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1 Bevezetés 

 

Az anyagtudományok terén a hatvanas évek óta megvalósult paradigmaváltás hatására 
jelentős fejlődés indult meg. Az új anyagok új alkalmazásokat inspirálnak, az alkalmazási 
igények pedig új anyagok fejlesztését igénylik. Ez történt esetemben is: mechatronikai 
tanulmányaim után a ferrogél szabadalma [1] adott szabadságot aktuátortechnikai 
fejlesztéseimhez, azonban a tervezés során az új anyagnak nem csak előnyeit, de hátrányait 
is meg kellett ismerjem. A megismert szabadságot a tervező nem könnyen adja fel: inkább 
választottam az anyagtudományi kutatásokat a műszaki célok érdekében, mintsem 
lemondjak az új anyag inspirálta mérnöki megoldásokról.  
 
Célkitűzésem így lett egy új anyagcsalád megalkotása, amely mágneses, illetve mágnesezhető 
kellett legyen, nagyrugalmasságú és az elektromágneses gerjesztés által keletkező lokális 
melegedések miatt akár 2—300 °C-ig is hőálló. A keresett anyagot csak kompozitként 
tudtam létrehozni, melynek mátrixanyaga a poli(dimetil-sziloxán) lett. Az új, kis 
permeabilitású, hiperelasztikus, poli(dimetil-sziloxán) mátrixú kompozitcsaládot a 
továbbiakban hipomák szóval jelölöm.  
Olyan aktuátorok, mint amire egy példáját a 3. fejezetben leírok, más anyaggal nem 
valósítható meg. A hipomák tucatnyi funkciót képes anyagtudományi jellemzői révén 
egyetlen felhasználásban is integrálni. 
Az első eredmény után újabb célkitűzésem volt a hipomák alkalmazási szempontból 
legjellemzőbb tulajdonságainak ismertetése révén olyan összefüggések feltárása, melyekkel 
igény szerinti tulajdonságú kompozit összetétele tervezhető.  
 
A feladat komplex: felhasználási igényeket teljesítően megalkotni, majd megismerni egy új 
anyagot, felismerni a működését meghatározó alapjelenségeket, megállapítani jellemző 
tulajdonságait, hogy ezek alapján konstrukciókat lehessen készíteni specifikus jellemzőinek 
kihasználásával. Aktuátor konstrukcióimban egyszerre kell teljesüljön az alkalmazott anyag 
nagyrugalmas és mágneses tér hatására deformálódó képessége, valamint a közeg-független 
élettartam és alkalmazhatóság. Utóbbi kritériumok szűkítik az alkalmazható anyagokat a 
mágneses gélek körével, amelyekről bizonyosságot is nyert, hogy csak kisebb erőhatás 
kifejtésére alkalmasak [2], s adódik a hipomák. A hipomák deformációs jelensége 
kompozitszerkezetéből fakad. Az effektust saját vizsgálataimon kívül tőlem független 
kutatócsoportok is igazolták [3] [4], a mágneses tér és a deformáció összefüggését is 
meghatározták [5].  
 
Kutatásom megkezdésekor többen szkeptikusak voltak azzal kapcsolatban, hogy a 
hipomákban megfelelő anizotrópia alakítható ki, ami a konstrukciós igényeket kielégíti. 
Munkámmal párhuzamosan a kételyek eloszlottak [6] [7]. Ez idő alatt ismét mások 
részletesebben feltárták a hipomák mágneses és rugalmassági jellemzőinek 
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hőmérsékletfüggéseit [8] [9]. A kompozit viselkedésének megismerését az egyidejűleg folyó 
szendvicsszerkezeti vizsgálatok [10] is segítették, melyek ugyancsak szilikon közegben 
tanulmányozták a mágneses anyagok viselkedését. Az adathordozókhoz filmként használt 
keménymágnes-töltetű hipomák hőmérséklet- és röntgenbesugárzás-függő mágneses 
rezonanciaspektrumai régebb óta ismertek [11].  
A vezető szilikonok alkalmazási térhódításával egyidejűleg a dielektromos jellemzők 
vizsgálatait elvégezték elektro-reológiai (ER) folyadék [12], gélek [13] [14] és kompoztiok 
esetében [15] [16] egyaránt. 
 
Dolgozatom mindezek után munkám azon eredményeire szorítkozik, amely a fentiektől 
legjobban elhatárolható, s a kompozitok alapművének [17] még nem részletezett kérdéseinek 
körébe tartozik.  
 
A dolgozat szerkezete a következő. A már említett alkalmazási példa után a mágnesesség 
kvantumfizikai alapjait, s annak makroszkópos megjelenési formáit, mint a mágnesesség 
alapeseteit. Ezt célirányosan a nem konvencionális mágneses anyagok rövid jellemzése követi, 
majd a saját munkám bemutatása a komponensek alapos bemutatásával kezdődően. Leírom a 
hipomák gyártástechnológiáját. A hipomák tulajdonságok összefüggéseinek feltárása során az 
alábbi vizsgálati módszereket alkalmaztam: 

 pásztázó elektronmikroszkóp (SEM) 
 energiadiszperzív röntgen-analizátor (EDAX)  
 rezgőmintás magnetométer (VSM) 
 koercitívtér-mérés 
 szuszceptibilitás-mérés (Gouy) 
 elongáció mérés 
 kezdeti permeabilitás mérése 
 terjedési együttható mérése 
 dinamikus mechanikai analízis (DMA) 
 szakítóvizsgálatok 
 nyomó vizsgálatok ( Mooney-Rivlin) 
 fárasztó vizsgálatok 

Az értekezés szűk korlátai ezek közül csak néhány elemzését teszik lehetővé, így a SEM és a 
VSM vizsgálatokat részletezem, továbbá a saját fejlesztésem eredményeként konstruált 
kezdetipermeabilitás-mérési módszert. Közben érintem a DMA és a szakítóvizsgálatok 
eredményeit.  
 
Mindvégig törekszem az SI rendszer használatára, azonban ahol nem csak megengedett, hanem 
a szakterület konvenció szerint el is várt, ott a Gauss-féle (CGS) mértékegységeket használom. 
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2 Jelölésjegyzék 

a  atomtávolság    nm  
A felület     2m  
A  atomtömeg 
B mágneses indukció   2msV   

I  magmagneton egység   
C konstans 
c fénysebesség    299792458 sm /  
D  szemcseátmérő   cm  

SD  kritikus (egydomén) szemcseátmérő cm  
D villamos eltolási vektor  2msA   
  különbség, abszolút hiba  – 
  kis különbség v. fajlagos hiba – 
  fázis- (veszteség-) szög 
   doménfalvastagság   nm  
E elektromos térerősség   mV  
E energia     J  
E  rugalmassági modulus  2mmN  

0E  aktiválási energia   J  

msE   magnetosztatikus energia  Jerg 7101   

dE  dipólusorientáció aktiválási energia J  
e elektrontöltés    C19106,1   
  dielektromos tényező 
  fajlagos nyúlás   – 
  mágneses fluxus   Vs  

)(  csapásszög    rad 
g Landé-faktor   – 

Ig  mag mágneses nyomatékának kétszerese magmagneton egységben 
  doménfal-energia   2cmergs  
H mágneses térerősség   OemA 4103  
H  entalpia    J  

cH  koercitív tér    Oe  

ciH  belső koercitív tér   Oe  
H0 külső tér    Oe 
h Planck állandó   Js341062606876,6   
  Dirac- (redukált Planck-) állandó Js3410054571596,1   
I magspin 
J áramsűrűség    mA  
J belső kvantumszám 
j imaginárius egység    1  
k  Boltzmann-állandó    KergKJ 1623 103807,1103807,1    
k kötéstípusok száma 
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K  anizotrópiakonstans   3cmergs  
  mágneses szuszceptibilitás 
L


 impulzusnyomaték-vektor 
l  mellékkvantumszám 
  kiegészítő érték 
M mágnesezettség   emu/cm3 
M’ fajlagos mágnesezettség  emu/g 

SM  telítési mágnesezettség  mAcmemu 33 101   vagy fajlagosan: gemu  

SCM  számított telítési mágnesezettség  gemu  

SEM  mért (tapasztalati) telítési mágnesezettség gemu  
m tömeg     kg 
m  mágneses kvantumszám 

pm  proton tömege    kg2710673,1   

B  Bohr-féle magneton   – 
ν frekvencia    Hz 

R  kötéstípus-szám 
  körfrekvencia    Hz 
p mágneses nyomaték 
p  kitöltési tényező (tömegarány) – 
p  impulzus 
p  impulzusvektor 
r  helyvektor 
S  entrópia    KJ  
s  spinkvantumszám 
  mechanikai feszültség  2mmN  
T abszolút hőmérséklet   K  

CT  Curie-hőmérséklet   K  

gT  üvegesedési hőmérséklet   K  
  relaxációs idő    s  
V moltérfogat 
  moláris szuszceptibilitás 
x  helykoordináta   – 
Z atom rendszáma   – 
’ valós rész indexe 
’’ képzetes rész indexe 
* komplex index 
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3 Hipomák felhasználásai 

A természet könyörtelen, kizárólag saját törvényeit 
követve, …amelyeket sohasem hág át…., fejti ki hatását, 
és nem törödik sem útjai, sem eszközei megválasztásánál 
azzal, hogy az emberek felfogják-e, vagy sem. 
 

Galilei levele Krisztina nagyhercegnöhöz. 
 

 

A hipomák, melynek több tulajdonságát az értekezés feltárja, sajátosságai révén számos 

területen kerül(het) alkalmazásra. Rugalmas és mágneses volta konstrukciós anyagként és 

aktuátorelemként épp úgy alkalmassá teszi, mint mágneses paramétereinek adott körülmények 

közötti viszonylagos állandósága mikrohullámú alkalmazásokra – pl. polarizációssík-forgatásra. 

A felhasználási lehetőségek széles skálájáról – lévén gépészeti tudományokban méretem meg 

magam a tudományos fokozatért – egy aktuátortechnikai példát írok le az anyag sajátosságainak 

szemléltetésére. 

 

Az aktuátorok fejlesztésében csúcsszerepet játszik a hagyományostól eltérő mozgásformák 

megvalósítási lehetőségeinek vizsgálata és szabályozási lehetőségeinek taglalása [18], s ez az 

orvostechnikai alkalmazásoknak is fokozott érdeklődési körébe tartozik [19], [20]. Számos, a 

hipomák sajátosságain alapuló aktuátor- és szenzortechinkai lehetőséget ismer már a tudomány, 

s magam is több aktuátor működési elvet alkottam – elsősorban mozgás megvalósítására. Ezek 

közül 7 működési elvet már diplomamunkámban bemutattam [21].  Értekezésem témájának 

nem ezen anyagok felhasználási lehetőségeit, avagy azok közül bármelynek a konstrukciós 

vizsgálatát választottam, hanem az anyagnak a felhasználások miatt legfontosabb 

tulajdonságainak vizsgálatát, meghatározását és összefüggéseinek feltárását. Éppen emiatt 

fontos, hogy egy példán keresztül bemutassam az alkalmazások sajátosságait, ami jól 

szemlélteti az hipomák szerkezeti és funkcionális integráltságát is. Az akutátorban fellépő 

effektusok időrendje szerint felépítve mutatom be az „örvénylő” aktuátor konstrukció 

működését. 

