapú analízis során illesztett görbék paramétereinek és az egyes törési 
ciklusszámok értékei. 

Típus 
Terhelési szint, 

k (%) 
Weibull paraméterek 

R2 (-) Nt,50 (-) 
x0 xs β 

Al99,5-GC 
90 19,70 180,65 1,077 0,994 148 

85 290,32 1 298,27 1,408 0,977 1291 

AlSi12-GC 

90 52,06 76,65 0,819 0,963 101 

85 325,35 588,37 0,706 0,956 675 

80 82 802,03 207 337,42 0,767 0,966 211 408 
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39. ábra.  Az illesztett görbe alapján az Nt,50 törési ciklusszám értelmezése. 

 
A Weibull eloszlás alapú analízissel meghatározott pontokat ábrázolva, már kapunk 

információt a vizsgált kerámia gömbhéjakkal töltött szintaktikus fémhabok fáradási tulajdonságairól. 
Ez azonban még nem ad teljes képet, további pontok meghatározása szükséges. 

Elméleti megfontolások alapján a k = 100 %-os terhelési szinten elképzelt fárasztóvizsgálatok 
eredménye egy negyed ciklus lesz, vagyis Nt = 0,25. Ennek magyarázata, hogy amennyiben a terhelési 
szint maximális, úgy a nyomóciklus első maximális értéke pontosan az adott anyag nyomószilárdsági 
értékével lesz egyenlő. Ez definíció szerint az anyag (a teherviselés szempontjából) maximális 
teherbírása, így egy ekkora terhelés felléptekor a vizsgált anyag el fog törni, így a mérés véget ér. Mivel 
az alkalmazott terhelés típusa szinuszos lüktető nyomóterhelés, amely során a maximális terhelés 
érték a teljes ciklus negyedénél következik be, ezért a k = 100 %-os terhelési szinthez tartozó törési 
ciklusszám értéke egy ciklus negyede, vagyis Nt = 0,25 lesz (40. ábra).  

 
 

 
40. ábra.  A k = 100 %-os terhelési szinten végzett fárasztóvizsgálat lefutása, az első maximális 

(nyomószilárdsági) érték jelölésével (piros). 
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Ezen megfontolás alapján a célként kitűzött, kerámia gömbhéjakkal töltött alumínium mátrixú 
szintaktikus fémhab anyagok k-N egyeneseinek meghatározásához újabb pont áll rendelkezésre. A 
különböző mátrixanyagú fémhabokra vonatkozó mérési és elméleti megfontolásból származó törési 
ciklusszám adatpontok a 41-42. ábrákon láthatóak. 
 

 
41. ábra.  Az Al99,5-GC szintaktikus fémhab adott terhelési szinten meghatározott törési ciklusszáma és az 

azokból meghatározott Nt,50 értékek. 

 
 

 
42. ábra.  Az AlSi12-GC szintaktikus fémhab adott terhelési szinten meghatározott törési ciklusszáma és az 

azokból meghatározott Nt,50 értékek. 

 
Az kísérletek alatt megfigyeltem, hogy a kerámia gömbhéjakkal töltött Al99,5 ipari tisztaságú 

alumínium vagy AlSi12 öntészeti alumíniumötvözet mátrixú szintaktikus fémhab anyag esetében van 
olyan terhelési szint, amelyen az elvégzett fárasztóvizsgálat nem okoz törést jelentő mérnöki 
alakváltozást a próbatesten. Ennek értelmében definiálható egy-egy olyan terhelési szint vagy 
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feszültségi érték, amelyen az anyag 2·106 ciklusszámig képes ellenállni a mechanikai fárasztó 
igénybevételnek, vagyis egy ehhez a ciklusszámhoz tartozó tartamszilárdsági érték. A szakirodalom ezt 
mint kifáradási határ kezeli, azonban ez nincs kellő számú méréssel alátámasztva, így dolgozatomban 
erre, mint tartamszilárdsági pontra, mintsem kifáradási határra tekintek.  

A 2·106 ciklusszámhoz tartozó tartamszilárdság számszerű értékének meghatározáshoz doktori 
munkám során az úgynevezett Dixon-Mood módszert (Dixon, 1965; Dixon et al., 1946) alkalmaztam. 
hasonló kiértékelési módra a fémhabok szakirodalmát tekintve nincs példa. Ez az eljárás a 
tartamszilárdság és annak közelében lévő minták törési valószínűségét (bekövetkezik-e a törés a 
2·106 ciklusszámig vagy sem) normáleloszlásúnak tekinti. Egy adott mintasorozatban a kevesebb 
gyakoriságú (eltört vagy nem tört el) mintákhoz két változót rendel hozzá (ADM, BDM), amelyek alapján 
a 2·106 ciklusszámhoz tartozó tartamszilárdság átlagos értéke (µS) és annak szórása (σS) 
meghatározható. 

A módszer első lépéseként az úgynevezett lépcsős (staircase) eljárást alkalmaztam, amely a 
2·106 ciklusszámhoz tartozó feltételezett tartamszilárdság környezetében végzett 
fárasztóvizsgálatokat foglalja magában. A vizsgálat eredeti megfogalmazásában különböző 
feszültségeken végzett mérések szükségesek, viszont én jelen méréseket különböző terhelési szinteken 
végeztem, amik mivel normált feszültség értékek, használhatók. Ez a különbség a később bemutatásra 
kerülő összefüggésekben is megjelenik, az eredeti Si értékek helyére ki értékek kerültek. 

Az eljárást egy tetszőleges (k0) terhelési szinten elkezdve annak végeredményétől függően egy 
előre definiált d mennyiséggel növeljük vagy csökkentjük a második mérésnél alkalmazott terhelést: 
amennyiben a minta eltört úgy csökkentjük, viszont ha nem tört el, akkor növeljük. A második mérés 
végeredményétől függően hasonlóképpen növeljük vagy csökkentjük a harmadik mérés terhelési 
szintjét és így tovább. A méréshez javasolt minimális mintaszám 6, de a nagyobb megbízhatóság 
érdekében mindkét anyag esetében 9-9 próbatesttel hajtottam végre a vizsgálatokat. Az előzetes 
méréseket figyelembe véve, a staircase módszer kezdő terhelési szintjeinek 80 %-ot, illetve 75 %-ot 
választottam az Al99,5, illetve az AlSi12 mátrixanyagú szintaktikus fémhab esetében. Fontos 
hangsúlyozni, hogy jelen fárasztóvizsgálatoknál csak a vizsgálat végkimenetele a fontos vagyis, hogy a 
próbatest eltörik-e 2·106 ciklusszámig vagy sem. A mérésekből kapott eredmények grafikonjai a 43-44. 
ábrákon, az eredmények számszerű értékei pedig a 10-11. táblázatban láthatók, az Al99,5 és az AlSi12 
mátrixú fémhabok esetére. 

 

 
43. ábra.  Az Al99,5-GC szintaktikus fémhab lépcsős módszerrel végzett vizsgálati eredménye. 
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 Az Al99,5-GC szintaktikus fémhab lépcsős módszerrel végzett vizsgálatának számszerű 
eredményei 

Al99,5-GC 

Terhelési szint, k(%) 76,25 77,5 78,75 80 Összesen 

Minták száma (-) 1 2 3 3 9 

Összes ciklusszám (-) 2 000 000 3 292 151 5 142 563 4 395 000 14 829 714 

Összes idő (óra) 55,6 91,4 142,8 12,2 302,1 

 

 
44. ábra.  Az AlSi12-GC szintaktikus fémhab lépcsős módszerrel végzett vizsgálati eredménye. 

 
 

 Az AlSi12-GC szintaktikus fémhab lépcsős módszerrel végzett vizsgálatának számszerű 
eredményei 

AlSi12-GC 

Terhelési szint, k (%) 72,5 73,75 75 Összesen 

Minták száma (-) 2 4 3 9 

Összes ciklusszám (-) 4 000 000 5 292 984 3 647 600 12 940 584 

Összes idő (óra) 111,1 147,0 101,3 359,5 

 
A mérések alapján megfigyelhető, hogy 4, illetve 3 terhelési szint (lépcső) alkalmazása 

elegendő volt a lépcsős módszer elvégzéséhez, az Al99,5 és az AlSi12 mátrixanyagú szintaktikus 
fémhabok esetében. Ebből fakadóan kijelenthető, hogy a megválasztott kezdő terhelési szint 
megfelelő volt, a vizsgált ciklusszámhoz tartozó tartamszilárdsági pont vizsgálatához. Ez utóbbi 
értékének meghatározását a már említett ADM és BDM változók alapján számoltam ki a (14-15.) képletek 
alapján: 

 

ADM = ∑ i ∙ nDM,i (14.) 

 

BDM = ∑ i2 ∙ nDM,i (15.) 

 
ahol i a terhelési szintek indexe, a legkisebb értéknél i=0, n pedig a kisebb előfordulású 

esemény (eltört vagy nem tört el) száma az adott i. terhelési szinten. Az így meghatározott változók 
alapján a 2·106 ciklusszámhoz tartozó tartamszilárdság átlagos értéke (µk) a (16.) képlettel számolható: 
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μk = k0 + d (
ADM

∑ nDM,i
±

1

2
), (16.) 

 
ahol k0 a legkisebb terhelési szint értéke, d a terhelési szintek közötti lépcső nagysága. A 

képletben szereplő (±) műveletet (+)-ként kell értelmeznünk, ha a törés volt a nagyobb és (-)-ként, ha 
a törés volt a kisebb gyakoriságú esemény. A 2·106 ciklusszámhoz tartozó tartamszilárdság szórásának 
(σk) (az eredeti összefüggésben σS szerepel, ahol „S” a feszültségre utal, mivel azonban jelen munkában 
terhelési szintekkel dolgozom, így a kifejezés indexét „k” -ra módosítottam) meghatározására az ADM 
és BDM változóktól és ΣnDM,i számtól függően a (17.) és (19.) képletek szolgálnak: 
 

σk = 1,62d [
BDM ∑ nDM,i−ADM

2

(∑ nDM,i)
2 + 0,029], (17.) 

 

amennyiben 

𝐵𝐷𝑀 ∑ 𝑛𝐷𝑀,𝑖 − 𝐴𝐷𝑀
2

(∑ 𝑛𝐷𝑀,𝑖)
2 ≥ 0,3 (18.) 

 

vagy 

σk = 0,53d, (19.) 

 

amennyiben 

BDM ∑ nDM,i − ADM
2

(∑ nDM,i)
2 < 0,3 (20.) 

 

A kiszámított átlagos érték (µk) és annak szórásának (σk) ismeretében az átlagos 2·106 ciklusszámhoz 
tartozó tartamszilárdság alsó szórást is figyelembe vett értéke a (21.) képlet alapján határozható meg, 
egy adott R%, C% szinten: 

ke,R,C = μk − Kσk, (21.) 

 

ahol K a normál eloszlásra vonatkozó faktor (Liebermann, 1958) adott C és R értékeknél. 

A 12. táblázat az Al99,5-GC típusú szintaktikus fémhab lépcsős módszerrel történő 
vizsgálatának kiértékeléséhez szükséges adatokat, a (22-26.) képletek pedig a konkrét számításokat 
taglalják. 
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 Az Al99,5-GC szintaktikus fémhab lépcsős módszerrel végzett vizsgálatának kiértékeléséhez 
szükséges adatok 

Típus 
Lépcső indexe, i 

(-) 
Terhelési szint, k 

(%) 
Nem tört 

el (db) 
Eltört 
(db) 

Kisebb gyakoriságú 
esemény száma (db) 

Al99,5-GC 

i = 0 k0 = 76,25 1 0 nDM,0 = 0 

i = 1 k1 = 77,50 1 1 nDM,1 = 1 

i = 2 k2 = 78,75 2 1 nDM,2 = 1 

i = 3 k3 = 80,00 1 2 nDM,3 = 2 

Összesen 5 4  

 

 

 

ADM = ∑ i ∙ nDM,i=0+(1 ∙ 1) + (2 ∙ 1) + (3 ∙ 2) =9  (22.) 
 

BDM = ∑ 𝑖2 ∙ nDM,i = 0 + (12 ∙ 1) + (22 ∙ 1) + (32 ∙ 2) = 230 (23.) 

 

μk = k0 + d ∙ (
ADM

∑ nDM,i
±

1

2
) = 76,25 + 1,25 (

9

4
−

1

2
) = 78,438 (%) (24.) 

 

BDM ∑ nDM,i − ADM
2

(∑ nDM,i)
2 =

23 ∙ 4 − 92

42
= 0,6875 > 0,3 (25.) 

 

σk = 1,62 ∙ d ∙ [
BDM ∑ nDM,i − ADM

2

(∑ nDM,i)
2 + 0,029] = 1,62 ∙ 1,25 ∙ (0,6875 + 0,029) = 1,451 (26.) 

 

Az átlagos 2·106 ciklusszámhoz tartozó tartamszilárdság alsó szórását is figyelembe vett értéke 
egy R = 90 %-os valószínűség mellett C = 95 % konfidenciaszinten egy nk = 9 mintaszámú Al99,5-GC 
típusú szintaktikus fémhab esetére (27.) (45.ábra): 

 

ke,R90,C95 = μk − K ∙ σk = 78,438 − 2,454 ∙ 1,451 = 74,88 (%) (27.) 
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45. ábra.  Az Al99,5-GC típusú szintaktikus fémhabra számolt átlagos 2∙106 ciklusszámhoz tartozó 
tartamszilárdság, valamint annak szórással kapcsolt értéke. 

 

A 13. táblázat az AlSi12-GC típusú szintaktikus fémhab lépcsős módszerrel történő 
vizsgálatának kiértékeléséhez szükséges adatokat, a (28-32.) képletek pedig a konkrét számításokat 
taglalja. 

 

 Az AlSi12-GC szintaktikus fémhab lépcsős módszerrel végzett vizsgálatának kiértékeléséhez 
szükséges adatok 

Típus 
Lépcső indexe, i 

(-) 
Terhelési szint, k 

(%) 
Nem tört el 

(db) 
Eltört 
(db) 

Kisebb gyakoriságú 
esemény száma (db) 

AlSi12-GC 

i = 0 k0 = 72,50 2 0 nDM,0 = 2 

i = 1 k1 = 73,75 2 2 nDM,1 = 2 

i = 2 k2 = 75,00 0 3 nDM,2 = 0 

Összesen 4 5  

 

ADM = ∑ i ∙ nDM,i=0 + (1 ∙ 2) + (2 ∙ 0) =2 (28.) 

 

BDM = ∑ i2 ∙ nDM,i=0 + (12 ∙ 2) + (22 ∙ 0) =2 (29.) 

 

μk = k0 + d ∙ (
ADM

∑ nDM,i
±

1

2
) = 72,5 + 1,25 (

2

4
+

1

2
) = 73,750 (%) (30.) 

 

BDM ∑ nDM,i − ADM
2

(∑ nDM,i)
2 =

2 ∙ 4 − 22

42
= 0,25 < 0,3 (31.) 
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σk = 0,53 ∙ d = 0,53 ∙ 1,25 = 0,663 (32.) 

 

Az átlagos 2·106 ciklusszámhoz tartozó tartamszilárdság alsó szórást is figyelembe vett értéke 
egy R = 90 %-os túlélési valószínűség mellett, C = 95 % konfidenciaszinten egy nk = 9 mintaszámú 
AlSi12-GC típusú szintaktikus fémhab esetére (33.) (46.ábra): 

 

ke,R90,C95 = μk − K ∙ σk = 73,75 − 2,454 ∙ 0,663 = 72,12 (%) (33.) 

 

 

A Dixon-Mood módszer segítségével tehát meghatároztam az adott szintaktikus fémhabra 
jellemző átlagos 2·106 ciklusszámhoz tartozó tartamszilárdságot, amely értelmezhető, mint egy k 
terhelési szint – Nt,50 törési ciklusszám pontpár. Ezzel a kerámia gömbhéjakkal töltött Al99,5 ipari 
tisztaságú alumínium mátrixú szintaktikus fémhab esetében 4, az AlSi12 öntészeti alumínium ötvözet 
mátrixú szintaktikus fémhab anyag esetében pedig 5 pont áll rendelkezésre az k-N egyenes felvételére 
(47-48. ábra). 

 

 

46. ábra.  Az AlSi12-GC típusú szintaktikus fémhabra számolt átlagos 2∙106 ciklusszámhoz tartozó 
tartamszilárdság, valamint annak szórással kapcsolt értéke. 
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47. ábra.  Az Al99,5-GC típusú szintaktikus fémhabra k-N egyeneseséhez rendelkezésre álló adatpontok, 
valamint a rájuk illesztett egyenes. 

 

 

48. ábra.  Az AlSi12-GC típusú szintaktikus fémhabra k-N egyeneseséhez rendelkezésre álló adatpontok, 
valamint a rájuk illesztett egyenes. 

 

Ahhoz, hogy a vizsgált szintaktikus fémhabokra, 50 %-os törési (és egyben túlélési) 
valószínűséggel meghatározott k-N egyenesek egy későbbi méretezéshez is biztonsággal használhatók 
legyenek, azokat a biztonság irányába el kell tolni. Ez az egyenes k-N koordinátarendszerben balra való 
eltolását jelenti tradicionálisan a szórás kettő vagy háromszoros értékével. Ezen felül számos más 
eljárás is létezik a tervezéshez szükséges egyenes meghatározásához, például az ASTM kétoldalú 
konfidencia intervallum vagy az egyoldalú (alsó) Owen-féle tűrés határ (Lee et al., 2005). Ez utóbbi 
módszer előnye, hogy tetszőleges megbízhatósági szintre meghatározható adott konfidenciaszint 
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mellett, ezért doktori munkám során ezt fogom használni. Fontos megjegyezni, hogy az Owen-féle alsó 
tűrés nagyobb biztonságú egyenest ad végeredményben, így tervezéshez kiválóan használható. 

Az Owen-féle egyoldalú tűréshatár a (34.) képlet segítségével számolható ki. A benne szereplő 
mennyiségek meghatározására a (35-41.) képletek szolgálnak.  
 

Kowen = KDRowen (34.) 

 

 

ahol b1, b2, b3, b4 empirikus úton meghatározott konstansok. Továbbá 

 

f = nS − 2 (36.) 

 

KD = c1KR + KC√c1KR
2 + c2a, (37.) 

 

 

ahol 

f ≥ 2 esetén   c1 = 1 +
3

4(f − 1,042)
; c2 =

f

f − 2
; c3 = c2 − c1

2 (38.) 

 

KR = 𝜑−1(C) (39.) 

 

KC = 𝜑−1(C) (40.) 

 

a =
1,85

nS
 (41.) 

 

Doktori munkám során R = 90 %, C = 95 % értékek mellett határoztam meg az alsó Owen-féle 
tűrés határt. A Kowen paraméter számszerű értéke az általam vizsgált fémhabok esetére Kowen = 4,028 (a 
teljes számítás megtalálható a mellékletben). Ez az érték érvényes mind az Al99,5 ipari tisztaságú 
alumínium mátrixú, mind az AlSi12 öntészeti alumínium ötvözet mátrixú szintaktikus fémhabra a 
terhelési szintenkénti azonos mintaszám miatt. 

A Kowen paraméter ismeretében elvégezhető a szükséges biztonsági korrekció a kapott k-N 
egyenesek esetére az alábbi képlet segítségével (42.): 

 
ND(k) = N(k) − Kowen ∙ s, (42.) 

 

ahol ND(k) (D-design) a számítás végén kapott új, tervezéshez is használható k-N függvény, N(k) 
az eredeti k-N függvény, az s pedig az illesztett egyenes standard hibája. A korrekcióval ellátott 
egyeneseket és az eredeti k-N egyeneseket az 49-50. ábrák mutatják. 

Rowen = b1 +
b2

fb3
+ b4e (−f), (35.) 
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A bemutatott fárasztóvizsgálatok és azok kiértékelése során terhelési szintekkel (az aktuális 
terhelőfeszültség, valamint az adott próbatest nyomószilárdságának hányadosa) dolgoztam, mivel a 
nyomószilárdság próbatestenként tapasztalt kismértékű szórása és így azok átlagának esetleges 
használata nagyban befolyásolta volna a kapott eredmények megbízhatóságát. Viszont gyakorlati 
szempontból szerencsés, ha rendelkezésre áll az adott anyag feszültség-törési ciklusszám (S-N) 
egyenese is, mivel egy tervező számára a konkrét feszültség érték többet mond. Ezt szem előtt tartva 
a bemutatott k-N egyenesek alapján az egyes szintaktikus fémhab anyagokra meghatároztam az S-N 
egyeneseket, amelyek feszültség értékeit a terhelési szint és az adott anyag átlagos 
nyomószilárdságának szorzatával határoztam meg. Ez visz némi bizonytalanságot az eredményekbe, 
de tudva, hogy a fárasztóvizsgálatok sztochasztikus jellegéből fakadó véletlenszerűség ennél nagyobb 
hibát okoz, valamint, hogy a kapott egyenes biztonsági tényezővel terhelt, ezért az ilyen módon 
meghatározott S-N egyeneseket megfelelőek tervezési célokra. 

Mivel a szakirodalom kifáradási határként kezeli a 2·106 ciklusszámhoz tartozó feszültség 
értéket, így a diagramokon az ehhez a ciklusszámhoz tartozó terhelési szint vagy feszültség értéket 
szaggatott vonallal tüntetem fel az eredeti k-N vagy S-N egyenes folytatásaként, amely egy 
feltételezett, jelen munkában nem alátámasztott kifáradási határt hivatott reprezentálni. 

 

49. ábra.  Az Al99,5-GC típusú szintaktikus fémhab fárasztóvizsgálatának kiértékelése alapján 
meghatározott terhelési szint – törési ciklusszám egyenese, valamint a biztonsági tényezővel ellátott, 

a későbbi tervezéshez is használható egyenese. 
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50. ábra.  Az AlSi12-GC típusú szintaktikus fémhab fárasztóvizsgálatának kiértékelése alapján 
meghatározott terhelési szint – törési ciklusszám egyenese, valamint a biztonsági tényezővel ellátott, 

a későbbi tervezéshez is használható egyenese. 

 

Az vizsgált Al99,5-GC és AlSi12-GC szintaktikus fémhabokra meghatározott feszültség-törési 
ciklusszám egyeneseket az 51-52. ábrák mutatják. A két anyag egymással való összehasonlítása 
érdekében az 53. ábra az S-N egyeneseket közös koordinátarendszerben mutatja. 

 

51. ábra.  Az Al99,5-GC típusú szintaktikus fémhab fárasztóvizsgálatának kiértékelése alapján 
meghatározott feszültség – törési ciklusszám egyenese, valamint a biztonsági tényezővel ellátott, a 

későbbi tervezéshez is használható egyenese. 
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52. ábra.  Az AlSi12-GC típusú szintaktikus fémhab fárasztóvizsgálatának kiértékelése alapján 
meghatározott feszültség – törési ciklusszám egyenese, valamint a biztonsági tényezővel ellátott, a 

későbbi tervezéshez is használható egyenese. 
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53. ábra.  Az Al99,5-GC és az AlSi12-GC típusú szintaktikus fémhabok fárasztóvizsgálatának kiértékelése 
alapján meghatározott feszültség – törési ciklusszám egyenesek. 

 

A kapott eredmények alapján megállapítható, hogy a mátrixanyag szilárdságának egyértelmű 
hatása van a fáradási tulajdonságokra: a nagyobb szilárdságú szintaktikus fémhab nagyobb ciklikus 
feszültségeket képes elviselni, valamint a szilíciummal ötvözött anyag egyenese meredekebb, ami arra 
utal, hogy az anyagban könnyebben megy végbe a tönkremenetel a terhelés hatására. Ez azzal 
magyarázható, hogy a közel eutektikus összetételű mátrixban jelen levő Si kiválásokból könnyen 
indulhatnak meg repedések, amelyek a ciklikus igénybevétel hatására terjednek és az anyag 
tönkremenetelét okozzák. 
 