 

Az 1. ábrának megfelelően készítsünk szegmentált toroid tekercset (1.) az alábbi módon: A 

négy síknegyedre külön-külön feltekert menetek kapcsai rendre 1, 2; 3, 4; stb. Helyezzünk el a 

tórusz köré koncentrikusan egy négypólusúra felmágnesezett hipomák gyűrűt (2.). 
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Ha ebben az összeállításban 1-2-3-4-8-7-6-5 

irányban engedünk át áramot (tehát 1-től a 2 

felé, 3-tól a 4 felé stb.) (lásd: viola színű 

nyilak), akkor a következő ábrán (piros színnel) 

jelölt mágneses térerő vektor (polaritás) jelenik 

meg a toroidon. Az ebből adódó, hipomákra 

ható erőhatásokat kék nyilak jelzik (2. ábra).  

A fellépő erők következtében a gyűrű helyzete 

excentrikussá válik (eltolódik), s 

rugalmasságától függő mértékben el is 

deformálódik az ábrán látható (core) jellegűre. 

  

 

 

Változtassuk most meg a tekercsek áramkiosztását az alábbiak szerint: 2-1-8-7-3-4-5-6. A 

megváltozott viszonyokat és állapotot a 3. ábra szemlélteti. A folyamat analóg módon 

folytatható: a pólusvándorlást követi az alakváltozás is.  

Készítsünk a 4. ábrának megfelelő, egyforma toroidokból (áttérhetünk téglalap 

keresztmetszetű gyűrűre is) olyan oszlopot (1.), mely rétegeit képző tekercsnégyesek 

kapcsolása szintenként független. A hipomákgyűrűt akként alakítsuk „háromdimenzióssá”, 

hogy az tömlőt alkotva (2.) az oszlopra lazán illeszkedhessék. A tömlő mágnesezettsége 

tengelyirányban futó pólusszegmenseket alkot. 

1. ábra: Szegmentált toroid hipomák 
gyűrűvel 

2. ábra: Hipomák gyűrű deformációja 

3. ábra: Pólusvándorlás 
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A tekercsrétegek kapcsolását úgy végezzük el, hogy az egymás alatti rétegekben kialakuló 

térerővektorok 90°-onként kövessék egymást (azaz: 1-2-3-4-8-7-6-5, 2-1-8-7-3-4-5-6, 4-3-2-

1-5-6-7-8 és 7-8-1-2-6-5-4-3 kiosztások ciklikusan ismétlődnek). A 4. ábrába  berajzoltam a 

szintenkénti térerőirányt és az annak hatására bekövetkező eltolódásokat is. 

 

 

 

Vegyük észre, hogy az elmozdulások az egész hipomákköpenyre nézve spirális alakot 

eredményeznek. Ez képiesen azt jelenti, hogy az aktuátorunk „montreáli román oszloplábazat”-

alakot [22] vesz fel (5. ábra). 

Ez az alakzat még statikus állapotot tükröz. Ha a kiosztást időben változtatjuk, méghozzá úgy, 

hogy a fenti ismétlődő négyest léptetjük, akkor a deformált alak is forgásba jön. Az így nyert 

örvénylő mozgást végző aktuátor csőbe helyezve tengelyirányú haladó mozgást végez. (A 

mozgás hasonlít a szállítócsigáéhoz.) 

Ebben a megoldásban kellőképpen kihasználom a hipomák rugalmasságát – hiszen ilyen alakot 

csak az képes felvenni, miközben az anyag és a mágneses tér kölcsönhatása indukálja a 

mozgást, tehát semmilyen más mozgó elem nincs a rendszerben. 

 

4. ábra: Szelvényezett oszlop 5. ábra: Deformációs alak 
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4 A mágnesességről 

És most rátérve nekikezdek, hogy megvizsgáljam, vajon 
a természet miféle törvénye uralkodik akkor, amikor a 
vasat vonzza a kö ,amit a görögök mágnesnek hívnak 
származási helyéröl, minthogy Magnézia határai között 
található. Ez a kö elképeszti az embereket… 
 

Lucretius: De rerum natura (Kr. e. 63.) 
 

 

4.1 A mágnesesség kvantumfizikai alapjai 

Egy részecske pálya-impulzusmomentuma: rpL 
 , ahol r  helyvektor, p  pedig 

impulzusvektor. Ennek kvantummechanikában értelmezett abszolút értéke [23]: 

)1(  llL 


 

ahol l: mellékkvantumszám. Az elektron kvantumállapotának mágneses kvantumszámtól (m) 

függő )(  csapásszögét a  

   imeC   

alakú Euler-függvény (pontosabban: Hilbert-tér függvény) írja le, melyben C konstansokat 

jelöl, m pedig {-l,…,-2,-1,0,1,2,…l} értékeket, azaz összesen 2l+1 állapotot vehet fel. Az 

impulzusnyomaték-vektor pályasíkra merőleges komponense: mLz  . Az elektron 

rendelkezik saját, spin-kvantumszámtól ( sls  21 ) függő impulzusnyomatékkal is, mely 

csak két állapotot vehet fel, hiszen itt is igaz, hogy )1(  sss llL 


. 

Mivel kétféle impulzusnyomatékot (pályamenti és spin) értelmezünk, ezért a fentiek alapján 

megkülönböztethetünk:  

 pályamenti spin 

impulzusnyomaték )1(  llL 


 )1(  sss llL 


 

impulzusnyomaték vetülete mLz   sLs
z   

impulzusnyomatékból származó 

 mágneses nyomaték 
)1(  llgM B  )1(  ssBs llgM   

mágnesesnyomaték-vektor vetülete mgM Bz   sgM Bs   

ahol  B :  Bohr-féle magneton (mágneses egység), 

g:  Landé-faktor (pályamenti esetben g=1, spinnél pedig: g=2). 
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Mivel az impulzusnyomatékot és a mágneses nyomatékot részben a spinkvantumszám, részben 

pedig a mellékkvantumszám határozza meg, ezért összetett atomszerkezetekben, illetve 

molekulákban a fenti mennyiségek eredőinek (L, ill. S) összege adja az ún. belső 

kvantumszámot: 

SLJ   

Ha az atomot z irányú zH mágneses térbe helyezem, akkor annak energiája: 

mHgsH
n

EE BzBz   20
1 , azaz  gsmH

n
EE Bz  20

1  

lesz, ahol aJE 2,20  . Ebből látható, hogy a mágneses tér „felhasítja” az energianívót 

(Zeeman-effektus), hiszen 0zH  esetén a spin-kvantumszám precessziója miatt az 

energiaszint (E) különböző értékeket vehet fel.  

P állapotban a variációs lehetőségek miatt multiplex szerkezet alakul ki (hatszoros 

felhasadással). Molekuláknál általános esetben a mágneses nyomaték (az előzőek analógiájára): 

)1(  JJgM  

s ebben az esetben a Landé-faktor: 

12
)1()1()1(1





J

LLSSJJg  

Ha az anyagot H mágneses térbe helyezzük, akkor a mágnesezettség [24]: 

HM   
ahol   : mágneses (vagy fizikai) szuszceptibilitást jelöl.  

Magnetokémiában [25] e helyett a moláris szuszceptibilitás használatos [26], mely 

VMOL    

ahol  V: moltérfogat. Általános esetben a molekula szuszceptibilitása: 

)( , 
k katRMOL   

ahol  R : az adott kötéstípus száma a molekulában,  : kiegészítő érték 

kat , : Egy molekula at atomjának k-adik kötésre számított moláris szuszceptibilitása 

k: kötéstípusok száma 

A moláris szuszceptibilitás az alábbi értékeket veheti fel: 

 diamágneses anyagnál paramágneses anyagnál 

kat ,  értéke 65 1010    53 1010    

kat ,  függése hőmérséklet-független hőmérsékletfüggő 
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A moláris szuszceptibilitások ismeretében bármely molekulaszerkezet mágneses 

szuszceptibilitása meghatározható. Természetesen figyelembe kell vennünk a 

molekulaszerkezet-, rácszerkezet elektronrendszerét (azok párosítottságát), mely az 

energiaszinteken (ill. azok felhasítottságán) keresztül kihat az egyes kvantumszámokra is, így 

befolyásolja a mágneses nyomatékot. 

A mágnesezettség a térfogategységben lévő mágneses momentumok (pm) eredőjeként [27]:  


i

mip
V

M 1  

A makroszkopikus mágneses jellemzők közötti kapcsolatra pedig dolgozatomban az alábbi 

értelmezést adom: 

)(0 MHB    és HM   

 

4.2 Diamágneses anyagok 

Diamágneses egy anyag, ha mágneses szuszceptibilitása negatív. Az általam alkalmazott 

mátrixanyag is diamágneses, hiszen a vegyület elektronjai párosítottak. Ilyen esetben a 

pályamenti nyomaték ellentétes hatást fejt ki a mágneses nyomatékra.  

  

4.3 Paramágneses anyagok 

Gyengén mágneses anyagok pozitív szuszceptibilistású esete. Szinte minden anyagban található 

olyan atom, amelynek magja paramágneses. A mag mágneses nyomatéka azonban kicsi. 

Lényegesen nagyobb a paramágneses jelenség elektron-paramágneses anyagok esetében. Ezek 

főbb csoportjai: 

 Természetes paramágneses anyagok, amelyek külső beavatkozás nélkül paramágnesesek. A 

páratlan elektron ilyenkor belső elektronhéjon helyezkedik el, így a spinpálya-kölcsönhatás 

erős.  

 Besugárzott ionos kristályok esetében paramágneses centrumok jönnek létre.  

 Szabad gyökök esetében felszakadt kémiai kötések révén páratlan elektronok jelennek meg.  

A vizsgálat kompozitokban a peroxid által a metilcsoportokban létrehozott makrogyökök 

mutathatnak elektronparamágnesességet. Bár ezek kombinációja a térbeli távolságok miatt 

korlátozódhat, így hosszabb ideig is kimutathatóak, jelentőségük mégis elhanyagolható a 

töltőanyagok mágneses tulajdonságainak dominanciája miatt. 
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4.4 Ferromágneses anyagok 

A fémekben és a félvezetőkben lévő töltéshordozók, elektronok és lyukak paramágnesesek [28]. 