4.2.5 A szintaktikus fémhabok belső szerkezetének károsodása a fárasztó 
igénybevétel hatására 

A fárasztó vizsgálatok során a próbatestről adott időközönként azonos pozícióból fényképeket 
készítettem, amelyek összefűzéséből az adott szintaktikus fémhab próbatest tönkremeneteli 
folyamatát bemutató képsorozat állt rendelkezésemre. Ennek segítségével megfigyelhettem az egyes 
próbatestek tönkremenetelének időbeli lefutását. Az egyes terhelési szintek között végzett 
fárasztóvizsgálatok alatt tapasztalt tönkremenetelek között nem fedeztem fel különbséget, viszont a 
különböző mátrixanyagú minták esetében eltéréseket figyeltem meg. 

Az 54-55. ábrákon a vizsgált anyagok felvételei láthatóak a kiindulási állapotban, valamint 2 és 
10 %-os mérnöki alakváltozásnál. Az ipari tisztaságú alumínium mátrixanyaggal rendelkező szintaktikus 
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fémhab minták esetében a tönkremenetel jellemzően a próbatest közepén létrejövő sávban, míg a 
szilíciummal ötvözött mátrixú minták esetében a minta egyik szerszámmal érintkező részén 
következett be. 

 

 

54. ábra.  Az Al99,5-GC típusú szintaktikus fémhab fárasztóvizsgálat közben készült felvételei a kiinduló 
állapotban (a), 2%-os mérnöki alakváltozásnál (b) és 10%-os mérnöki alakváltozásnál (c). 

 

 

55. ábra.  Az AlSi12-GC típusú szintaktikus fémhab fárasztóvizsgálat közben készült felvételei a kiinduló 
állapotban (a), 2%-os mérnöki alakváltozásnál (b) és 10%-os mérnöki alakváltozásnál (c). 

 
A bemutatott felvételek alapján egyértelműen látszik, hogy a különböző mátrixanyagú minták 

eltérő módon mentek tönkre a fárasztó igénybevétel hatására. A módszer azonban nem enged 
betekintést a próbatest belsejébe, így a belső szerkezet változásáról nem kaptam információt. Ezt 
kiküszöbölendő az egyes próbatestekből hosszmenti csiszolatokat készítettem. Ennek segítségével a 
belső struktúra, valamint annak károsodási formája is megfigyelhetővé vált. 

A csiszolatok elkészítéséhez, a fárasztóvizsgálatnál használt próbatesteket először műgyantába 
ágyaztam. Ezt követően egy automata csiszológéppel SiC csiszolópapíron közel a minta 
középtengelyéig felcsiszoltam a mintát. Ezzel a módszerrel a mintát nem roncsoltam tovább, szemben 
például egy vágótárcsás daraboláshoz, ahol mind a befogás, mind pedig a vágás további károkat 
okozhat a belső szerkezetben. Ezt követően finomabb szemcsés csiszolópapírral a minta 
középtengelyéig csiszoltam a mintát, majd növelve a csiszolópapír finomságát fényes felületet hoztam 
létre. A csiszolatkészítés utolsó lépcsőjeként gyémántszemcsés szuszpenzióval políroztam a minta 
felületét. Ezzel a módszerrel egy olyan csiszolat állt rendelkezésemre, amely már alkalmas arra, hogy a 
fárasztó igénybevétel hatására bekövetkezett belső szerkezeti változások megfigyelhetők legyenek. 

Az eltérő mátrixanyagú szintaktikus fémhab minták esetében eltérő tönkremeneteli 
mechanizmus vált megfigyelhetővé, amely azonban nem függött az adott fárasztó igénybevételnél 
alkalmazott terhelés mértékétől. 

A lágyabb, ipari tisztaságú alumínium mátrixú kerámia gömbhéjakkal töltött szintaktikus 
fémhab minták (56. ábra) esetében egy törési sáv volt megfigyelhető, amely a terhelés irányával 
mintegy 45°-os szöget zárt be. A törési sáv jelenléte a mátrixanyag képlékeny alakváltozásának 
következménye, amely a tárgyalt anyagnál megelőzi a töltőanyagként használt kerámia gömbhéjak 
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tönkremenetelét. A gömbhéjak a sávon belül eltörtek és az üregeik tömörödtek, viszont a törési sávon 
kívül eső gömbhéjak jóval kevésbé, vagy egyáltalán nem károsodtak, így kijelenthető, hogy a fárasztó 
igénybevétel hatására a létrejövő alakváltozás lokalizálódik az anyagon belül.  

A keményebb, szilíciummal ötvözött alumínium mátrixú kerámia gömbhéjakkal töltött 
szintaktikus fémhab minták (57. ábra) esetében, eltérően a fentebb taglalt ipari tisztaságú mátrixú 
fémhaboktól, a tönkremenetel két kúpfelületre lokalizálódik, valamint az azok találkozásánál lévő 
lencse alakú régióra. Ezen anyagok esetében, az alapfém nagyobb folyáshatárának köszönhetően, a 
gömbhéjak törése megelőzi a mátrix képlékeny alakváltozását, aminek következtében kialakul az imént 
ismertetett törési mód. Ennél a típusú szintaktikus fémhabnál is megfigyelhető, hogy a károsodott 
régiótól messze eső gömbhéjak jóval kevésbé vagy egyáltalán nem károsodtak. 

 

 
 

56. ábra.  Az Al99,5-GC típusú szintaktikus fémhab 
hosszmetszeti csiszolatának mikroszkópos 

felvétele a fárasztást követően.  

57. ábra.  Az AlSi12-GC típusú szintaktikus fémhab 
hosszmetszeti csiszolatának mikroszkópos 

felvétele a fárasztást követően. 

 

4.3 A SZINTAKTIKUS FÉMHABOK KVÁZI-STATIKUS ÉS NAGY ALAKVÁLTOZÁSI 

SEBESSÉG MELLETTI ZÖMÍTŐ VIZSGÁLATA 

Doktori munkám – a szintaktikus fémhabok fárasztóvizsgálatán túli másik – fő célkitűzése az általam 
előállított Al99,5, AlSi12, AlMgSi1 és AlCu5 alumínium mátrixú Globocer típusú vegyes oxid kerámia 
gömbhéjakkal töltött szintaktikus fémhabok nagy alakváltozási sebesség melletti zömítő vizsgálatának 
elvégzése, kiértékelése, valamint a kapott eredmények alapján a gyakorlat számára is hasznos 
következtetések levonása.  

4.3.1 A kvázi-statikus és a nagy alakváltozási sebességű zömítés próbatestjei 

A nagy alakváltozási sebességű zömítéshez a 4.2 fejezetben bemutatott fárasztóvizsgálathoz 
hasonlóan hengeres próbatesteket alkalmaztam. Eltérés, hogy az itt alkalmazott próbatestek 
D = 12,7 mm átmérővel és H/D = 1-es karcsúsággal rendelkeztek. Az alkalmazott méretek indoka, hogy 
a mérések egy, az USA-ban üzemelő gépen kerültek kivitelezésre és az ottani angolszász mértékegység 
preferenciája miatt az alkalmazott próbatest méretei is ehhez igazodtak (12,7 mm= 0,5 hüvelyk). Mivel 
a zömítő vizsgálat időbeli lefutása lényegesen rövidebb, próbatest szükséglete pedig lényegesen 
kevesebb a fárasztóvizsgálathoz képest, ezért jelen vizsgálathoz négy különböző mátrixanyagú 
szintaktikus fémhabot alkalmaztam. Ezek között volt nemesíthető alumínium ötvözet is, ezért egyes 
mátrixanyagok esetében két fajta hőkezelést alkalmaztam. Így összesen hat különböző típusú 
fémhabot vizsgáltam: oldó hőkezelést kapott Al99,5, AlSi12, AlMgSi1 és AlCu5 mátrixú, valamint T6 
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hőkezelést kapott AlMgSi1 és AlCu5 mátrixú fémhabokat. A homogenizáló hőkezelést 520 °C-on 
végeztem 30 percig, ezt követően a mintákat vízben hűtöttem le. A vizsgálatok közvetlenül a hőkezelés 
után kerültek végrehajtásra az önnemesedés elkerülése végett. Az öregítést 170 °C-on végeztem 14 
óráig, ezt követően a mintákat vízben hűtöttem le. A vizsgálat ezen minták esetében is a hőkezelés 
után közvetlenül került végrehajtásra. 

A kvázi-statikus, illetve a nagy alakváltozási sebességű zömítés során anyagonként 5-5 mintát 
vizsgáltam. 

A nagy alakváltozási sebességű zömítés mellett a próbatesteket kvázi-statikus állapot melletti 
zömítő vizsgálatnak is alávetettem. Ezen vizsgálatokat a 4.2.2. fejezetben bemutatott módszerrel 
teljesen analóg módon végeztem el, a vizsgálatból kapott, anyagonként 1-1 jellemző kvázi-statikus 
nyomógörbe az 58. ábrán látható. 

 

 
58. ábra.  A vizsgálatok során használt szintaktikus fémhab anyagok jellemző kvázi-statikus nyomógörbéi 

 
 

4.3.2 A szintaktikus fémhabok kvázi-statikus és nagy alakváltozási sebességű 
zömítésének paraméterei, eredményei 

A nagy alakváltozási sebességű mérések úgynevezett Split Hopkinson eljárással (angol név: Split 
Hopkinson Pressure Bar vagy Kolsky Bar) lettek végrehajtva az USA Ohio államábeli Youngstown State 
University Civil/Environmental and Chemical Engineering Department laboratóriumában található REL 
Inc. (REL) által gyártott berendezés segítségével (59. ábra). A vizsgálati eljárás az anyagok dinamikus 
terhelésre adott válaszát adja meg, amely így kiválóan használható nagy alakváltozási sebességű 
terhelések, mint például ütközések szimulálásához. 

A berendezés egy sűrített levegővel működő „kilövőből” (launcher), egy „ütő rúdból” (striker 
bar), egy „ütköző rúdból” (incident bar), egy „átvivő rúdból” (transmission bar) és egy „megállító 
rúdból” (stop bar) áll, valamint az ezeket a helyükön vagy pályájukon tartó állványrendszerből. A rudak 
anyaga C350-es maraging acél, átmérőjük D = 19,05 mm. Az „átvivő” és „továbbító rúd” hosszai 
egyenként 1829 mm (72 hüvelyk), amelyeken nyúlásmérő bélyegek helyezkednek el. Ezek segítségével 
a becsapódás következtében létrejövő hullámok időbeli lefutása regisztrálható mind a minta előtti 
rúdban („ütköző rúd”), mind pedig a minta utáni rúdban („átvivő rúd”) (60. ábra).  

A nyúlásmérő bélyegek által regisztrált jelek alapján a következőképpen számolhatjuk ki az 
alakváltozási sebességet (43.), a feszültséget (44.) és az alakváltozást (45.): 
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ε̇(t) =
2Cbεr(t)

l0
 (43.) 

  

σ(t) =
AEεt(t)

A0
 (44.) 

  

ε(t) = ∫ ε̇(t)dt
t

0
, (45.) 

ahol Cb a hang terjedési sebessége a rúdban, εr(t) és εt(t) a visszavert (reflected) és átengedett 
(transmitted) axiális irányú alakváltozás impulzusa, A a rudak keresztmetszetének területe, E a rúd 
rugalmassági modulusza, A0 a próbatest kiinduló keresztmetszete, l0 pedig a próbatest kiinduló hossza. 

A kapott jelek kiértékelésével meghatározható az alakváltozási sebesség mértéke, valamint a 
mintában ébredő feszültség és alakváltozás értékek időbeli lefutása, amely számításokat a 
berendezéshez fejlesztett REL SurePulse nevű szoftverrel végeztük el. 

 

 
59. ábra.  A Split Hopkinson Pressure Bar teszthez használt REL gyártmányú mérőberendezés {17}  

 

 

 

60. ábra.  A Split Hopkinson teszt mérési elrendezése a főbb szerkezeti elemek és a vizsgált minta 
megjelölésével. 
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A vázolt berendezéssel két eltérő alakváltozási sebességű mérést hajtottunk végre a vizsgált 
szintaktikus fémhabok esetében, amelyek az „ütő rúd” 138 kPa-os (20 psi), illetve 552 kPa-os (80 psi) 
nyomással való kilövésével értem el. A különböző nyomásértékekkel figyelembe véve a próbatestek 
hosszát, a megvalósított alakváltozási sebességek ε̇ = 933 s-1, illetve ε̇ = 2629 s-1 értékeknek felelnek 
meg. Gyakorlati felhasználás szempontjából (például ütköző zónába való beépítés) a megvalósított 
zömítések megfelelnek egy 54 km/h, illetve egy 126 km/h sebességű ütközésnek. A teszt jellegéből 
fakadóan a megvalósítható alakváltozás korlátozott, ami a kisebb sebességű tesztek esetében ε = 2,5-
3,5 %, míg a nagyobb sebességű tesztek esetében ez ε = 8-10 % értékeket jelent. 