A ferromágneses anyagok mágneses tulajdonsága nem közvetlen atomi, hanem szerkezetfüggő: 

az anyag kristályainak egyes tartományai (domének) azonos mágneses irányba rendeződnek, 

azaz minden atomi momentum egy irányba áll. A tartományok mágnesezettsége külső hatás 

nélkül spontán kiegyenlítődik, mágnesezéskor azonban egy-egy egész tartomány együtt, 

ugrásszerűen áll be egy, a mágneses térerősség irányához közelebb eső irányba. Ennek 

megfelelően kis külső térrel is nagy indukcióváltozás érhető el. Eközben a tartomány falai is 

változnak. A térerősség növelésével minden tartomány a külső tér szerint orientálódik, minek 

bekövetkezte a telítési mágnesezettség. A ferromágneses hatás az előbb tárgyaltaknál 

nagyságrendekkel nagyobb.  

Az általam használt töltőanyagok egy része ferromágneses. Fő komponensük a vas, melyre 

B =4, telítési indukciója 2.15 T. A vas könnyű mágnesezési iránya [100]. 

 

4.5 Ferritek 

Vegyes fémoxidok. Általában az 32OFe  vas(III)-oxid és a megfelelő fém karbonjának 

hevítésével állíthatóak elő. Általános képletük: 42OFeM IIIII . Spinell szerkezetük lehet normál, 

vagy inverz.  Inverz pl. az 43OFe  spinell szerkezete, ami tulajdonképpen 42OFeFe IIIII  

összetételű ferritnek tekinthető. Az inverz spinellszerkezet esetén az oktaéderes helyeken lévő 

valamennyi kation (az összes IIM  és az IIIM  fele) párosítatlan elektronjai között olyan 

mágneses kölcsönhatás alakul ki, amely azonos spinbeállítással lokális ferromágneses 

részecskéket ad, míg a tetraéderes helyeken lévő valamennyi kation párosítatlan elektronjai 

(maradó IIIM -ionok) egy hasonló, de az előzőtől független, második ferromágneses rácsot 

alakítanak ki. Az alrácsok spinbeállása ellentétes. Ha az oktaéderes helyeken lévő kationoknak 

ugyanannyi párosítatlan elektronja van, mint a tetraéderes helyeken lévőknek, akkor a két 

ferromágneses alrács kölcsönösen kompenzálja egymást, és antiferromágnesesség valósul meg. 

Ha azonban az alrácsok nincsenek egyensúlyban, akkor a ferrimágnesesség esete valósul meg.  

Az úgynevezett „hexagonális ferritek” (mint pl. a 6.2.2 fejezetben tárgyalt 1912OBaFe ) 

ferrimágnesesek. Ezekből állandó mágnesek készíthetőek. A ferrimágneses vegyes oxidok 

harmadik típusát a gránátok [29] képviselik: 1253 OFeM III . 

Az értekezésben felhasznált töltőanyagtípusok harmada ferrit. 
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5 Nemkonvencionális mágneses anyagok 

Natura enim non nisi parendo vincitur. 
 

(A természetet csak úgy tudjuk legyözni, ha 
engedelmeskedünk neki.) 

Bacon 
 

Már a múlt század húszas éveiben kifejezetten mágneses kritériumok teljesítése végett készített 

a Philips cég egynél nagyobb permeabilitású, polimer bázisú ragasztóanyagot. Újfajta mágneses 

anyagra az igény folyamatosan nő. 

A környezeti változásokhoz alkalmazkodó, avagy azokra reagáló anyagokat intelligens 

anyagoknak nevezi az irodalom [30]. Az intelligens anyagok jelentős hányadát adják azok a 

szilárd anyagok, melyeknek mérete, vagy alakja elektro-, illetve magnetostrikcióval változik 

meg. Bizonyos ötvözetek, főként a ritka fémek (Te, Dy, Sa) ötvözetei, mint pl. a Terfenol vagy 

a Samfenol mágneses tér hatására megváltoztatják méretüket.  

 

5.1 Mágneses folyadékok 

Az ún. mágneses folyadékok mindig valamilyen (kisebb- nagyobb viszkozitású) hordozóban 

szuszpendált egyedi mágneses részecskéket tartalmaznak homogén eloszlásban. Leggyakrabban 

kerozinba vagy más olajba szuszpendált, őrölt 43OFe részecskékből állnak [31]. 

A „ferrofolyadékok” szerkezete az előzőektől abban különbözik, hogy a diszpergált mágneses 

részecskék mérete rendkívül kicsi, kb. 10 nm. Ilyen kis részecskeméret esetén a Brown-mozgás 

aktivitása miatt nem ülepszik a rendszer. A részecskék mérete jóval kisebb a mágneses 

domének méreténél, ennek következtében nem érvényesülhet a szomszédos domének ellentétes 

irányának kedvezőtlen hatása a mágnesezettségre.  

A külső tér hiányában spontán rendeződött szemcsék külső térben igyekszik a tér irányával 

párhuzamosan rendeződni. Megindul egy összetapadási folyamat, minek révén – viszkozitást is 

megváltoztatva – tűszerű aggregátumok képződnek.  

 

5.2 Mágneses gélek 

A mágneses gélek makromolekulás szerkezetűek, és ezek kis mennyisége akár nagy 

mennyiségű folyadékot is képes megkötni. A szuperabszorbens hidrogélek óriás 

makromolekulaváz üregeiben a gélhez viszonyítva több mint 95% víz és kb. 1-2 

térfogatszázalék 32OFe  helyezkedik el. Szuszceptibilitásuk 4-6 nagyságrenddel nagyobb, mint a 

normál paramágneseké. A folyadék a térhálós szerkezet összeomlását, míg ez utóbbi annak 
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„kifolyását” akadályozza meg. A mágneses tér megváltoztatására viszkozitásuk, illetve 

geometriájuk változtatásával reagálnak [32] [33]. Gélkollapszus esetén az összes ezektől függő 

tulajdonsága is (optikai, mechanikai, transzport) nagymértékben módosul. 

A mágneses gélek fő hátrányai: 

 hidrosztatikus feszültségi állapotra való igény, ami a közeget determinálja, 

 felületi tapadás, ami a kontaktusokat teszi korlátozandóvá, 

 gélesedés közbeni ülepedés nagyobb szemcseméreteknél, ami a homogenitást korlátozza,  

 (töltőanyag-) diffúzió, ami a mágneses tulajdonságok állandóságát teszi elérhetetlenné, 

 korlátozott (tenziddel is jelenleg max. 30%) töltőanyagbevitel. 

Mint minden „problémát”, ezeket is tekinthetjük előnynek, amik a gél speciális 

feladatmegoldásait teszik lehetővé. 

A gélek csoportjába tartozik a Ferrogél is, amely magyar találmány [34]. 

 

5.3 Hipomák 

A géleknél tapasztalt hátrányok kiküszöbölésére kifejlesztett anyag, tulajdonképpen 

szilikonkaucsukba ágyazott mágnesezhető szemcsékből álló kompozitszerkezet. Kémiai 

értelemben a gumik (mint a szilikongumi) is gélek, azonban gépészeti szempontból jelentős 

reológiai sajátosságaik indokolják a külön csoportba bontásukat.    

Fémes, illetve kerámia szemcséket használtam adalékanyagnak annak elérésére, hogy (a 

töltetlen szilikonétól eltérő) mágnesesen vezető anyagot kapjak. Mágneses szilikon elnevezés 

nem adható, mert az magába foglalná az 5.2 fejezetben már taglalt mágneses géleket is. A 

poli(dimetil-sziloxán)-t a következő elvárások alapján választottam mátrixanyagként: 

 géleknél alaktartóbb, így szerkezeti anyag funkció is integrálható, 

 rugalmas energiát képes tárolni, 

 nem tapad, így nem igényel fedőréteget, közvetlenül más anyagokkal is érintkezhet, 

 a géleknél stabilabban ágyazza be a fémporokat, 

 elhanyagolható a diffúziós fémvesztesége, 

 biokompatibilis, 

 gyártás során biztosítható a homogén szemcseeloszlás, 

 a szemcséket orientált állapotban is képes rögzíteni. 

Az értekezés tárgyát képező kompozitok hipomák.  
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6 Komponensek 

 

6.1 Poli(dimetil-sziloxán) – a mátrix 

A poli(dimetil-sziloxán) szilikon elnevezése a kémiai nevezéktan szabályaitól eltérően nem a 

Si=O kötést tartalmazó vegyületeket jelöli, hanem a szilanolok kondenzációjakor keletkező 

termékek gyűjtőneve.  

 

6.1.1 Szilikonok kémiája 

A szilikonok a szerves szilícium-vegyületek családjának egyik csoportja, melynek jellemzője a 

szilícium- és oxigénatomokból álló váz és a polimerizáció képesség. Olyan mesterséges 

nagymolekulák, melyek alapját nem szénatomoknak szénatomokhoz történő kapcsolódása, 

hanem a szilíciumatomoknak részben szén-, részben pedig oxigénatomokhoz való kötődése 

képezi.  

„Születése” 1916-ra tehető, amikor sikerült a metánsor mintájára szilíciumhidrogéneket 

előállítania egészen a hexaszilánig ( 146HSi ) [35]. Szilíciumnak metil-kloriddal való 

reakciójából többféle vegyület keletkezhet. Példaképp a dimetildiklór-szilán az alábbi módon 

keletkezik: 

  22332 SiClCHSiClCH   

A hasonlóképpen létrejövő monomerek, illetve hidrolizált funkcióik a következők:  

elnevezés képlet funkciótípus jelölés hidrolizálva 

trimetilklór-szilán   SiClCH 33  monofunkció M   OSiCH 33  

dimetildiklór-szilán   223 SiClCH  difunkció D  



O
O

SiCH 23  

triklór-szilán 33SiClCH  trifunkció T 





O
O
O

SiCH3  

tetraklór-szilán 4SiCl  tetrafunkció Q  4OSi  

 

E funkciók tetszőleges kombinációval polimerizálhatóak.  Az alábbiakban bemutatom, hogy 

egy 30 Si-atomból (azaz: MDM  28)( ) álló molekula térszerkezetét. A molekulát 

ChemDraw Ultra 10.0 programban [36] (CambridgeSoft) készítettem el, Chem3D szimulációt 
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végezve, amelyben a modellezésnél minden alkalmazható kvantumkémiai jelenséget 

figyelembe vettem. 

 
6. ábra: MDM  28)(  poli(dimetil-sziloxán) térszerkezete 

  

A szimulációs ábrákon látható, hogy a molekula spirális térszerkezetbe rendeződik, mint számra 

legkedvezőbb energetikai állapotba. Ez a térszerkezet jelenti a poli(dimetil-sziloxán) 

hiperelasztikus makroszkopikus tulajdonságának molekuláris alapját [37] így a hiperelasztikus 

tulajdonságot is e spirális térszerkezet energiatároló tulajdonsága révén biztosítja a hipomák 

számára.  

 

6.1.2 Szilikonok tulajdonságai  

A szilikonok gumin kívül gyanták és folyadékok/olajok is lehetnek. Népszerűségük fizikai és 

kémiai tulajdonságaiknak, ill. orvostechnikai alkalmazhatóságuknak köszönhető. Hőállóságuk 

és oxidációállóságuk 2–300 °C felett is megfelelő. Alkalmazhatóságukat növeli, hogy alacsony 

a ridegedési hőmérsékletük, (a szilikon-olajok fagyáspontja is -40-80 °C körül van). Nem 

oldódnak vízben, olajokban, ill. több lúgnak és savnak is ellenállnak. A szilikonolajok jó kenési 

tulajdonságokkal rendelkeznek, látható tartományban fényáteresztésük közel 100%. Átütési 

szilárdságuk nagy, szigetelőképességük jó. Mechanikai tulajdonságaik összetétellel, 

adalékolással, ill. hőkezeléssel tág határok közt változtathatóak. Jelenleg élő szervezet által 

leginkább befogadott vegyületként ismert anyag. 
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Térhálós polimerek három jellemző viselkedési módja a következő: 

1. Hooke-testként (rugalmasan) viselkednek az üvegesedési (Tg) hőmérséklet alatti 
tartományban, 

2. A Saint-Venant-elvnek megfelelően az üvegesedési és a folyási hőmérséklet között, 
3. Newtoni (viszkózus) testként a folyási hőmérséklet fölött. 
 
Valójában nincsenek tiszta kategóriák. Minden anyag a fenti három komponens több jellemzőét 
is magán viseli különféle mértékben, viszont az egyes állapotokbeli viselkedések leírására jó 
közelítést adnak a fenti anyagszerkezettani törvények. Viselkedés szempontjából a szilikonok 
leginkább az elasztomerekhez lennének hasonlóak ezek szerint, de nem szabad elfeledkeznünk 
arról az alapvető különbségről, hogy a szilikonok hőre keményedő anyagok. A fenti hármas 
tagozódást szilikonok esetén a térhálósítás fokától, a lánchossztól, valamint a töltőanyag 
mennyiségétől függően lehet elérni. Ennek következménye az is, hogy ugyanazon alapanyagból 
mindhárom típus előállítható, s a kívánt üzemi hőmérsékleten e tulajdonságokat teljesítőnek 
tekinthetőek. Ennek megfelelően – és összhangban az 5. fejezetben is kialakított kategóriákkal – 
a következő szilikontípusokat különböztetjük meg: 
 
Olajok Tisztán viszkózus anyag. Ha a Maxwell-modell alapján jellemezném a szilikonokat, 
akkor azt mondhatnám, hogy ideális rugót nem tartalmaz, s így Newtoni testként viselkedik, 
azaz: (a deformációkomponensek vizsgálatainak konvencionális jelöléseit alkalmazva) 

  és  

 
t

tduut
0

0)(
1

)0()(






  

Az olajak (szilikonokról lévén szó) átvihetőek gélbe, gélből pedig egészen rugalmas anyagig.  
Jó kenési tulajdonságokkal rendelkeznek.  
 
Gélek Átmeneti állapot a viszkózus és a rugalmas állapot között. (Bizonyos diszciplínákban: 
„átmenet a szilárd és a folyékony halmazállapot között” [38].) Kapcsolt rendszer, mivel nem 
lehet egyetlen formulával megközelíteni. Se nem viszkózus, se nem plasztikus és nem is 
rugalmas anyag. Termoplasztikus anyagok esetén a nagyrugalmas állapotból a viszkózusba való 
átmenet szakasza mutatja e jellemzőket; így ezt a szakaszt nevezhetjük gélnek. Mind a rugó 
mind pedig a viszkózus elem szerepet játszik a viselkedés leírásában:  

t
E

t mr 
 00)(   

Addíciós polimerről lévén szó, technológiai szempontjából ez azt jelenti, hogy a gumihoz 
képest rövidebb láncokat kevesebb keresztkötésekkel kötök össze. Átmeneti állapotról lévén 
szó, tulajdonságaik tág határok közt változtathatóak, s a technológiára kényesek. 
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Gumik Elasztikus anyag. Difunkciók tetszőleges számú ismétlődéséből épül fel, s a 

láncvégeket monofunkciókkal zárjuk le: MDM n  )( , s így sűrű viaszos anyagot, kaucsuk 

polimert kapunk, amihez 40% pirogén kovasavat ( 2SiO : HDK) és segédanyagokat, valamint 

térhálósítót (peroxidot) adva gumit nyerünk. Hatásmechanizmus oldaláról nézve: gyártás 

közben a hő hatására felbomló peroxid-gyökök a metilcsoportokat megtámadják, s a láncokat 

több helyen összekötik. Így egy „gomolyagot” kapunk, melyet kihúzva csökkentjük az 

entrópiáját, s elengedve a termodinamikai törvények szerinti legstabilabb állapotba, a „gömbi” 

állapotba tér vissza. Ez a morfológiai változási lehetőség adja a gumik sajátos tulajdonságait.  

 

A szilikonkaucsukok igen széles hőmérsékleti tartományban képesek megtartani alapvető 

mechanikai tulajdonságaikat. Öregedésállóságuk szinte felülmúlhatatlan. Problémamentesen és 

gazdaságosan dolgozhatóak fel. Az összehasonlíthatóság végett az alábbiakban közlöm az 

általam is felhasznált Wacker-elastosil R401/20 típusú szilikonkaucsuk paramétereit [39] [40]. 

 nagy gázpermeabilitás 

 nehezen éghető, halogéntartalmú adalékok nélkül (gyulladáspont 430 °C körül). 

 elektromos szigetelő tulajdonságok: 

átütési szilárdság:    18-20 kV/mm (VDE 0303) 

dielektromos állandó:   2,7-3,3 (25 °C, 50 Hz) 

fajlagos ellenállás:    1615 1010   cm  

nagy kúszóáramszilárdság:   3,5-4,5 kV/6h 

erózió- és ívállóság:    300-420 s 

 mechanikai tulajdonságok: 

keménység:     10-90 Shore °A 

sűrűség:     1,1-1,5 3/cmg  

szakítószilárdság:    5-12 N/mm 2  

továbbszakító-szilárdság:   15-50 N/mm 

visszapattanási rugalmasság:   30-60% 

maradó alakváltozás:    10-50% 

Fenti paraméterek és az 1000% fajlagos nyúlás alapján választottam mátrixanyagként az 

R401/20 jelzésű szilikont. 
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6.1.3 A mátrix viselkedése mágneses térben  

A poli(dimetil-sziloxán) – lévén vegyület – diamágneses, mint ahogy az általam alkalmazott 

mátrixanyagból készített töltetlen mintán végzett rezgőmintás magnetométerrel végzett 

mérésem (8. fejezet) is mutatja: 
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7. ábra: Töltetlen hipomák σ(H) görbéje 

 

Bár a poli(dimetil-sziloxán)-t diamágnesesnek tekintjük, a lassú bomlási folyamatok, 

fotokémiai és mechanikai hatások, s főként a telítetlen makrogyökök következtében bizonyos 

koncentrációjú paramágneses centrum és szabadgyök is jelen van benne.   

 

A 7. ábra szerinti, VSM módszerrel mért diamágneses eredmény kontrollját 

szuszceptibilitásméréssel végeztem el Gouy-módszerrel [51]. A 9 mm átmérőjű rúdon 6 A 

gerjesztőáram hatására mgG 24  súlymérés következett be 12 mm, 55° . A pólus légrés 

mellett. Ennek megfelelően diagram [41] alapján H=920kA/m, ami az adott minta két vége 

közötti térerősség-különbség. Így 610632,0   adódik.  

Ez az eredmény összecseng a 4.1 fejezettel, hiszen a szilikonokra meghatározott 

)( , 
k katRMOL   moláris szuszceptibilitás értéke difunkció esetén  MOL =140,7 3cm , T 

(trifunkció) esetén pedig MOL =187,4 3cm . Ez a  



O
O

SiCH 23  monomerre vetítetten 

inkrementumként 46,9 3cm -t jelent. Moltérfogatok ismeretében ebből visszaszámolva a 

mágneses szuszceptibilitásra ugyancsak 610632,0  -t kapunk. 
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6.2 Töltőanyagok 

A kívánt mágneses tulajdonságok elérése érdekében használtam különböző töltőanyagtípusokat. 

Ezek mindegyikének jellemzője, hogy paramágneses. A kompozit szerkezet előállítása végett, 

illetve a 5.1 fejezetben leírt kis szemcseméretből származó előnyök miatt, valamint a 

homogenitás biztosítása érdekében finom porokat kellett beszerezni, illetve előállítani. Meg kell 

említenem, hogy a megfelelő szemcseméretű porok, illetve azok alapanyagainak beszerzése és 

előállítása nem kis mértékben hátráltatta kutatásomat. Több helyről is próbáltam megfelelő 

töltőanyagokat beszerezni, azonban számos esetben az anyagok mennyisége, vagy 

szemcsemérete nem volt megfelelő a vizsgálatok elvégzéséhez, illetve kellő mennyiségű 

mintaanyag előállításához. Az alábbi felsorolásban már nem is szerepelnek azon források, 

amelyek esetében az anyag összetétele volt bizonytalan, vagy eredeti származása ismeretlen.  

A kompozitok készítéséhez több hazai és a legjelentősebb külföldi releváns céggel felvettem a 

kapcsolatot: 

 3M Hungária (Budapest, HU) 
 A/S ESAB (Herlev, DK) 
 BASF (München, DE) 
 Bovimex (Székesfehérvár, HU) 
 Chemolab (Budapest, HU) 
 ECHART (Fürth, DE) 
 EGIS (Budapest, HU) 
 Elektrolux – Lehel (Jászberény, HU)  
 ESAB AG (Waltham Cross, GB) 
 Ferrit-G (Vác, HU) 
 ILPEA – Magnetic division (Malgesso, IT) 
 Indiana General (Valparaiso, USA) 
 Kyushu Gomu Kako (Murata-cho, JP) 
 MAGNETEC – Ungarn (Gyöngyös, HU) 
 Micrometals – Iron Powder Cores (Anaheim, USA) 
 M-Magnet (Budapest, HU) 
 Sigma-ALDRICH (New York, USA) 
 Taurus – Elastron (Budapest, HU) 
 Wacker Chemie (München, DE)  

 

A különféle porok elállításuk, összetételük és geometriájuk szerint alapjaikban térnek el. A 12 

legtöbbet használt töltőanyagot az alábbiakban ismertetem főbb sajátosságaikkal, majd pedig – 

a jobb áttekinthetőség érdekében – összefoglaló táblázatban ezután mutatom be az EDAX 

vizsgálat szerinti összetételüket, és mágnesezési görbéiket. A töltőanyagok 3 csoporba 

sorolhatóak: vasporok (ALD, BHS, BHQ, EDU, EFI), ferritek (BAF, P03, FE3, M2F, M2S) és 
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mikrokristályosított fémüvegek (FM1, FM2). Ezeket 3 betűs kódjuk ábécé sorrendben 

ismertetem. Töltőanyagok mágnesezési görbéit is bemutatom VSM méréseim alapján. 