A 61. ábra egy, a vizsgált szintaktikus fémhabok dinamikus zömítésére jellemző mérnöki 
feszültség-alakváltozás görbét mutat a kvázi-statikus állapotú görbe feltüntetésével. Egyértelműen 
megfigyelhető, hogy az alakváltozási sebesség növelése 30-40 %-kal megnöveli az adott anyag 
nyomószilárdságát, ami a törési alakváltozás 30-40 %-os csökkenésével párosul. 

 

 
 

61. ábra.  Az Al99,5-GC szintaktikus fémhab nagy alakváltozási sebesség mellett és kvázi statikus 
állapotban végzett zömítővizsgálatának mérnöki feszültség-mérnöki alakváltozás görbéi. 

 
A nagy alakváltozási sebesség mellett végzett zömítés előtt a vizsgálandó anyagok kvázi-

statikus állapotban végzett zömítővizsgálatát végeztem el a 4.2.2 alfejezetben részletesen taglalt 
módszer szerint a későbbi dinamikus mérésekhez használandó próbatestekkel megegyező méretű 
darabokon, az összesen 6 különböző típusú szintaktikus fémhab esetében. Ennek szükségességét a 
későbbi összehasonlítás indokolja, mivel az alakváltozási sebesség hatását alapvetően a kvázi-statikus 
és a dinamikus állapot között lehet érzékelni. A Melléklet 3. táblázata tartalmazza a kvázi-statikus 
állapotban végzett zömítések főbb eredményeit.  

A 62-63. ábrákon a Split Hopkinson teszttel elvégzett zömítések anyagonként 1-1 mérnöki 
alakváltozás-mérnöki feszültség görbéi láthatóak. 
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62. ábra.  A vizsgált szintaktikus fémhabok 𝛆 ̇ = 933 s-1 alakváltozási sebesség mellett végzett 
zömítővizsgálatainak mérnöki feszültség- mérnöki alakváltozás görbéi. 

 

 

63. ábra.  A vizsgált szintaktikus fémhabok �̇� = 2629 s-1 alakváltozási sebesség mellett végzett 
zömítővizsgálatainak mérnöki feszültség- mérnöki alakváltozás görbéi. 

 

A mérésekből levonható következtetésekhez érdemesebb az egyes vizsgálandó mennyiségek, 
mérőszámok számszerű értékeinek összehasonlítása. Ennek segítségével az adott mennyiségek, 
mérőszámok alakváltozási sebességtől, a mátrixanyagtól, valamint annak hőkezeltségi állapotától való 
függése egyidejűleg látható, hatásuk kimutatható. 

A vizsgálat szintaktikus fémhabok szerkezeti merevségeinek – mint a nyomógörbe kezdeti 
szakaszának meredeksége – átlagos értékeit és azok szórását a 66. ábra mutatja be. Megfigyelhető, 
hogy az alakváltozási sebesség növekedése jelentősen megnöveli a tárgyalt mérőszámot. A 
homogenizáló hőkezelést kapott szintaktikus fémhabok esetében a különböző nagy alakváltozási 
sebességű zömítés során tapasztalt szerkezeti merevségek között nem tapasztalható jelentős 
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különbség. Ezzel szemben a T6-os hőkezelést kapott AlMgSi1 és AlCu5 mátrixú anyagok szerkezeti 
merevsége jelentősen növekszik az alakváltozási sebesség növekedésével. 

 

 

64. ábra.  A kvázi-statikus és a nagy alakváltozási sebességű zömítések esetében mért szerkezeti merevség 
értékek és azok szórásai a különböző mátrixanyagú és hőkezeltségű szintaktikus fémhabok esetében. 

 

A különböző alakváltozási sebességek mellett végzett nyomóvizsgálatokból meghatározott 
nyomószilárdságok értékei, mint a nyomógörbe első maximális csúcsa, valamint azok szórása látható 
a 65. ábrán. Ahogy látható, az ipari tisztaságú alumínium (Al99,5-O) mátrixanyagú szintaktikus fémhab 
jóval kisebb nyomószilárdsági értékkel rendelkezik, mint az ötvözőt tartalmazó mátrixanyagú 
szintaktikus fémhabok. Ezen megállapítással összhangban kijelenthető, hogy a szintaktikus habok 
nyomószilárdsága a mátrixanyag ötvözésével növelhető. Ez a megállapítás a kvázi-statikus, valamint a 
két különböző nagy alakváltozási sebességű mérésre egyaránt érvényes. Megállapítható, hogy a T6-os 
hőkezelést kapott mátrixanyagú minták kvázi-statikus nyomóvizsgálata esetében a mért 
nyomószilárdsági értékek ~20, illetve ~40 %-kal nagyobb értéket mutatnak a Mg-Si, illetve a Cu 
ötvözésű minták esetében, mint az oldó hőkezelést kapott minták esetében tapasztalt. A nagy 
alakváltozási sebesség mellett végzett nyomóvizsgálatok eredményeit elemezve megállapítható, hogy 
a kisebb ε̇ = 933 s-1 alakváltozási sebesség mellett végzett zömítés esetében az ötvözetlen Al99,5, 
valamint a Mg-Si ötvözésű alumínium mátrixú szintaktikus habokat leszámítva a nyomószilárdság 
értékének növekedése ~20 %, az említett két anyag esetében a növekedés ~45 %. Megjegyzendő, hogy 
a nagy alakváltozási sebességű mérések esetében jóval nagyobb szórás értékek jelentkeztek, mint a 
kvázi-statikus esetben, amely a mérés jellegéből fakad. A kapott eredményeket mintegy jelleget kell 
figyelembe venni, semmint a konkrét számértékekre fókuszálni. 

Az elvégzett mérések szakirodalmi adatokkal való összehasonlítását az 66. ábra mutatja. 
Megállapítható, hogy az általam végzett mérések egymáshoz képest azonos tendenciájúak, vagyis a 
nyomószilárdság értéke az alakváltozási sebesség növekedésével nő. A szakirodalomban fellelhető más 
kutatócsoportok által vizsgált kerámia gömbhéjakkal töltött szintaktikus fémhabok esetére is jellemző 
ez a viselkedés. 
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65. ábra.  A kvázi-statikus és a nagy alakváltozási sebességű zömítések esetében mért nyomószilárdság 
értékek és azok szórásai a különböző mátrixanyagú és hőkezeltségű szintaktikus fémhabok esetében. 

 

 

66. ábra.  A kvázi-statikus és a nagy alakváltozási sebességű zömítések esetében mért nyomószilárdság 
értékek összehasonlítása a szakirodalmi adatokkal. 
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67. ábra.  A kvázi-statikus és a nagy alakváltozási sebességű zömítések esetében mért törési alakváltozás 
értékek és azok szórásai a különböző mátrixanyagú és hőkezeltségű szintaktikus fémhabok esetében. 

 

A törési alakváltozások az egyes alakváltozási sebességek esetében mért átlagos eredményeit, 
valamint azok szórását mutatta a 67. ábra. A kapott eredmények alapján megállapítható, hogy a törési 
alakváltozás értéke a dinamikus zömítések esetében mintegy 50 %-kal volt kisebb, mint a kvázi-statikus 
állapotban tapasztalt. Látható továbbá, hogy az eltérő alakváltozási sebességű dinamikus mérések 
törési alakváltozásban mutatkozó értékei között nincs jelentős különbség. A kvázi-statikus, illetve a 
nagy alakváltozási sebességű mérések során adódó törési alakváltozásban mutatkozó különbség oka 
az eltérő tönkremeneteli mechanizmusokban keresendő. Kvázi-statikus állapotban végzett vizsgálatok 
esetében a törés alapvetően a töltőanyag, valamint a mátrixanyag szilárdságának arányától függ 
(Balch et al., 2005). Ezzel ellentétben a nagy alakváltozási sebességgel végzett mérés esetében új 
tönkremeneteli mód szerint következik be a törés, mivel az alakváltozás gyors időbeli lefutása miatt a 
mátrix, valamint a gömbhéjak anyagon belüli mozgására/átrendeződésére csak korlátozott idő áll 
rendelkezére. Ebből fakadóan a dinamikus terhelésre adott válasz(ok) jelentősen eltér(nek) a kvázi-
statikus állapottól. 

A (2.) egyenletben korábban definiált sebesség érzékenységi paraméter (Σ számszerű értékei 
láthatóak a 68. ábrán. Látható, hogy a vizsgált paraméter értéke a dinamikus zömítések esetében egy 
igen kis érték. A vizsgált szintaktikus fémhabok mátrix anyagának összetétele, valamint azok 
hőkezeltségi állapota és az alakváltozási sebességérzékenységi paraméter között nem lehet 
megállapítani egyértelmű kapcsolatot csak tendenciát: az alakváltozási sebesség növekedése a 
kérdéses paraméter értékének növekedését eredményezi. 
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68. ábra.  A különböző nagy alakváltozási sebességű zömítések esetében számolt alakváltozási sebesség 
érzékenységi paraméter értéke a különböző mátrixanyagú és hőkezeltségű szintaktikus fémhabok 

esetében. 

 

A fajlagos törési munka szoros kapcsolatban van a törési alakváltozással, valamint a 
nyomószilárdsággal, amelyek az alakváltozási sebesség növekedésével egymással ellentétesen 
változnak, emiatt gyakorlatilag kompenzálják egymást (69. ábra). Megfigyelhető, hogy a vizsgált 
szintaktikus fémhabok közül a legnagyobb törési alakváltozás a T6-os hőkezeltségű minták esetében 
jelentkezett. A mérés kivitelezése során a minták mindegyike jelentős károsodást szenvedett már a 
törési alakváltozásnak megfelelő mérnöki alakváltozás értéknél, viszont egyben maradtak, aminek 
köszönhetően további energiát tudtak elnyelni. 

Ahogyan a doktori disszertációm bevezetőjében is hangsúlyoztam, a szintaktikus habok egyik 
legjobb tulajdonsága a hosszú úton megvalósuló energiaelnyelő képesség. Köszönhető ez annak, hogy 
a cellás szerkezet révén a cellák összeroppanása (gömbhéjak összetörése) és a helyükre kerülő 
mátrixanyag deformációja sok energiát emészt el a tönkremenetel folyamán. A zömítés során elnyelt 
energia a mérnöki feszültség-mérnöki alakváltozás görbe integrálásával határozható meg. Fontos 
hangsúlyozni, hogy a kvázi-statikus állapotban végzett zömítéseket 50 %-os mérnöki alakváltozásig 
végeztem, szemben a dinamikus mérésekkel, ahol a mérés jellegéből fakadóan csak 2,5-3,5 %-os, 
valamint 8-10 %-os mérnöki alakváltozás érhető el a kisebb, illetve nagyobb alakváltozási sebességű 
dinamikus mérés esetében a mérés jellegéből fakadóan. Emiatt a kapott eredmények ilyen formában 
egymással nem összehasonlíthatók. Ezt kiküszöbölendő a kapott eredményeket csak bizonyos 
alakváltozásokig tekintettem, ahol minden mérési sorozat tartalmaz kiértékelhető adatokat.  
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69. ábra.  A kvázi-statikus és a nagy alakváltozási sebességű zömítések esetében számolt fajlagos törési 

munka értékek és azok szórásai a különböző mátrixanyagú és hőkezeltségű szintaktikus fémhabok 
esetében. 

 
  

               

70. ábra.  A kvázi-statikus és a nagy alakváltozási sebességű zömítések esetében számolt elnyelt energia 
(ε=2,45%-os alakváltozásig) számszerű értékei a különböző mátrixanyagú és hőkezeltségű szintaktikus 

fémhabok esetében. 

 

A 70. ábra az elnyelt energia értékeket mutatja ε = 2,45 %-os mérnöki alakváltozásig. Az 
alakváltozás korlátot (az összehasonlíthatóság érdekében) a legkisebb alakváltozást elszenvedett 
minta alapján állapítottam meg. Az így kapott eredményekből megállapítható, hogy 2,45 %-os teljes 
alakváltozás értékig a nagyobb alakváltozási sebességű mérések esetében számolt elnyelt energia 
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értékek közel két-háromszorosai a kvázi-statikus állapotúakhoz képest. A 71. ábra 70. ábrához analóg 
módon mutatja az elnyelt energia értékeket azzal a különbséggel, hogy itt ε = 8,12 %-os mérnöki 
alakváltozásig végeztem az integrálást, mivel a nagyobb sebességgel végzett dinamikus zömítés során 
ez volt a legkisebb elért alakváltozás érték. Ezen az ábrán nincsenek feltüntetve a 933 s-1-os 
alakváltozási sebességű mérések eredményei, mivel azok nem értek el ilyen nagy alakváltozást. Ebben 
az esetben is elmondható, hogy a 8,12 %-os teljes alakváltozás értékig a legnagyobb alakváltozási 
sebességű mérések esetében számolt elnyelt energia értékek közel kétszeresei a kvázi-statikus 
állapotúakhoz képest. Általánosságban megállapítható, hogy a legnagyobb energiaelnyelést a T6-os 
hőkezelésű AlCu5 alumínium ötvözet mátrixú szintaktikus fémhab esetében valósult meg a dinamikus 
mérések során. 
 

 

71. ábra.  A kvázi-statikus és a nagyobb alakváltozási sebességű zömítések esetében számolt elnyelt 
energia (ε=8,12%-os alakváltozásig) számszerű értékei a különböző mátrixanyagú és hőkezeltségű 

szintaktikus fémhabok esetében. 

 

4.3.3 A szintaktikus fémhabok belső szerkezetének károsodása a kvázi-statikus, 
illetve a nagy alakváltozási sebességű zömítés hatására 

Mivel a vizsgálat időbeli lefutása igen rövid (~1 milliszekundum), ezért a folyamat során az Al99,5-GC 
és AlSi12-GC minták zömítéseit nagysebességű kamerával rögzítettük 20000 fps rögzítési sebesség 
mellett. Ennek köszönhetően a vizsgálatok során a próbatestek károsodásának időbeli lefutása a kapott 
videofelvételek alapján is megfigyelhetővé vált. A 72-75. ábrákon az Al99,5-GC és AlSi12-GC 
összetételű szintaktikus fémhabok dinamikus zömítése közben készült felvételek láthatóak a két eltérő 
alakváltozási sebességű mérés esetére. 

A kisebb alakváltozási sebesség mellett végzett zömítések felvételeit (72-73. ábrák) elemezve 
megfigyelhető, hogy a becsapódást követően a próbatest (ütőrúd) felőli oldaláról darabok váltak le, 
illetve repedések jelentek meg (72b. és 73b. ábrák bekarikázott részei), amelyek egyértelműen jelzik a 
kerámia gömbhéjak, valamint a mátrixanyag károsodását. Az 72c. ábra bekarikázott részén 
megfigyelhető újabb anyag leválás, amely viszont nem a szerszámmal érintkező felületen van, valamint 
időben is el van tolva a becsapódáshoz képest ~100 µs-mal. Ez arra enged következtetni, hogy a 
próbatesten végig futó lökéshullám a mátrixanyagban nem okoz látható makro szintű deformációt, 
viszont az anyagban található gömbhéjakat károsítja.  
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A nagyobb alakváltozási sebesség mellett végzett zömítések felvételeit (74-75. ábrák) 
megfigyelve látható, hogy a becsapódás következtében, hasonlóan a kisebb sebességű dinamikus 
zömítéshez a próbatest ütőrúddal érintkező felületéről anyagdarabok váltak le, a vizsgálat 
előrehaladtával pedig a becsapódás helyétől távol is hasonló jelenség figyelhető meg. Ez alapján 
kijelenthető, hogy szemben a kvázi-statikus zömítéssel, amely esetben a próbatest csak egy adott, 
jellemzően a szerszámmal érintkező része károsodik, addig a dinamikus igénybevétel roncsoló hatása 
a próbatest teljes térfogatára kihat.  

Az adott alakváltozási sebesség melletti zömítés belső szerkezetre gyakorolt hatásának 
megfigyelése céljából, valamint a feltételezések igazolásához a 4.2.5 alfejezetben bemutatott módszer 
szerint az egyes próbatestekből hosszmetszeti csiszolatokat készítettem. Ennek segítségével a belső 
struktúra, valamint annak károsodási formája megfigyelhető vált. 

A kvázi-statikus nyomóterhelés hatására létrejövő belső szerkezeti károsodást a 76. ábra 
sorozatfelvételei mutatják. Balról jobbra haladva a mérnöki alakváltozás értékek rendre 2, 30 és 60 %. 
A bemutatott legkisebb alakváltozást szenvedett szintaktikus fémhab minta esetében megfigyelhető, 
hogy a belső szerkezet teljesen ép, nem található sem a mátrixban sem a gömbhéjakban repedés, 
törés. Ez alapján kijelenthető, hogy az elszenvedett alakváltozás teljes mértékben a mátrixban 
végbemenő képlékeny alakváltozás miatt következett be. Mivel a térkitöltés nem tökéletes, ezért a 
gömbhéjak közötti anyagvastagság elég nagy ahhoz, hogy abban törés nélkül végbe menjen az 
alakváltozás. Ezzel szemben az ε = 30% mérnöki alakváltozást szenvedett minta hosszmetszeti 
csiszolatán már a belső szerkezet károsodása figyelhető meg: az anyagban található gömbhéjak 
eltörtek, az általuk létrehozott üregek összeroskadnak. Megfigyelhető, hogy az imént leírt károsodási 
forma nem a teljes térfogatban ment végbe, hanem csak a próbatest belsejében. A nyomófelületeken 
található anyagrészekben a gömbhéjak nem, vagy csak jóval kisebb mértékű károsodást szenvedtek. 
Ezen felül megfigyelhető a próbatest „hordósodása”. A bemutatott legnagyobb alakváltozást 
szenvedett minta esetében a kerámia gömbhéjak károsodása a próbatest teljes térfogatára kiterjed, 
valamint a mátrixban is megfigyelhetők repedések. Megfigyelhető az is, hogy a nagyfokú károsodás 
ellenére a próbatest egy darabban maradt, nem esett szét több kisebb darabra. Az ábrasorozat alapján 
egyértelmű, hogy a vizsgált szintaktikus fémhabok nyomóvizsgálata során az abban található 
töltőanyag károsodása fokozatosan megy végbe az alakváltozás növekedésével párhuzamosan, ami a 
mátrixanyag növekvő képlékeny alakváltozásával párosul. Ennek köszönhetően az anyag sok energiát 
emészt el a tömörödése során, amely alapján kijelenthető, hogy a vizsgált anyag jó energiaelnyelő 
képességgel rendelkezik. Az itt bemutatott és részletezett tönkremeneteli mechanizmus mindegyik 
vizsgált mátrixanyagú szintaktikus fémhabra igaz, így azok külön bemutatását mellőzöm. 

Az alakváltozási sebesség növelése egyértelműen megváltoztatja a létrejövő károsodási formát 
a kvázi-statikus terhelésnél tapasztalthoz képest, azonban a hosszmetszeti csiszolatok elemzése 
alapján megállapítható, hogy a különböző mátrixanyagú és különböző hőkezeltségű minták adott 
alakváltozási sebesség mellett azonos tönkremeneteli mechanizmus szerint károsodtak. 
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72. ábra.  Nagysebességű kamerás felvételek az Al99,5-GC szintaktikus fémhab dinamikus zömítéséről 

�̇�=933 s-1 mellett; kiinduló állapot (a), az ütéstől számított 100 µs-nál (b), az ütéstől számított 200 µs-
nál (c), az ütéstől számított 300 µs-nál (d). 

 

 
73. ábra.  Nagysebességű kamerás felvételek az AlSi12-GC szintaktikus fémhab dinamikus zömítéséről 

�̇�=933 s-1 mellett; kiinduló állapot (a), az ütéstől számított 100 µs-nál (b), az ütéstől számított 200 µs-
nál (c), az ütéstől számított 300 µs-nál (d). 
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74. ábra.  Nagysebességű kamerás felvételek az Al99,5-GC szintaktikus fémhab dinamikus zömítéséről 

�̇�=2629 s-1 mellett; kiinduló állapot (a), az ütéstől számított 100 µs-nál (b), az ütéstől számított 200 µs-
nál (c), az ütéstől számított 300 µs-nál (d). 

 
 

 
75. ábra.  Nagysebességű kamerás felvételek az AlSi12-GC szintaktikus fémhab dinamikus zömítéséről 

�̇�=2629 s-1 mellett; kiinduló állapot (a), az ütéstől számított 100 µs-nál (b), az ütéstől számított 200 µs-
nál (c), az ütéstől számított 300 µs-nál (d). 
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76. ábra.  Egy Al99,5-GC szintaktikus fémhab kvázi-statikus zömítések egyes fázisai: 2 %-os mérnöki 
alakváltozásnál (a), 30 %-os mérnöki alakváltozásnál (b) és 60 %-os mérnöki alakváltozásnál (c). 

 
A kisebb,  ε̇ = 933 s-1 alakváltozási sebesség mellett megvalósított zömítés hatására a létrejött 

alakváltozás mértéke mátrixanyagtól függően ε = 2,5-3,5 % közötti volt. Az elvégzett vizsgálatok után 
az egyes mintákból készített hosszmetszeti keresztcsiszolatok sztereo binokuláris mikroszkóppal 
készített felvételei a 77-82. ábrákon láthatóak (a terhelés iránya a függőleges irány). Szemben a kvázi-
statikus nyomóvizsgálattal, ahol ekkora alakváltozásnál még nem volt megfigyelhető a belső szerkezet, 
úgy mint a mátrixanyag és a gömbhéjak falának károsodása, addig a nagyobb sebességen végrehajtott 
zömítésnél már megfigyelhető volt. A 89. ábra egy Al99,5 mátrixú szintaktikus fémhab hosszmetszeti 
csiszolati képét, valamint a jellemző helyek sztereo binokuláris mikroszkóppal készített nagyított képeit 
mutatja. Megfigyelhető, hogy a nagy alakváltozási sebességű zömítés hatására az anyagban található 
gömbhéjak falában a terhelés irányával párhuzamosan repedések jelentek meg az anyag teljes 
térfogatában. A teljes anyagra kiterjedő károsodás a dinamikus terhelésre jellemző, szemben a kvázi-
statikus terhelés esetében tapasztalttal, ahol az anyag csak lokálisan szenvedett tönkremenetelt. A 
gömbhéjak közötti mátrixanyagban is megfigyelhetők apróbb repedések, amelyek minden esetben a 
töltőanyagtól indulnak, majd vagy végük szakad az anyagon belül, vagy belefutnak egy szomszédos 
üregbe. Ez a károsodási mechanizmus a zömítés miatt a gömbhéjakban kialakult hirtelen gáznyomás 
növekedés következménye, amelyet acél gömbhéjakkal töltött fémhabok esetében is megfigyeltek 
már (Alvandi-Tabrizi et al., 2015). 