 

6.2.1 ALD 

A kémiai technológiai úton előállított hidrogénredukált vaspor, amit az alábbi végreakcióval 

állítanak elő: 

OHCOCOFeOHCOOFeH 22222 32)(   

Szemcsemérete: 325 mesh (45 mikron) finomságú. A redukált volta és magy relatív felület 

miatt a por piroforos. Emiatt a port csak megfelelő biztonsági intézkedésekkel (tanítási 

szünetben, nitrogén inkubátorban) bonthattuk meg.  

Az általam felhasznált por gyártója: ALDRICH. Termékazonosító: 20,930-9. Jelölése a 

továbbiakban: ALD 

-200

-150

-100

-50

0

50

100

150

200

-15000 -5000 5000 15000

mágneses tér (Oe)

fa
jla

go
s 

m
ág

ne
se

ze
tts

ég
 (e

m
u/

g)

 
8. ábra: ALD mágnesezési görbéje 

 
 

 
9. ábra: ALD szemcsealakja 

 

6.2.2 BAF 

Bárium-ferrit. 1912OBaFe , pontosabban: 326 OFeBaO  . Keménymágnes, kerámia. A bárium-

karbonát és az 32OFe  elegyéből 1200 °C-os hevítéssel nyerjük a ferritet. Golyósmalmos 

őrléssel szemcsésítjük, majd présformában száraz sajtolás után szintereljük 1200 °C-on. Az így 

kapott anyag szemcsemérete 1 m  és nagyon kemény. A rugalmas gumi- és műanyag 

mágneseket a bárium-ferrit por kompozitjaként állítják elő. Én is az őrölt port használtam fel 

BAF jelöléssel.  
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Hexagonális kristályrács (rácsparaméterei: 0,588 nm és 2,32 nm) nagy kristályanizotrópiával, 

ami az inverz spinell szerkezetből adódik [ld.: 4.5.]. Ennek köszönhetően még ma is 

legnagyobb mennyiségben felhasznált állandómágnes. Fajlagos telítési mágnesezettsége 20 °C-

on ([42] szerint): 72 emu/g.  Maximális energiaszorzata akár a 3,5 MG·Oe-t is elérheti. 

A por szemcsealakján (11. ábra) jól megfigyelhető a kristályszerkezetből adódó geometria. 
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10. ábra: BAF mágnesezési görbéje 

 
11. ábra: BAF szemcsealakja 

 

6.2.3 BHS, BHQ 

A BASF cég által gyártott, finomszemcsés karbonilvas. A két töltőanyag között jelentős 

összetételbeli különbség nincs, csak szemcseméret alapján különböznek. A BASF cég az 

alapanyagokból HS és HQ jelzésű adathordozókat állít elő. A továbbiakban, nevezékben 

BHS és BHQ hivatkozással használom. 

 

sáv BHQ BHS 
d10 0,5 m  1,5 m  
d50 1,1 m  2 m  
d90 2,2 m  3,5 m  

1. táblázat: A szemcseméret eloszlása 

elem BHQ BHS 
Fe >95% >97,8% 
C <0,9% <1% 
O <0,5% <0,5% 
N <0,9% <1% 

2. táblázat: A porok kémiai összetétele 
 

jellemző BHQ 
virtuális sűrűség 2,3 3cmg  
rázás utáni sűrűség 3,2 3cmg  
elméleti sűrűség >7,6 3cmg  
fajlagos felület 0,9-1,1 3cmg  

3. táblázat: Sűrűség- és felületjellemzők [43] 
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A karbonilvas elnevezés arra utal, hogy ezt a finomszerkezetű vasat a vas pentakarbonil 

hevítésével állítják elő. A hevítés során vas marad vissza, ami gömbszimmetrikus, ahogy az a 

következő felvételeimen is láthatók: 
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12. ábra: BHQ és BHS porok mágnesezési görbéi  

13. ábra: BHQ szemcsealakja 
 

6.2.4 EDU, EFI 

Az Esab AB móri elektródagyárán keresztül hozzáfértem a Waltham Cross-béli (GB) üzemben 

előállított alábbi porokhoz, így azokat is felhasználtam töltőanyagként. Ezt a felhasználást s azt, 

hogy a méréseket következetesen végigvittem e töltőanyagokon is, különösen az indokolta, 

hogy figyelembe vettem a későbbi felhasználások szempontjait, s e porok üzemi mennyiségben 

szerezhetőek be – a többi tőlőanyaghoz képest jelképes költségen. 

A porok „vasszivacs-por” kategóriába tartoznak. Virtuális sűrűségük: XH11341.10 (EDU) 

esetében: 3,60–3,80 3cmg , XH11321.13 (EFI) esetében pedig: 2,30–2,50 3cmg . A porok 

dezoxidáltak. 

A továbbiakban a XH11341.10 jelű vasporra hivatkozáskor (és nevezékben) EDU, a 

XH11321.13-ra pedig EFI jelölést alkalmazok. 

 

elem EDU EFI 
Fe >98% >98% 
C <0,06% <0,05% 
Si <0,12% <0,12% 
Mn <0,20% <0,20% 
P <0,005% <0,005% 
S <0,010% <0,010% 
V <0,10% <0,10% 
egyéb <0,8% <0,55% 

4. táblázat: Vasporok kémiai összetétele [44] 

 

mérettartomány EDU EFI 
0,355 0  
0,300 0-20  
0,250  0 
0,150 50-80 0-10 
0,075 80-100 45-80 
0,045  75-95 
5. táblázat: A szemcseméret kumulatív 

összetevődése 
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14. ábra: EFI mágnesezési görbéje 

 
15. ábra: EFI szemcsealakja 

 

 

6.2.5 FE3 

Magnetit. 43OFe . Pontosabban: 4
3
2

2 OFeFe   Vegyes vegyértékű IIIII FeFe   oxid, amely a 

IIFe -oxid részleges oxidációjával állítható elő.  Inverz spinell szerkezetű [45]. Míg a spinell 

szerkezetnél az oxidionok lapközepes köbös kockarácsot alkotnak, amelyben az IIM  

tetraéderes, míg az IIIM  ionok oktaéderes helyeket foglalnak el. Az inverz szerkezetben az 
IIIM  ionok egyik fele az IIM  ionokkal együtt a tetraéderes helyeken van, míg az IIIM  ionok 

másik fele az oktaéderes helyeket foglalja el. Mindezek következtében ferrimágneses. Lásd 

még: 4.5 fejezet. 
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16. ábra: FE3 mágnesezési görbéje 

 

 
17. ábra: FE3 szemcsealakja 

 

Az FE3 felhasználása kutatásaimban kompozit töltőanyagként történik, azonban mások részéről 

a polimer főláncába történő beépítésre, makromolekula-metál komplex előállítására is voltak 

törekvések [46] [47].  
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6.2.6 FM1, FM2 

„Finemet”. A számomra hozzáférhetővé vált fémüveg mikrokristályosítva. A fémüveg kémiai 

összetétele: 

elem arány 
Fe 73,5% 
Cu 1% 
Nb 3% 
Si 13,5% 
B 9% 

Az összetétel meghatározásának pontosságát csökkentette a B jelenléte, hiszen mint kis 

rendszámú elemnek, az EDS vizsgálata pontatlan. Az ezen összetételű fémüvegszalagból több 

mikrokristályosítást végeztem a BME Járműgyártás és Javítás Tanszékének Plazma 

laboratóriumában 525 °C-on, 60 percen keresztül.  

Dacára annak, hogy a hőkezelés folyamatos nitrogén átöblítéssel történt, a mikrokristályosított 

szalag jelentős mértékben oxidálódott, így alkalmatlanná vált a kutatáshoz szükséges egzakt 

kezelésre. Ezért ugyanezen fémüveget Magyarországon továbbfeldolgozó Magnetec céggel 

vegyem fel a kapcsolatot, s az általa gyártott jelátviteli tekercsek magjait használjam fel az 

ottani gyártási folyamatból a hőkezelés megfelelő fázisában kivéve. Így továbbfeldolgozásra a 

Magnetech M052-04 és M016-02 tekercseit használtam, amelyek hivatkozásai a továbbiakban 

rendre FM1 és FM2.  

A szalag vastagsága 30 pontos méréssel átlagolva:  26,8 m . 

A mikrokristályosított fémüvegeket golyósmalomban őröltem 10-10 órán keresztül. Ennek 

eredményeként rendkívül nagy szórású lemeztöretek alakultak ki, ahogy az alábbi ábrákon is 

látható. 
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18. ábra: FM1 és FM2 mágnesezési görbéje 

 

 
19. ábra: FM1 szemcsealakja 
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6.2.7 M2F 

Ferrit alapanyag, szintereletlen. Kémiai összetétele (atom%-ban) EDAX vizsgálatom alapján: 

 elem arány 
Fe 42,5% 
O 37% 
Mn 12,5% 
Zn 8% 

A váci Ferrit-G Kft. által felhasznált alapanyag, amelyből előállított ferritek paramétereit a CD 

melléklet ferritparamterek.doc fájlja tartalmazza. Az alapanyagot ebben az állapotában is 

felhasználtam kompozitok (M2F jelöléssel) készítéséhez, de a következő technológiai fázist 

modellezve, porra szinterelve is (ld.: 6.2.8.).   
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20. ábra: M2F mágnesezési görbéje  

 21. ábra: M2F szemcsealakja 
 

6.2.8 M2S 

Az M2F alapanyag (ld.: 6.2.7.) porra szinterelt állapotban. Az azonos kémiai összetételű anyag 

elemi egységeire, több százról néhány mikronos szemcseméretűre bomlik a hőkezelés és az 

őrlés során.   
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22. ábra: M2S mágnesezési görbéje  

23. ábra: M2S szemcsalakja 
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6.2.9 P03 

Ahogy az EDS vizsgálat nyomán az összetételből és a szemcsevizsgálatokból egyértelművé 

vált, szintén a báriumferrit (ld.: 6.2.2.), ugyanakkor granulátum formában. Az anyag gyári 

azonosítóját megtartva P03 nevezéki jelöléssel használtam. A port az M2F pontban már említett 

vállalat importálta az Indiana Generaltól. Bár az importőr időközben csődbe ment, a National 

Magnetic Group-tól kapott információk alapján arra is fény derült, hogy Indox alapanyagról van 

szó.  
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24. ábra: P03 mágnesezési görbéje  

25. ábra: P03 szemcsealakja 
 

6.3 A porok jellemző tulajdonságai 

Míg fentebb anyagtípusonként, e fejezetben különböző szempontonként mutatom be a 

felhasznált porok és általában a por töltőanyagok jellemző tulajdonságait. 