A nagyobb, ε̇ = 2629 s-1 alakváltozási sebesség mellett megvalósított zömítés hatására a 
létrejött alakváltozás mértéke mátrixanyagtól függően ε = 8-10 % közötti volt. Az elvégzett vizsgálatok 
után az egyes mintákból készített hosszmetszeti keresztcsiszolatok sztereo binokuláris mikroszkóppal 
készített felvételei a 83-88. ábrákon láthatóak (a terhelés iránya a függőleges irány). A terhelés 
hatására a vizsgált szintaktikus fémhabokban található kerámia gömbhéjak a teljes térfogatban 
széttörtek, valamint a mátrixanyagban több, nagyobb repedés is létrejött. A próbatestekről több 
nagyobb darab vált le a vizsgálat következményeként. A hosszmetszeti csiszolat készítése közben több 
próbatestből, az abban található kerámia gömbhéjak apró darabokban kiperegtek. A 90. ábrán egy 
ilyen minta képe látható, a jellemző helyek sztereo binokuláris mikroszkópi felvételeivel együtt. 
Megfigyelhetők a gömbhéjak üregei közötti repedések, hasonlóan a ε̇ = 933 s-1 alakváltozási sebesség 
mellett végzett vizsgálatéhoz, azonban itt a repedések méretei jelentősen nagyobbak. Az üregek a 
mátrixanyag képlékeny deformációja miatt jelentősen torzultak, extrém esetben teljesen 
összeroppantak és helyüket a befoglaló anyag tölti ki. A töltőanyagként szolgáló kerámia gömbhéjak 
apró darabokra törtek, amelyek a mátrixanyag képlékeny alakváltozása miatt tömörödtek. 
 

a b c 
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77. ábra.  Az Al99,5-O mátrixanyagú szintaktikus 
fémhab hosszmetszeti csiszolatának 

mikroszkópos felvétele, az �̇�=933 s-1 alakvál-
tozási sebesség mellett végzett zömítés után. 

78. ábra.  Az AlSi12-O mátrixanyagú szintaktikus 
fémhab hosszmetszeti csiszolatának 

mikroszkópos felvétele, az �̇�=933 s-1 alakvál-
tozási sebesség mellett végzett zömítés után. 

  

79. ábra.  Az AlMgSi1-O mátrixanyagú szintaktikus 
fémhab hosszmetszeti csiszolatának 

mikroszkópos felvétele, az �̇�=933 s-1 alakvál-
tozási sebesség mellett végzett zömítés után. 

80. ábra.  Az AlCu5-O mátrixanyagú szintaktikus 
fémhab hosszmetszeti csiszolatának 

mikroszkópos felvétele, az �̇�=933 s-1 alakvál-
tozási sebesség mellett végzett zömítés után. 

  

81. ábra.  Az AlMgSi1-T6 mátrixanyagú szintaktikus 
fémhab hosszmetszeti csiszolatának 

mikroszkópos felvétele, az �̇�=933 s-1 alakvál-
tozási sebesség mellett végzett zömítés után. 

82. ábra.  Az AlCu5-T6 mátrixanyagú szintaktikus 
fémhab hosszmetszeti csiszolatának 

mikroszkópos felvétele, az �̇�=933 s-1 alakvál-
tozási sebesség mellett végzett zömítés után. 



Katona Bálint - Szintaktikus fémhabok mechanikai tulajdonságai ciklikus, illetve nagy alakváltozási sebességű zömítés során 

 
78 

  

83. ábra.  Az Al99.5-O mátrixanyagú szintaktikus 
fémhab hosszmetszeti csiszolatának 

mikroszkópos felvétele, az �̇�=2629 s-1 alakvál-
tozási sebesség mellett végzett zömítés után. 

84. ábra.  Az AlSi12-O mátrixanyagú szintaktikus 
fémhab hosszmetszeti csiszolatának 

mikroszkópos felvétele, az �̇�=2629 s-1 alakvál-
tozási sebesség mellett végzett zömítés után. 

  

85. ábra.  Az AlMgSi1-O mátrixanyagú szintaktikus 
fémhab hosszmetszeti csiszolatának 

mikroszkópos felvétele, az �̇�=2629 s-1 alakvál-
tozási sebesség mellett végzett zömítés után. 

86. ábra.  Az AlCu5-O mátrixanyagú szintaktikus 
fémhab hosszmetszeti csiszolatának 

mikroszkópos felvétele, az �̇�=2629 s-1 alakvál-
tozási sebesség mellett végzett zömítés után. 

  

87. ábra.  Az AlMgSi1-T6 mátrixanyagú szintaktikus 
fémhab hosszmetszeti csiszolatának 

mikroszkópos felvétele, az �̇�=2629 s-1 alakvál-
tozási sebesség mellett végzett zömítés után. 

88. ábra.  Az AlCu5-T6 mátrixanyagú szintaktikus 
fémhab hosszmetszeti csiszolatának 

mikroszkópos felvétele, az �̇�=2629 s-1 alakvál-
tozási sebesség mellett végzett zömítés után. 
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89. ábra.  Az Al99,5-O mátrixanyagú szintaktikus fémhab hosszmetszeti csiszolatának mikroszkópos 
felvétele, az �̇�=933 s-1 alakváltozási sebesség mellett végzett zömítés után (a), és jellemző helyek 

kinagyításával (b,c). 

 

 

 

 

90. ábra.  Az Al99,5-O mátrixanyagú szintaktikus fémhab hosszmetszeti csiszolatának mikroszkópos 
felvétele, az �̇�=2629 s-1 alakváltozási sebesség mellett végzett zömítés után (a), és jellemző helyek 

kinagyításával (b,c). 

 

A 89-90. ábrák az Al99,5-O alumínium mátrixú szintaktikus fémhab keresztmetszeti 
csiszolatának sztereo binokuláris mikroszkóppal készített képeit mutatják, a jellemző részek 
kinagyításával a különböző alakváltozási sebesség mellett megvalósított dinamikus zömítő 
vizsgálatokat követően. Mivel a mérések jellegéből fakadóan a különböző alakváltozási sebességek 
mellett eltérő mérnöki alakváltozást szenvedtek az egyes próbatestek, ezért azok belső szerkezetében 
történt károsodások csak az adott állapotban, nem pedig folyamatában figyelhetők meg. Fontos 
hangsúlyozni, hogy a dinamikus terhelés hatására szignifikánsan más a belső szerkezet károsodási 
formája, mint a kvázi-statikus terhelés esetében tapasztalt, viszont a különböző alakváltozási 
sebességek jellegre azonos tönkremeneteli formát okoznak. Ezt szem előtt tartva az eltérő sebességű 
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dinamikus zömítések által okozott és megfigyelt tönkremenetelek gyakorlatilag a károsodást 
folyamatában mutatják be ~3 % és ~8 %-os mérnöki alakváltozás értékeknél. Ez alapján 
megállapítható, hogy a dinamikus terhelés hatására a vizsgált próbatestek teljes térfogatukban 
károsodást szenvednek, amely az alakváltozás kezdeti szakaszában, a szintaktikus fémhabban 
töltőanyagként szolgáló kerámia gömbhéjak a terhelés irányával párhuzamos elrepedésével és a 
mátrixanyagban az egyes cellák közötti repedések megjelenésével, az alakváltozás későbbi 
szakaszában pedig a már repedt gömbhéjak darabokra hullásával és tömörödésével, valamint a 
mátrixanyag további repedésével és cellákba való mozgásával jellemezhető. 
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5. ÖSSZEFOGLALÁS, ÚJ TUDOMÁNYOS EREDMÉNYEK 

 
Doktori munkám során feldolgoztam és elemeztem a fémhabok, ezen belül a szintaktikus fémhabok 
releváns szakirodalmát. Ez alapján megfogalmaztam fő célkitűzéseimet, amelyek után részletesen 
ismertettem az elvégzett méréseket, vizsgálatokat, az azokból kapott főbb eredményeket, valamint a 
belőlük levonható, a gyakorlat számára is hasznos következtetéseket. A doktori munkám fő 
eredményeit tézisek formájában a következő alfejezetekben foglalom össze. 

 

5.1  A KERÁMIA GÖMBHÉJAKKAL TÖLTÖTT SZINTAKTIKUS FÉMHABOK 

TÖNKREMENETELE ISMÉTLŐDŐ IGÉNYBEVÉTEL ESETÉN 

 
A szintaktikus fémhabok fárasztó 
igénybevétel hatására adott válaszának 
vizsgálata a szakirodalom elemzése alapján 
komoly hiányosságokat mutat, amely 
többek között az alkalmazott törési 
alakváltozást is magába foglalja.  

Az általam előállított Al99,5 és 
AlSi12 alumínium mátrixú Globocer típusú 
vegyes oxid kerámia gömbhéjakkal töltött 
szintaktikus fémhabok fárasztóvizsgálatából 
kapott eredmények alapján megfigyeltem, 
hogy a mérés elején az alakváltozás gyorsan 
növekszik, ekkor a próbatest szerszámmal 
érintkező felületi rétegei zömülnek, amely  

0,5-1 %-os mérnöki alakváltozást eredményez. Ez a folyamat gyorsan, a terhelési szinttől függően 
10-1000 ciklus alatt végbemegy. Ezt egy konstans növekedéssel terhelt szakasz követi, amely a 
vizsgálat egészére nézve a leghosszabb és az anyag tényleges ellenállását jelenti. A mérnöki 
alakváltozás 1,5-2 %-ot elérve, annak egy gyors növekedése figyelhető meg, amely a próbatest 
törésével párosul. Ebben a szakaszban a fémhab belső szerkezete jelentősen károsodik, amely 
makroszkopikus szinten nagy alakváltozást eredményez. 

Az egyes terhelési szinteken végezett fárasztóvizsgálatok adatsorából meghatározott 
alakváltozási sebesség - mérnöki feszültség görbék alapján megfigyelhető, hogy az alakváltozás 
drasztikus növekedése jellemzően a 2 %-os mérnöki alakváltozást elérve indul meg, vagyis a minták 
tönkremenetelének kezdete ezzel az alakváltozás értékkel párosítható. Ez alapján igazolást nyer az 
ε = 2 %-os mérnöki alakváltozáshoz definiált törési kritérium alkalmazhatósága. 

 
 

1. Tézis [4] [5] [7] [9] [13] 

Az elvégzett D = 8,5 mm átmérőjű és H/D = 1,5 karcsúsággal rendelkező Al99,5 és AlSi12 mátrixanyagú, 
~64 tf% Globocer (GC) típusú vegyesoxid kerámia gömbhéjakkal töltött szintaktikus fémhabok tisztán 
nyomó terhelés melletti fárasztóvizsgálata alapján megállapítottam, hogy az alakváltozás drasztikus 
növekedése jellemzően a 2 %-os mérnöki alakváltozást elérve indul meg – ahol egyben az alakváltozás 
ciklusonkénti növekedése is felgyorsul –, így a minták tönkremenetelének kezdete ezzel az alakváltozás 
értékkel párosítható. Az ε = 2 %-os mérnöki alakváltozás, mint törési kritérium alkalmas a szintaktikus 
fémhabok fáradási tulajdonságainak kiértékeléséhez. 
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5.2 A KERÁMIA GÖMBHÉJAKKAL TÖLTÖTT SZINTAKTIKUS FÉMHABOK 

FÁRADÁSI TULAJDONSÁGAI  

 
A szintaktikus fémhabok (és 
általánosságban a fémhabok) 
fárasztó igénybevétel hatására 
adott válaszának vizsgálata a 
szakirodalom elemzése alapján 
komoly hiányosságokat mutat. Ezt 
szem előtt tartva doktori munkám 
egyik fő célkitűzése az általam 
előállított Al99,5 és AlSi12 
alumínium mátrixú Globocer típusú 
vegyes oxid kerámia gömbhéjakkal 
töltött szintaktikus fémhabok 
fárasztóvizsgálatainak elvégzése, 
kiértékelése, valamint a kapott 
eredmények alapján a gyakorlat 
számára is hasznos következtetések 
levonása. 

A fárasztóvizsgálatokat egy 
Instron 8872-es típusú hidraulikus 
anyagvizsgáló gépen egy 2 oszlopos 
zömítő szerszámmal végeztem el. A 
fárasztóvizsgálatok során az 
alkalmazott terhelés egytengelyű 
f = 10 Hz-es, lüktető szinuszos 
nyomóterhelés volt R = 0,1  

 

aszimmetria tényezővel. Az egy cikluson belül lévő maximális nyomófeszültség az adott próbatestre 
érvényes nyomószilárdságból számoltam ki. Az általam végzett fárasztóvizsgálatnak akkor lett vége, 
amikor vagy bekövetkezett a törési kritérium, vagy a vizsgálat elérte a 2·106 ciklusszámot. 
Tönkremeneteli kritériumnak az ε = 2 %-os mérnöki alakváltozást tekintettem. Amennyiben ezt a 
mértékű alakváltozást nem szenvedte el a próbatest a 2·106 ciklusig, akkor a mérés leállt a próbatest 
pedig károsodás nélkül kibírta a műszaki szempontból végtelennek mondható ciklusszámot.  