 

6.3.1 A töltőanyagok kémiai összetétele és mágnesezési görbéi 

 Fe O Ba B C N Si Nb Cu Zn Ti Mn megjegyzés 
ALD 100,00            – 
BAF 62,10 32,60 5,30          326 OFeBaO   
BHQ >95 <0,5   <0,9 <0,9       karbonilvas 
BHS >97,8 <0,5   <1 <1       karbonilvas 
EFI 
EDU >98    <0,06  <0,12     <0,02 _ 

FE3 56,96 38,68     2,58     1,78 4
3
2

2 OFeFe   
FM1 
FM2 73,5   9   13,5 3 1    Fine-met 

M2F 42,51 36,71        8,12  12,66 pro-Ferrit 

M2S 44,18 34,86        7,56 0,33 13,05 pro-Ferrit, 
szinterelt 

P03 54,86 37,72 4,96    2,46      1912OBaFe  

6. táblázat: Porok kémiai összetétele 
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Az eddig részletezett töltőanyagokon kvantitatív, felületi elemösszetétel-meghatározást 

végeztem energiadiszperzív röntgenanalizátorral (EDAX). Az alábbi összefoglaló táblázatban a 

gyári értékeket tüntetem fel, illetve ahol azok nem álltak rendelkezésre, ott az EDAX 

vizsgálatét. (A gyári és a mért adatok között ellentmondást nem tapasztaltam.) 

 

A 26. ábra összehasonlító jelleggel mutatja a töltőanyagok mágnesezési görbéit.   
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26. ábra: Por töltőanyagok mágnesezési görbéi 

 

A diagram bemutatásának célja a σ(H) görbék viszonyának és jellegének bemutatása, mint az 

egyes töltőanyagok főbb sajátosságainak jellemzése. A görbék részletes adatait a CD melléklet 

Foner.xls fájlja tartalmazza.    

 

6.3.2 Koercitív tér és anizotrópiák  

A porok – és az azokból képezett kompozitok – mágneses viselkedésének szempontjából 

vizsgálni kell a szemcsék méretét, mivel a koercitív tér  CH  jellegzetes méreteffektust mutat.  

A koercitív tér főként három anizotrópiából ered: alakanizotrópia, kristályanizotrópia és 

feszültséganizotrópia. Míg porok esetén triviális, a kompozitok (hipomák) esetében pedig a 

hiperelasztikus mátrixanyag biztosítja azt, hogy mint mechanikai rendszerben, a szemcséket 

„magára hagyott” egységekként kezelhessük. Ebből következik, hogy a fémes anyagrészek 
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esetében mechanikai igénybevételről, így abból fakadó anizotrópiáról sem beszélhetünk, tehát a 

koercitív tér e komponensét elhanyagolhatjuk.  Az elektronmikroszkópos felvételek alapján az 

is kimondhatjuk, hogy a BHS és BHQ porok kivételével minden esetben jelentkezik 

alakanizotrópia, míg kristályanizotrópia még ott is – amint az a 6. táblázat alapján 

következtethető.  

A koercitív tér és a szemcseátmérő lehetséges mérettartomány felosztási lehetősége, azaz a 

belső koercitív tér  ciH  és a szemcseátmérő  D  sematikus összefüggése ismert [48]. A 

szemcseátmérő csökkenésével jellemzően azt tapasztaljuk, hogy a koercitív tér nő, majd tetőzés 

után nullához konvergál (27. ábra). 

 
27. ábra: A belső koercitív tér szemcseátmérő függése 

 

Ennek oka a szemcsék különböző mérettartománybeli mágnesezési mechanizmusainak 

különbözőségeiben rejlik. Az egyes szakaszok az alábbiak: 

1. Többdomén. A mágnesezettség doménfalmozgással változik. A legtöbb – de nem minden – 

anyagnál a koercitív tér méretfüggése a következő, tapasztalati közelítő összefüggéssel adható 

meg: 

D
baH ci   

ahol a és b konstansok. 

2. Egydomén. Egy kritikus  SD  átmérő alatt – amely nem definiálható könnyen – a szemcsék 

egydoménűvé válnak, s ebben a mérettartományban a koercitív tér maximumot vesz fel. A SD , 



  32 

   

   

vagy annál kisebb méretű szemcséknél már megváltozik a spin forgásból adódó mágnesezés, 

ugyanakkor az egynél több forgásból eredő mechanizmus bonyolulttá válik [49]. 

a) Ahogy a szemcseméret SD  alá csökken, a koercitív tér is csökken a hőhatások 
következtében   

 
2
3

D

hgH ci   

nek megfelelően, ahol g és h konstansok.  

b) Egy kritikus  pD  átmérő alatt a koercitív tér nulla – ugyancsak a termikus hatások 
következtében, amelyek itt elegendően nagyok ahhoz, hogy spontán lemágneseződést 
hozzanak létre az előzőleg telített szemcsehalmazban. Az ilyen szemcséket 
szuperparamágnesesnek nevezzük.  

 
Porokból gyakorlati mágnest vagy mintát a szemcsék – nem mágneses kötőanyaggal vagy 

anélkül – merev testé történő sajtolással kaphatunk.  Itt egy jelentős változó a  p kittöltési 

tényező (irodalomban gyakran: tömörítési hányados [48]), amely a mágneses szemcsék 

tömegének hányadosa a teljes tömeghez viszonyítva. A koercitív tér és a tömörítési hányados 

kapcsolatát az aktuális anizotrópiatípus határozza meg.  

 

Amikor a kristályanizotrópia dominál, a koercitív tér független p -től, mint ahogy ezt a 

gyakorlati tapasztalatok is alátámasztják. Ez a fajta anizotrópia a szemcse belsejében lévő erők 

(spinpálya-csatolás) következménye, s nem a külső magnetosztatikus tér hatására jön létre, mint 

ahogy az alakanizotrópia esetében történik. A kitöltési tényező bármely értékénél – ideértve az 

egyet is – a kristályanizotrópiai erők állandóak maradnak. 

 

Alakanizotrópia dominanciája esetén p  növekedésével ciH  csökken a szemcsék kölcsönhatása 

miatt. Elméleti alapon a következő összefüggés írható fel:  

    pHpH cici  10  

ahol )0(ciH  egy izolált  0p  szemcse koercitív tér. Ezen összefüggésnél tudnunk kell 

ugyanakkor, hogy ez nem veszi figyelembe az egymásrahatás zaját [50].  

A tárgyalt jelenségek konkrét érvényesülését a hipomákban a 8.2.3 fejezet tárgyalja. 
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6.3.3 Egydoménű szemcsék viselkedési sajátossága kompozitokban 

A hipomák mágneses viselkedésének egyik kulcseleme a szemcsék egymásrahatása, ami a 
doménelmélet és az egydoménű viselkedési jelleg kombinációjaként értelmezhető. Egydoménű 
szemcsék szemcse-kölcsönhatásának lényegét a 28. ábra szemlélteti.  

 
28. ábra: Szemcsék egymásrahatása ([51] nyomán) 

 

Az A) ábra szerint az A szemcsében ábrázolt, a külső tér hatására létrejött tér, mint látható, +z 
irányban hat az alatta lévő B szemcsére, de –z irányú hatást gyakorol a mellette lévő C 
szemcsére. Ily módon a „kölcsönhatási tér” nem csak a szemcsék elkülönültségétől, hanem a 
vizsgált szemcsék mágnesezési irányának egymáshoz és a gerjesztő térhez viszonyított relatív 
helyzetétől is függ. Tegyük fel, hogy e szemcsék SM  vektorai mind befordultak a +z irányába 
erős tér hatására. E tér megszűntetése után –z irányban növeljük azt. Az A szemcse C-re 
gyakorolt hatása ez esetben rásegít a külső térre, így C kisebb külső tér alkalmazása esetén 
mágnesezhető át, mintsem A szemcse nélkül lenne az lehetséges, így a koercitív tér is kisebb. 
Az ellentétes következtetésre juthatunk azesetben, ha csak A és B szemcsék kapcsolatát 
vizsgáljuk. Mindkét esetben viszonylag könnyű, kéttest-problémával állunk szemben. Három 
szemcse kölcsönhatásának számszerű vizsgálata rendkívül bonyolult. A B) ábrán látható, 
hengeresen tömörített nagyszámú szemcse által jelentett soktest-probléma egzakt analitikus 
megoldása gyakorlatilag lehetetlen. Hogy milyen valódi tér hat a satírozott szemcsére a brikett 
belsejében, ha egy megfordított, -z irányba mutató aH  teret alkalmazunk, csak végeselemes 
(FEM) módszerrel határozható meg. Vizsgáljuk ezt olyan esetben, amikor aH  nem éri el a 
teljes brikett átmágnesezéséhez szükséges értéket. A koercitív tér meghatározásához tudnunk 
kell az összes szemcse által a kiválasztott szemcsére ható teret a kezdeti állapotban és az 
átfordítás közben egyaránt. p  növelésével a szemcsék mind közelebb kerülnek egymáshoz, a 
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kölcsönhatás mind erősebbé válik, a koercitív tér pedig tovább csökken. Szélsőértékként 1p  
esetben minden szemcse teljes felületén érintkezik, az alakanizotrópia eliminálódik, a koercitív 
tér pedig nullához tart – amennyiben más anizotrópia nincs. 
 

6.3.4 A töltőanyagok szemcsemérete 

Egy egykristály egydoménűvé válik, amennyiben méretét egy kritikus érték ( SD ) alá 

csökkentjük, ami néhány mikron. A jelenség bizonyítására 1950-ben Kittel, Galt és Campbell 

által összeállított kísérlet [52] túl azon, hogy a mágnesesség vizsgálatának mérföldköve volt, jó 

analógiát mutat a hipomák jelenségeivel. Egy szemcsén méréssel nyert M(H) görbe [53] az 

egytengelyű, egydoménű szemcsétől várt téglalap alakú hurkot mutatja.    