Az adatok kiértékeléséhez – a szintaktikus fémhabok esetében először – különböző 
statisztikai módszereket (Weibull eloszlás alapú analízis, Dixon-Mood eljárás) alkalmaztam azért, 
hogy a kapott eredmények megbízhatóak legyenek. A vizsgálataim során végig terhelési szintekkel 
(az adott próbatest nyomószilárdságára fajlagosított feszültség értékkel) dolgoztam azért, hogy az 
átlagos értékből való számolás esetén jelentkező pontatlanságot feloldjam. A gyakorlati 
felhasználást figyelembe véve a kapott k-N összefüggésekből előállítottam az S-N, illetve a biztonsági 
tényezővel ellátott S-ND összefüggéseket, amely utóbbi egy későbbi tervezéshez/méretezéshez is 
felhasználható. 

Az elvégzett mérésekkel és annak kiértékelésével megkaptam az Al99,5-GC és az AlSi12-GC 
típusú kerámia gömbhéjakkal töltött szintaktikus fémhabok S-N összefüggéseit. 
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2. Tézis [4] [5] [7] [9] [13] 

Elvégeztem az Al99,5 és AlSi12 mátrixanyagú, ~64 tf% Globocer (GC) típusú vegyesoxid kerámia 
gömbhéjakkal töltött szintaktikus fémhabok tisztán nyomó terhelés melletti fárasztóvizsgálatát 
f = 10 Hz-es frekvencián R = 0,1-es feszültség aszimmetria tényező mellett. A mérethatást minimalizáló 
méretű próbatestek (D = 8,5 mm, H/D = 1,5), a megbízható statisztikai kiértékelést lehetővé tevő 
mintaszám, valamint a statisztikai alapú kiértékelés segítségével a meghatározott feszültség – 
ciklusszám (S-ND) összefüggések a gyakorlati felhasználás szempontjából is felhasználható 
eredményeket adnak a vizsgált kerámia gömbhéjakkal töltött ipari tisztaságú alumínium (Al99,5) és 
öntészeti alumínium ötvözet (AlSi12) mátrixú szintaktikus fémhabok fáradási tulajdonságairól. A 
statisztikai kiértékelés alapján az egyes anyagok S-ND összefüggései a következő egyenletekkel írhatók 
le: 

 
𝑆𝐴𝑙99,5−𝐺𝐶 = 43,1 (𝑀𝑃𝑎) − 1,48 ∙ 𝑙𝑔𝑁𝐷 , az ipari tisztaságú alumínium (Al99,5) mátrixanyagú   

Globocer kerámia gömbhéjakkal töltött szintaktikus fémhabok  
 
és 
 
𝑆𝐴𝑙𝑆𝑖12−𝐺𝐶 = 87,3 (𝑀𝑃𝑎) − 3,33 ∙ 𝑙𝑔𝑁𝐷  az öntészeti alumínium (AlSi12) mátrixanyagú   
Globocer kerámia gömbhéjakkal töltött szintaktikus fémhabok esetében. 
 
 

A vizsgált anyagokra a 2∙106 ciklusszámhoz tartozó feszültségek (R = 90 %-os túlélési valószínűség 
mellett, C = 95 % konfidenciaszinten) számszerű értékei 34,1 MPa az Al99,5-GC, illetve 66,8 MPa az 
AlSi12-GC típusú anyagok esetében. 
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5.3 A KERÁMIA GÖMBHÉJAKKAL TÖLTÖTT SZINTAKTIKUS FÉMHABOK 

TÖNKREMENETELI MECHANIZMUSA ISMÉTLŐDŐ IGÉNYBEVÉTEL HATÁSÁRA 

 
A szintaktikus fémhabok fárasztó igénybevétel hatására adott válaszának vizsgálata a szakirodalom 
elemzése alapján komoly hiányosságokat mutat, amely többek között az alkalmazott törési 
mechanizmus leírását is magába foglalja.  

A belső szerkezet károsodásának megfigyeléséhez a fárasztóvizsgálatokat követően az egyes 
mintákból a hossztengely mentén csiszolatokat készítettem, amelyek így lehetőséget biztosítottak a 
fémhab struktúra mikroszkópi vizsgálatára. Az eltérő mátrixanyagú szintaktikus fémhab minták 
esetében eltérő tönkremeneteli mechanizmus vált megfigyelhetővé, amely azonban nem függött az 
adott fárasztó igénybevételnél alkalmazott terhelés mértékétől. 

A lágyabb (bal), ipari tisztaságú alumínium mátrixú kerámia gömbhéjakkal töltött szintaktikus 
fémhab minták esetében egy törési sáv volt megfigyelhető, amely a terhelés irányával mintegy 45°-os 
szöget zárt be. A törési sáv jelenléte a mátrixanyag képlékeny alakváltozásának következménye, amely 
a tárgyalt anyagnál megelőzi a töltőanyagként használt kerámia gömbhéjak tönkremenetelét. A 
gömbhéjak a sávon belül eltörtek és az üregeik tömörödtek, viszont a törési sávon kívül eső gömbhéjak 
jóval kevésbé, vagy egyáltalán nem károsodtak, így kijelenthető, hogy a fárasztó igénybevétel hatására 
a létrejövő alakváltozás lokalizálódik az anyagon belül.  

A keményebb (jobb), szilíciummal ötvözött alumínium mátrixú kerámia gömbhéjakkal töltött 
szintaktikus fémhab minták esetében, eltérően a fentebb taglalt ipari tisztaságú mátrixú fémhabokhoz, 
a tönkremenetel két kúpfelületre lokalizálódik, valamint az azok találkozásánál lévő lencse alakú 
régióra. Ezen anyagok esetében, az alapfém nagyobb folyáshatárának köszönhetően, a gömbhéjak 
törése megelőzi a mátrix képlékeny alakváltozását, aminek következtében kialakul az imént 
ismertetett törési mód. Ennél a típusú szintaktikus fémhabnál is megfigyelhető, hogy a károsodott 
régiótól messze eső gömbhéjak jóval kevésbé vagy egyáltalán nem károsodtak. 
 

3. Tézis [5] [6] [7] [9] [13] 

A D = 8,5 mm átmérőjű és H/D = 1,5 karcsúsággal rendelkező Al99,5 és AlSi12 mátrixanyagú, ~64 tf% 
Globocer (GC) típusú vegyesoxid kerámia gömbhéjakkal töltött szintaktikus fémhabok tisztán nyomó 
terhelés melletti fárasztóvizsgálata alapján megállapítottam, hogy a lágyabb mátrixú (Al99,5) anyagok 
esetében a tönkremenetel jellemzően egy, a terhelés irányával 45°-ot bezáró nyírási zónában megy 
végbe, mivel a gömbhéjak törését megelőzi a mátrixanyag képlékeny alakváltozása. A nagyobb 
szilárdsággal rendelkező (AlSi12) fémhab esetében a tönkremenetel egy lencse formájú tömörödési 
zónában és a belőle induló kúpfelületeken indul meg, ahol a gömbhéjak összetörése, majd a mátrix 
alakváltozása következik be. Mindkét anyag esetében megállapítottam, hogy a tönkremeneteli 
helyektől távol az anyag nem szenved károsodást. 
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5.4 A KERÁMIA GÖMBHÉJAKKAL TÖLTÖTT SZINTAKTIKUS FÉMHABOK 

DINAMIKUS TULAJDONSÁGAI 

 
Doktori munkám – a szintaktikus fémhabok 
fárasztóvizsgálatán túli – másik fő célkitűzése az 
általam előállított Al99,5, AlSi12, AlMgSi1 és AlCu5 
alumíniumötvözet mátrixú Globocer típusú vegyes 
oxid kerámia gömbhéjakkal töltött szintaktikus 
fémhabok nagy alakváltozási sebesség melletti 
zömítő vizsgálatának elvégzése, kiértékelése, 
valamint a kapott eredmények alapján a gyakorlat 
számára is hasznos következtetések levonása. 

A nagy alakváltozási sebességű méréseket 
úgynevezett Split Hopkinson berendezéssel (Split 
Hopkinson Pressure Bar vagy Kolsky Bar) 
hajtottam végre. A vizsgálati eljárás az anyagok 
dinamikus terhelésre adott válaszát adja meg, 
amely így kiválóan használható nagy alakváltozási 
sebességű terhelések, mint például ütközések 
szimulálásához. 

Az alkalmazott berendezésen két eltérő 
alakváltozási sebességű mérést hajtottam végre a 
vizsgált szintaktikus fémhabok próbatesteken, 
amelyek az „ütő rúd” 138 kPa (20 psi), illetve 
552 kPa-os (80 psi) nyomással való kilövésével 
értem el. A különböző nyomásértékekkel 
figyelembe véve a próbatestek hosszát, a megva-  

 
 

 

lósított alakváltozási sebességek ε̇ = 933 s-1, illetve ε̇ = 2629 s-1 értékeknek feleltek meg. Gyakorlati 
felhasználás szempontjából (például ütköző zónába való beépítés) a megvalósított zömítések 
megfeleltek egy 54 km/h, illetve egy 126 km/h sebességű ütközésnek. A teszt jellegéből fakadóan a 
megvalósítható alakváltozás korlátolt, ami a kisebb sebességű tesztek esetében ε = 2,5-3,5 %, míg a 
nagyobb sebességű tesztek esetében ez ε = 8-10% értékeket jelent. 

Az elvégzett vizsgálatok kiértékelését egy erre a célra fejlesztett program segítségével 
hajtottam végre, amely a mérési adatokból mérnöki feszültség-mérnöki alakváltozás görbéket állít 
elő, amelyek alkalmasak a további kiértékelésre és következtetések levonására. 

 
 

4. Tézis [3] [6] [8] 

A D = 12 mm átmérőjű és H/D = 1 karcsúsággal rendelkező Al99,5-O, AlSi12-O, AlMgSi1-O, AlCu5-O, 
AlMgSi1-T6 és AlCu5-T6 alumínium/alumíniumötvözet mátrixanyagú, ~64 tf% Globocer típusú 
vegyesoxid kerámia gömbhéjakkal töltött szintaktikus fémhabok nagy alakváltozási sebességű 
nyomóvizsgálatának eredményei alapján megállapítható, hogy az elnyelt energia értékek ε = 2,5 %-ig 
nézve a 933 s-1 alakváltozási sebességű mérés esetében mintegy kétszerese, a 2629 s-1 alakváltozási 
sebességű mérés esetében mintegy háromszorosa, ε = 8,1 %-ig nézve a 2629 s-1 alakváltozási 
sebességű mérés esetében pedig mintegy kétszerese a kvázi-statikus állapothoz képest az egyes 
anyagok esetében. A mért értékek növekedésének oka, hogy a dinamikus terhelés hatására nagyobb 
térfogatú anyagrész vesz részt egy időben az energiaelnyelésben, mint a kvázi-statikus terhelés 
esetében. A mátrixanyag szilárdságának növekedése az elnyelt energia mértékét is növeli, így az 
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általam vizsgált szintaktikus fémhabok közül az AlCu5-T6 mátrixú anyag rendelkezik a legnagyobb 
energiaelnyelő képességgel. 

 

5.5 A KERÁMIA GÖMBHÉJAKKAL TÖLTÖTT SZINTAKTIKUS FÉMHABOK 

DINAMIKUS TERHELÉS HATÁSÁRA BEKÖVETKEZŐ TÖNKREMENETELE  

 

Az általam előállított Al99,5, AlSi12, AlMgSi1 
és AlCu5 alumínium mátrixú Globocer típusú 
vegyes oxid kerámia gömbhéjakkal töltött 
szintaktikus fémhabok nagy alakváltozási 
sebesség melletti zömítő vizsgálatának 
elvégzését követően a felhasznált 
próbatestekből hosszcsiszolatokat 
készítettem annak érdekében, hogy a belső 
szerkezet dinamikus terhelés hatására 
bekövetkező tönkremenetelét meg tudjam 
figyelni. 

Mivel a vizsgálat időbeli lefutása igen 
rövid (milliszekundumok), ezért a folyamat 
során az Al99,5-GC és AlSi12-GC minták 
zömítéseit nagysebességű kamerával 
rögzítettük. Ennek köszönhetően a 
vizsgálatok során a próbatestek 
károsodásának időbeli lefutása a kapott 
videofelvételek alapján is megfigyelhetővé 
vált. 