Tisztázandó kérdés az, hogy az általam felhasznált töltőanyagok szemcséi egy, vagy 

többdoménűek. A doménfal-vastagságot    meghatározó formula [54]: 

Ka
kTC

4
3,0 2

   

ahol k  a Boltzmann állandó, CT  Curie-hőmérséklet, K  az anizotrópia konstans, a  pedig a 

rácson belüli legkisebb atomtávolság. Eszerint BHQ, BHS és ALD esetében 

 nm248,0a,108,4,1043 35  cmergsKKTC  értékekkel nm30  adódik, ami 

gyakorlatilag 120 atomot jelent falvastagságként. BAF esetén 

 nmcmergsKKTC 3,0a,1033,723 35   értékekkel nm6,8  adódik, ami pedig 28 

atomot jelent falvastagságként. Ugyanezen elven a doménfal energiája: 

a
KkTC

23,02 
   

alapján BHQ, BHS, ALD esetében 29,2 cmergs , BAF-ra pedig 2138,6 cmergs  

falenergia adódik. Ennek ismeretében, s azt alapul véve, hogy az egydomén felső határa az a 

szemcseméret, ahol a fal létrejöttéhez szükséges és a magnetosztatikus energia ekvivalenciája 

áll fenn, azaz 

min
22 7,122 EDMDME SSSSms    

ahol SM  a telítési mágnesezettség, tehát kifejezhető a kritikus (egydoménűség határát jelző) 

szemcseméret: 

22
7,1

S
S M

D



 . 
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Az első anyaghármasnál (vas-csoport) 31580 cmemuM S   értékkel számolva nmDS 2  

adódik, azonban ismert okokból [49] az nem fogadható el, BHQ, BHS, ALD esetében az 

egydoméndű szemcsék maximális mérete nmDS 100  körül van. Báriumferritnél (BAF) 

3380 cmemuM S   értékkel megbízható, nmDS 2,73  határméretet kapunk az 

egydoménűségre. Magnetitre vonatkozóan a szakirodalom [55] [56] [57] nmDS 80  érték 

található.  
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29. ábra: Szemcsék mérettartománya és jellemző mérete 

 

A 29. ábra mutatja a hipomákhoz használt porok szemcseméreteit az általam végzett mérések 

alapján. A diagram mutatja az egyes típusok 99%-os előfordulási mérettartományát és azon 

belül a por néveleges méretét, amely a szemcsék tömegeloszlása csúcsértékének felel meg. A 

mérési eredmények számított határértékekkel történő összevetésével megállapítható, hogy 

minden alkalmazott töltőanyag meghaladja a kritikus szemcseméretet, azaz többdoménű 

szemcseként viselkedik.   
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7 A hipomák előállítása 

A paradigmaváltás annyit jelent, hogy túlmegyünk 
szimpla, eddigi törvényszerüségeken, és valamilyen 
önszervezödést tulajdonítunk az anyagnak. Ezzel 
természetesen minöségileg új dolgok jönnek létre. Az 
tudniillik, hogy az egész nem a részek összege, …  azt jelenti, 
hogy az együttesben mindig több van, mint külön a 
részekben. Ez egy új fejezet lesz a fizikában. Vannak, akik 
esküsznek, hogy pillanatnyilag ez az egyetlen út … 
 

Simonyi Károly (2000). 
 

7.1 Technológia 

A 6.1. fejezetben jellemzett mátrixanyaggal és a 6.2 fejezetekben leírt töltőanyagokkal, mint 

komponensekből állítottam elő kompozitokat szabadalmam [80] alapján. Mivel a poli(dimetil-

sziloxán) szükségképpen diamágneses, a kívánt mágneses tulajdonságok elérését a töltőanyag 

típusának ill. mátrixanyaghoz viszonyított tömegszázalékának opcionális megválasztása teszi 

lehetővé. A töltőanyag esetében nem csak a kémiai összetétel, hanem a szemcseméret is 

meghatározó. A töltőanyag permeabilitása, remanens- és telítési indukciója és koercitív tere a 

tömegszázalék figyelembevételével determinálja a kompozit azonos paramétereit. 

A mechanikai tulajdonságokat a mátrixanyag megválasztásával, a térhálósító típusával ill. 

mennyiségével, valamint a technológiai paraméterek alábbi tényezőivel lehet elsődlegesen 

befolyásolni: térhálósítás közben alkalmazott nyomás és hőmérséklet, ezek alkalmazásának 

időtartama, valamint az utólagos hőkezelés hőmérséklet-idő lefutása.  

Az anyagot présszerszámban, nagy hőmérsékleten, nyomás alatt kell vulkanizálni. A keletkezett 

gázok eltávolítására és a megfelelő mechanikai tulajdonságok biztosítására a térhálósított mátrix 

hőkezelést igényel. 

A töltőanyag és a mátrixanyag közötti felületi kontaktkapcsolat detergens/tenzid alkalmazásával 

növelhető lenne, de ilyeneket nem használtam. 

Példaként megadom az „SF7”, azaz EFI70T kompozit előállításának leírását: 

Hozzávalók:  

 29,92 g Wacker-elastosil LR20,  
 0,8 g katalizátor (peroxid),  
 70 g XH11321.13 Esab por, azaz EFI. 

Elkészítés: A Wacker-elastosil LR20 viszonylag kemény, gyurmaszerű alapanyag, melybe a 

porok bejuttatására hengerszéken történő többszöri (30-40) áteresztés közben ható nyíróerők 

munkáját lehet kihasználni. Az LR20-hoz hozzáadjuk a peroxidot, majd a hengerszéken 
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folyamatos adagolással keverjük a szilikonba a töltőanyagot. Természetesen egy-egy áteresztés 

között az anyag leválasztandó a hengerekről, hogy megfelelő homogenitást érjünk el. Az anyag 

állagának köszönhetően az így előállott eloszlás a vulkanizálás és a hőkezelés során sem 

változik meg. Az anyagot 125 mm átmérőjű, 2 mm mély présszerszámban, 600 s időn keresztül, 

135 °C hőmérsékleten, 85 bar nyomás alatt vulkanizáljuk. Eközben megy végbe a mátrix 

térhálósodása. A keletkezett gázok eltávolítását és a megfelelő mechanikai tulajdonságokat 

biztosítandó a vulkanizált kompozitot 5–8 órán keresztül 170 °C-on (szabad felületekkel) 

hőkezelő kemencében hőntartjuk. A kompozitokat a BME Szervetlen Kémia Tanszékén 

állítottam elő Nagy József tanácsai alapján.  

 

7.2 Összetétel 

Az 58 térhálósított minta összetételét a 7. táblázat mutatja, míg a névleges összetétel szerinti 

áttekintést a 8. táblázat adja. Előbbiben a geometriánál T az ø120×2 mm (azaz tárcsa jellegű), D 

az ø14x45mm (azaz dugó jellegű), míg utóbbiban * jelöli azon mintákat, amelyek valamilyen 

okból nem voltak megvalósíthatóak. 

azonosító kód mátrix kompozit 

natív kumulatív W [g] 
(401/20) 

E [g] 
(peroxid) 

mátrix 
[g] 

töltőanyag 
[g] 

rész töltőanyag p geo-
metria 

 
megjegyzés 

02101502 EFI70T 100,25 3,05 12 28 1 EFI 0,70 T  
02101503 EFI70T 100,25 3,05 12 28 1 EFI 0,70 T  
04060401 BAF50T 200,41 6 24 24 1 BAF 0,50 T  
04060402 BAF75T 200,41 6 12 36 2 BAF 0,75 T  
04060403 BAF75T 200,41 6 12 36 2 BAF 0,75 T  
04060404 BAF75T 200,41 6 12 36 2 BAF 0,75 T  
04060405 ALD75T 200,41 6 12 36 2 ALD 0,75 T  
04060406 ALD75T 200,41 6 12 36 2 ALD 0,75 T  
04062201 BAF75D 200,41 6 14 42 1 BAF 0,75 D  
04062202 BAF30D 200,41 6 12,5 5,36 1 BAF 0,30 D  
04062203 P0375T 200,41 6 12,5 37,5 2 P03 0,75 T  
04062204 P0375D 200 6 12,5 37,5 1 P03 0,75 D  
04062205 P0330T 200 6 12,5 5,36 2,5 P03 0,30 T  
04062206 P0330D 200 6 12,5 5,36 1,5 P03 0,30 D  
04062207 P0375T 200 6 12,5 37,5 2 P03 0,75 T  
04062208 M2F75T 200 6 12,5 37,5 2 M2F 0,75 T  
04062209 M2F75T 200 6 12,5 37,5 2 M2F 0,75 T  
04062210 M2F75D 200 6 12,5 37,5 1 M2F 0,75 D  
04062401 M2F30T 200 6 12,5 5,36 2,5 M2F 0,30 T  
04062402 M2F30D 200 6 12,5 5,36 1,5 M2F 0,30 D  
04062403 ALD30T 500 15 12,5 5,36 2,5 ALD 0,30 T  
04062404 ALD30D 500 15 12,5 5,36 1,5 ALD 0,30 D  
04062405 ALD75D 500 15 12,5 37,5 1 ALD 0,75 D  
04062406 FM230T 500 15 18,8 8,04 2 FM2 0,30 T  
04062407 FM230D 500 15 12,5 5,36 1 FM2 0,30 D  
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azonosító kód mátrix kompozit 

natív kumulatív W [g] 
(401/20) 

E [g] 
(peroxid) 

mátrix 
[g] 

töltőanyag 
[g] 

rész töltőanyag p geo-
metria 

 
megjegyzés 

04062408 FM275D 500 15 12,5 37,5 1 FM2 0,75 D  
04062409 FM275T 500 15 12,5 37,5 2 FM2 0,75 T  
04062410 FM275T 500 15 12,5 37,5 2 FM2 0,75 T  
04062411 BHQ30D 500 15 12,5 5,36 1,5 BHQ 0,30 D  
04062412 BHQ30T 500 15 12,5 5,36 2,5 BHQ 0,30 T  
04062413 BHQ75T 500 15 12,5 37,5 2 BHQ 0,75 T  
04062414 BHQ75D 500 15 12,5 37,5 1 BHQ 0,75 D  
04062801 BHQ75T 500 15 12,5 37,5 2 BHQ 0,75 T  
04062802 BHS30D 500 15 12,5 5,36 1,5 BHS 0,30 D  
04062803 BHS30T 500 15 12,5 5,36 2,5 BHS 0,30 T  
04062804 BHS75D 500 15 12,5 37,5 1 BHS 0,75 D  
04062805 BHS75T 500 15 12,5 37,5 2 BHS 0,75 T  
04062806 FE330T 500 15 12,5 5,36 2,5 FE3 0,30 T  
04062807 FE330D 500 15 12,5 5,36 1,5 FE3 0,30 D kiégett 
04062808 EFI75T 500 15 12,5 5,36 2 EFI 0,30 T  
04062809 EFI75D 500 15 12,5 5,36 1 EFI 0,30 D  
04062901 BHS75T 300 9 12,5 37,5 2 BHS 0,75 T  
04062902 FE375D 300 9 12,5 37,5 1 FE3 0,75 D kiégett 
04062903 FE375T 300 9 12,5 37,5 2 FE3 0,75 T kiégett 
04062904 FE375T 300 9 12,5 37,5 2 FE3 0,75 T kiégett 
04062905 BAF30D 300 9 18,8 8,04 1 BAF 0,30 D  
04062906 FM130D 300 9 12,5 5,36 1,5 FM1 0,30 D  
04062907 FM130T 300 9 12,5 5,36 2,5 FM1 0,30 T  
04062908 FM175D 300 9 12,5 37,5 1 FM1 0,75 D  
04062909 FM175T 300 9 12,5 37,5 2 FM1 0,75 T  
04062910 FM175T 300 9 12,5 37,5 1 FM1 0,75 T nem teljes 
04062911 EFI30D 300 9 12,5 5,36 1,2 EFI 0,30 D  
04062912 EFI30T 300 9 12,5 5,36 2,5 EFI 0,30 T  
04062913 EFI75T 300 9 12,5 37,5 2 EFI 0,75 T  
04062914 SIL00T 300 9 12,5 0 3 - 0,00 T  
04062915 SIL00D 300 9 12,5 0 2 - 0,00 D  
00031801 EFI30T 49 1 12,5 5,36 3 EFI 0,30 T SF3 
00031802 EFI60T 33 1 11 18,3 3 EFI 0,60 T SF6 
00031803 EFI70T 27 1 14 20 2 EFI 0,70 T SF7 
00031804 EDU60 34 1 15 25 3 EDU 0,60 T SD6 
00031805 EDU70 30 1 12,4 17,7 2,5 EDU 0,70 T SD7 
00031806 BHS60T 33 1 17 28,3 2 BHS 0,60 T SB6 