 

 

Az alakváltozási sebesség növelése egyértelműen megváltoztatja a létrejövő károsodási 
formát a kvázi-statikus terhelésnél tapasztalthoz képest, azonban a hosszmetszeti csiszolatok 
elemzése alapján megállapítható, hogy a különböző mátrixanyagú és különböző hőkezeltségű 
minták adott alakváltozási sebesség mellett azonos tönkremeneteli mechanizmus szerint 
károsodtak. 

 
5. Tézis [3] [6] [8] 

A D = 12 mm átmérőjű és H/D = 1 karcsúsággal rendelkező  Al99,5-O, AlSi12-O, AlMgSi1-O, AlCu5-O, 
AlMgSi1-T6 és AlCu5-T6 alumínium/alumíniumötvözet mátrixanyagú, ~64 tf% Globocer típusú 
vegyesoxid kerámia gömbhéjakkal töltött szintaktikus fémhabok dinamikus zömítés hatására teljes 
térfogatukban károsodást szenvedtek – szemben a kvázi-statikus állapotban végzett zömítésénél 
tapasztalt lokális károsodással – amely az alakváltozás kezdeti szakaszában, a szintaktikus fémhabban 
töltőanyagként szolgáló kerámia gömbhéjak a terhelés irányával párhuzamos elrepedésével és a 
mátrixanyagban az egyes cellák közötti repedések megjelenésével, az alakváltás későbbi szakaszában 
pedig a már repedt gömbhéjak darabokra hullásával és tömörödésével, valamint a mátrixanyag 
további repedésével és cellákba való mozgásával jellemezhető. A jelenség oka, a dinamikus terhelés 
hatására az anyagban gyorsan végig haladó lökéshullám, amely a teljes vizsgált anyagtérfogatra kihat. 
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6. SHORT ABSTRACT, SUMMARY OF THE THESES 

During my PhD work I processed the literature of metal matrix foams, especially the ceramics hollow 
spheres filled metal matrix syntactic foams. According to the analysis of the processed references, the 
aims of my PhD dissertation were determined. Subsequently, fatigue and high-strain rate tests were 
performed and evaluated. The main results were described which can be useful for the industry as 
they are discussed in the following theses. 
 

1th Thesis [4] [5] [7] [9] [13] 

According to the performed fatigue tests (compressive sinusoid loading, f = 10Hz, R = 0.1, D = 8.5 mm, 
H/D = 1.5), it was concluded that the typical increasing of the deformation was at 2 % of the 
engineering strain, which is the damage limit of the materials as well. Based on this, it can be stated 
that the ε = 2 % engineering strain can be used as a failure criterion to ceramics hollow spheres filled 
metal matrix syntactic foams. 
 

2nd Thesis [4] [5] [7] [9] [13] 

Fatigue tests on ceramics hollow spheres filled Al99.5 and AlSi12 matrix material syntactic foams by 
sinusoid compressive load (f=10Hz, R=0.1, D = 8.5 mm, H/D = 1.5) were completed. According to the 
statistical evaluation of the large number of samples which were tested, the SD-N relationships of these 
materials were created, which can be written by the following equations:  

 
𝑆𝐴𝑙99.5−𝐺𝐶 = 43.1 (𝑀𝑃𝑎) − 1.48 ∙ 𝑙𝑔𝑁𝐷 in the case of Al99.5-GC 
 
and 
 
𝑆𝐴𝑙𝑆𝑖12−𝐺𝐶 = 87.3 (𝑀𝑃𝑎) − 3.33 ∙ 𝑙𝑔𝑁𝐷  in the case of AlSi12-GC type syntactic foam. 
 
The statistically evaluated stress value for for 2∙106 cycles are 34.1 MPa in the case of Al99.5-GC 

and 66.8 MPa in the case of AlSi12-GC type syntactic foam. 
 

3rd Thesis [5] [6] [7] [9] [13] 

According to the microscopic investigations of the Al99.5 and AlSi12 matrix - ~64 vf% Globocer (GC) 
type syntactic foams (D = 8.5 mm, H/D = 1.5) after cyclic loading, it can be concluded the soft, unalloyed 
matrix (Al99.5) deformed plastically before the crush of the hollow spheres that resulted in a shear 
band inclined ~45° to the direction of the compressive load. In the case of harder, Si alloyed matrix 
material the hollow spheres fractured before the deformation of the matrix material that resulted in 
cone-like shear bands and a lenticular in shape damage zone. Far from the damage zone the foam 
structure was remained unharmed. 
 
 

4thThesis [3] [6] [8] 

According to the results of the performed high strain rate tests on Al99.5-O, AlSi12-O, AlMgSi1-O, 
AlCu5-O, AlMgSi1-T6 and AlCu5-T6 ceramics hollow spheres filled metal matrix syntactic foams 
(D = 12.7 mm, H/D = 1), it can be concluded that the absorbed energy at 933 s-1 strain rate (up to 
ε = 2.5 %) is twice, at 2629 s-1 strain rate (up to ε = 8.1 %) is three times as large as in the case of the 
quasi-static compression. The main reason of the increase in the measured value was caused by the 
loaded volume of material, which size was increased due to the dynamic load. The increase of the 
strength of the matrix materials also increases the amount of the absorbed energy, therefore the AlCu5-
T6 ceramics hollow spheres filled metal matrix syntactic foams reached the highest value of that. 
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5th Thesis [3] [6] [8] 

The dynamic compression to the Al99.5-O, AlSi12-O, AlMgSi1-O, AlCu5-O, AlMgSi1-T6 and AlCu5-T6 
ceramics hollow spheres filled metal matrix syntactic foams (D = 12.7 mm, H/D = 1) caused structural 
damages in the whole specimen volume in contrast to the quasi-static state, where the damage was 
local. At the beginning of the deformation, the hollow spheres cracked parallel to the direction of the 
load and the matrix materials cracked as well between the cells. At the latter stage of the deformation 
the cracked hollow spheres fell into pieces and the matrix material moved into the cells. The shock wave 
due to dynamic load was standing in the background of these phenomenon, which affected the whole 
volume of the specimen. 
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10. MELLÉKLET 

Melléklet 1. táblázat. A vizsgált szintaktikus fémhabok fárasztóvizsgálata során tapasztalt törési ciklusszámok 
az egyes terhelési szinteken, valamint az egyes mérések teljes ideje. 

Típus Terhelési szint, k (%) Sorszám, # Törési ciklusszám, Nt (-) Mérés ideje, t (óra) 

Al99,5-GC 

90 

1 39 0,001 

2 61 0,002 

3 80 0,002 

4 108 0,003 

5 155 0,004 

6 195 0,005 

7 253 0,007 

8 310 0,009 

9 408 0,011 

85 

1 592 0,016 

2 615 0,017 

3 936 0,026 

4 1 011 0,028 

5 1 383 0,038 

6 1 448 0,040 

7 1 921 0,053 

8 2 066 0,057 

9 2 815 0,078 

AlSi12-GC 

90 

1 59 0,002 

2 60 0,002 

3 70 0,002 

4 79 0,002 

5 107 0,003 

6 131 0,004 

7 174 0,005 

8 191 0,005 

9 218 0,006 

85 

1 355 0,010 

2 391 0,011 

3 403 0,011 
4 503 0,014 

5 799 0,022 

6 944 0,026 

7 1 214 0,034 

8 1 317 0,037 

9 2 007 0,056 

80 

1 92 843 2,579 

2 106 708 2,964 

3 122 253 3,396 

4 172 836 4,801 

5 213 228 5,923 

6 279 877 7,774 

7 455 181 12,644 

8 498 378 13,844 

9 523 632 14,545 

Összesen 45 2 488 354 69,1 
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Melléklet 2. táblázat. A vizsgált szintaktikus fémhabok Weibull analíziséhez szükséges törési ciklusszám, i, n, 

valamint az egyes próbatestekre számolt MR értékek. 

Típus 
Terhelési szint, 

k (%) 
Törési ciklusszám, 

Nt (-) 
i (-) n (-) 

Átlagos középérték, 
MR (-) 

Al99,5-GC 

90 

39 1 9 0,0745 

61 2 9 0,1809 

80 3 9 0,2872 

108 4 9 0,3936 

155 5 9 0,5000 

195 6 9 0,6064 

253 7 9 0,7128 

310 8 9 0,8191 

408 9 9 0,9255 

85 

592 1 9 0,0745 

615 2 9 0,1809 

936 3 9 0,2872 

1 011 4 9 0,3936 

1 383 5 9 0,5000 

1 448 6 9 0,6064 

1 921 7 9 0,7128 

2 066 8 9 0,8191 

2 815 9 9 0,9255 

AlSi12-GC 

90 

59 1 9 0,0745 

60 2 9 0,1809 

70 3 9 0,2872 

79 4 9 0,3936 

107 5 9 0,5000 

131 6 9 0,6064 

174 7 9 0,7128 

191 8 9 0,8191 

218 9 9 0,9255 

85 

355 1 9 0,0745 

391 2 9 0,1809 

403 3 9 0,2872 

503 4 9 0,3936 

799 5 9 0,5000 

944 6 9 0,6064 

1 214 7 9 0,7128 

1 317 8 9 0,8191 

2 007 9 9 0,9255 

 

92 843 1 9 0,0745 

106 708 2 9 0,1809 

122 253 3 9 0,2872 

172 836 4 9 0,3936 

213 228 5 9 0,5000 

279 877 6 9 0,6064 

455 181 7 9 0,7128 

498 378 8 9 0,8191 

523 632 9 9 0,9255 

80 
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A Kowen paraméter meghatározása, számolás: 
 

𝑓 = 𝑛𝑆 − 2=9-2=7  

 

𝑐1 = 1 +
3

4(𝑓 − 1,042)
=  1 +

3

4(7 − 1,042)
= 1,126 

 

𝑐2 =
𝑓

𝑓 − 2
=

7

7 − 2
= 1,4 

 

𝑐3 = 𝑐2 − 𝑐1
2=1,4-(1,126)2=0,132 

 

𝐾𝑅 = 𝜑−1(𝑅) = 𝜑−1(0,90) = 1,282  

 

𝐾𝐶 = 𝜑−1(𝐶) = 𝜑−1(0,95) = 1,645  

 

𝑎 =
1,85

𝑛𝑆
=

1,85

9
= 0,206  

 

𝐾𝐷 = 𝑐1𝐾𝑅 + 𝐾𝐶√𝑐1𝐾𝑅
2 + 𝑐2𝑎 = 1,126 ∙ 1,282 + 1,645√1,126 ∙ 1,2822 + 1,4 ∙ 0,206

= 3,849 
 

 

 

𝐾𝑜𝑤𝑒𝑛 = 𝐾𝐷 ∙ 𝑅𝑜𝑤𝑒𝑛 = 3,849 ∙ 1,046 = 4,028  

 

 

Melléklet 3. táblázat. A kvázi-statikus és a dinamikus zömítések főbb eredményeinek számszerű értékei. 

Típus 
Kvázi statikus 

Dinamikus 

ε̇ = 933 s-1 ε̇ = 2629 s-1 

S (MPa) εt (%) σt (MPa) S (MPa) εt (%) σt (MPa) S (MPa) εt (%) σt (MPa) 

Al99,5-O 1 380 5,2 44 7 740 1,1 76 8 660 2,1 95 

AlSi12-O 4 230 3,4 90 7 280 2,2 101 8 510 2,5 141 

AlMgSi1-O 2 770 3,4 78 9 780 1,9 111 11 470 2,2 122 

AlCu5-O 4 350 3,9 101 13 390 1,9 106 16 890 1,9 124 

AlMgSi1-T6 4 590 4,1 108 12 650 2,6 113 18 480 2,3 134 

AlCu5-T6 5 680 4,2 122 12 650 2,5 135 24 010 2,6 173 

 

𝑅𝑜𝑤𝑒𝑛 = 𝑏1 +
𝑏2

𝑓𝑏3
+ 𝑏4 e(−𝑓) = 0,9968 +

0,1596

70,60
+ (−2,636) e(−7) = 1,046  