2.2.B. M2SxxT ? ? ? ? ? ? ? T azonosítandó 
02101501 M2S70T 100,25 3,05 12 28 1 M2S 0,70 T identifikált 

7. táblázat: A hipomák összetételei 
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geometria tárcsa dugó 
p [%] 30 75 75 30 75 
ALD 04062403 04060406 04060405 04062404 04062405 
BAF 04062905* 04060402 04060403 04062202 04060401 
EFI 04062912 04062808 04062913 04062911 04062809 
FE3 04062806 04062903* 04062904* 04062807* 04062902* 
FM1 04062907 04062909 04062910* 04062906 04062908 
FM2 04062406 04062409 04062410 04062407 04062408 
M2F 04062401 04062208 04062209 04062402 04062210 
P03 04062205 04062203 04062207 04062206 04062204 
BHS 04062803 04062805 04062901 04062802 04062804 
BHQ 04062412 04062413 04062801 04062411 04062414 
SIL 04062914 04062915 

8. táblázat: Minták natív azonosítói összetétel szerint 

A használt elastosil technikai adatlapját a CD melléklet tartalmazza (VACKERadatlap.doc). 

 

7.3 Szerkezeti tulajdonságok 

A létrejött kompozit struktúrák töltőanyag szerint nagy változatosságot mutatnak. A 

következőkben a töltőanyagszemcsék beágyazódási viszonyait bemutatandó, mindegyik 

kompozit keresztmetszeti elektronmikroszkóp felvételét közlöm, illetve egy nagyobb 

felbontású, jellegzetes részletet. Előbbiből a széli jelenségek figyelhetőek meg, míg utóbbiak a 

később tárgyalt jelenségek magyarázatául szolgálnak. A jobb áttekinthetőség és 

összehasonlíthatóság érdekében előbb csak a felvételeket mutatom be, s a hozzá tartozó 

kiegészítéseket utánuk teszem meg. A látott felületek folyékony nitrogénbe hűtött állapotban 

készített töretfelületeket mutatnak. A dolgozatba beillesztetteken kívül további (összesen 157) 

elektronmikroszkópos képet tartalmaz a CD melléklet mikroszkopia könyvtára. 

 

A pásztázó-elektronmikroszkópos képeket az Anyagtudomány és Technológia Tanszék Philips 

XL-30 típusú SEM műszerével készítettem. A töreteket folyékony nitrogénben hűtve 

készítettem, és néhány nanométer vastagságú aranyozással tettem vezetővé.  
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30. ábra: ALD30T, lépték: 500μm 
 

 
31. ábra: ALD30T, lépték: 10μm 

 

32. ábra: ALD75T, lépték: 500μm 
 

 
33. ábra: ALD75T, lépték: 10μm 

 

34. ábra: BAF75T, lépték: 500μm 
 

 
35. ábra: BAF75T, lépték: 5μm 
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36. ábra: BHQ30T, lépték: 500μm 
 

 
37. ábra: BHQ30T, lépték: 10μm 

 

38. ábra: BHQ75T, lépték: 500μm 
 

 
39. ábra: BHQ75T, lépték: 5μm 

 

40. ábra: BHS75T, lépték: 500μm 
 

 
41. ábra: BHS75T, lépték: 10μm 
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42. ábra: EFI30T, lépték: 500μm 
 

 
43. ábra: EFI30T, lépték: 50μm 

 

44. ábra: EFI75T, lépték: 500μm 
 

 
45. ábra: EFI75T, lépték: 10μm 

 

46. ábra: FE330T, lépték: 500μm 
 

 
47. ábra: FE330T, lépték: 5μm 
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48. ábra: FM130T, lépték: 500μm 
 

 
49. ábra: FM130T, lépték: 50μm 

 

50. ábra: FM175T, lépték: 500μm 
 

 
51. ábra: FM175T, lépték: 50μm 

 

52. ábra: FM230T, lépték: 500μm 
 

 
53. ábra: FM230T, lépték: 50μm 
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54. ábra: FM275T, lépték: 500μm 
 

 
55. ábra: FM275T, lépték: 50μm 

 

56. ábra: M2F30T, lépték: 500μm 
 

 
57. ábra: M2F30T, lépték: 50μm 

 

58. ábra: M2F75T, lépték: 500μm 
 

 
59. ábra: M2F75T, lépték: 5μm 
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60. ábra: P0330T, lépték: 500μm 
 

 
61. ábra: P0330T, lépték: 50μm 

 

62. ábra: P0375T, lépték: 500μm 
 

 
63. ábra: P0375T, lépték: 5μm 

 

 

Az ábrák alapján tehető főbb következtetések: 

1. EFI75T töretfelvételén (44. ábra) a törésmechanikai jelenséget figyelhetjük meg: a kép 

jobb oldalán a húzási, míg bal oldalán a nyomott felületek töretképei karakteresen 

különböznek. 

2. FM230T felvételén (52. ábra) jól látszik, hogy a töltőanyag lapkák egy része a mátrixból 

töréskor kivált (kicsúszott), s a töretfelületen az eredeti síkra merőlegesen megtapadt. E 

szerint a beágyazódás instabil. 

3. FM1 és FM2 esetében egyaránt látható (48. ábra – 55. ábra) a szemcsék lapka jellegének 

azon következménye, hogy a szemcsék a préseléskori áramlási irányban, a sorjacsatorna 

felé préselődő anyag által az osztósík felé orientálódva helyezkednek el. Ez – 

tárcsaszerű mintákról lévén szó – a felvételeken mint keresztmetszetére párhuzamos 



  46 

   

   

síkot jelent. E geometriai sajátosság nem csak szerkezetileg teszi anizotroppá ezeket a 

kompozitokat, de a mágneses térben is. 

4. M2F30T esetében (56. ábra) a granulált töltőanyagszemcsék nem keveredtek el 

megfelelően a mátrixban. A kisebb felbontású felvételen (56. ábra) látszik, hogy a 

granulátumok egy része meg sem tört a keverési folyamat során: zárványszerűen 

helyezkednek el a mátrixanyagban. A nagyobb felbontású képen (56. ábra) az is 

megfigyelhető, hogy a kompozitban 3 jellegzetes tartomány különíthető el: 

 töltőanyag azon térrésze, amelybe mátrixbehatolás nem történt, 
 határövezet, amelyben a töltőanyag granulátum szemcséi közé behatolt, 

penetrálódott a mátrixanyag, 
 mátrixban oldott töltőanyag térrész. 
Ezek kitöltési tényezője a névleges értékhez képest rendre: >>, >, <<. 

5. M2F75 (59. ábra) esetében a jelentős kitöltés miatt a keverési folyamat első szakasza 

biztosította azt, hogy a toroid alakú granulátumszemcsék, megtörjenek, s alkotó 

szemcséikre bomoljanak. Ennek megfelelően az iménti, kisebb kitöltésű esethez képest 

csak elvétve jelentkezhet töltőanyag-koncentrálódás, s ha jelentkezik, akkor is csak a 

penetrált övezet szerint jöhet létre. Így a kompozit heterogenitása jelentősebb kisebb. 

6. P0330T és 75T esetében (60. ábra – 63. ábra) a jelenség hasonló az M2F-nél leírtakhoz. 

A 30%-os kitöltésű kompozit nagyobb felbontású felvétele szépen illusztrálja a 

kéregképzősét: a határövezet nem csak hogy penetrálódással kialakult, de a tárhálósítás 

és az azt követő hőkezelés során kialakult gömbi átmérője beboltozódás révén 

állandósul, így az kisebb hőmérsékleten készített felvételen az első (töltőanyag) térrész 

zsugorodása folytán az el is válik a buroktól, mint határövezettől (61. ábra). 

7. A töltőanyagok összetételük, illetve egyéb körülményektől függően fil, illetve fób 

tulajdonságot mutatnak a mátrixanyaggal szemben. Ennek következtében utóbbi esetben 

csak lokalizált kontaktusok alakulnak ki a szemcsék és mátrix között, mint ahogy 

ALD30 (31. ábra), EFI30 (43. ábra), FM130 (49. ábra) és FM230 (53. ábra) nagyobb 

felbontású képein ez jól látható. Ennek kapcsán külön elemezhető az, hogy ugyanezen 

töltőanyagok esetében miért nő meg a drasztikusan az a szemcsék érintkező felületének 

aránya, miközben 3075 tömegszázalék-növekedés mellett a töltőanyag felülete 

legalább ötszörösére növekszik. 

8. A 7. pont egyúttal bizonyítéka annak, hogy a kompozitok 3 összetevősek: a töltő és 

mátrixanyagon kívül számottevő gázt is tartalmaznak. Ez részben a töltőanyaggal együtt 

kerül a kompozitba (ld: porok valós és virtuális sűrűségének különbsége), részben a 
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térhálósítás során keletkezik. Mindkét eredetű gáz távozását segíti elő az utóhőkezelés, 

azonban annak teljes diffúziójára nincs mód. (A levegő jelenléte mindenképpen rontja a 

permeabilitást, viszont olyan konstrukciókban, ahol a rezgéscsillapítás, ill. 

hangszigetelés is szerepet kaphat, kompromisszumot lehet találni ezen tulajdonságok 

beállításában. Ez a jelenség ki is használható akusztikai célú szilikonok (lásd pl.: 

Sylomer [58]) fejlesztésében: [59].) 

9. Az M2F-M2S és FM1-FM2 családok összehasonlításából megállapítható, hogy a mátrix 

térhálósodásának szemcsehomogenizáló hatása [60] csak legfeljebb néhány szemcsét 

képes kívülről leválasztani, azonban a nagyszámú szemcséből képződött 

konglomerátumra már nincs hatása.  

A tapasztalt és felsorolt jelenségek a kompozitok mágneses viselkedésére közvetlen hatással 

vannak. A 7-8. pontoknak van egy közvetett hatása is: a gázzárványok a töltőanyaggal azonos 

módon lágyítják a mátrixanyagot, amint azt Bednarek [61] is bizonyította. A jelenség hátterében 

a komponensek mechanikai rendszer szintű kapcsolása áll: a zárványok azonos térfogatú 

mátrixanyag hasznos keresztmetszetét csökkentik, hosszát pedig növelik, így hatásuk 

négyzetesen jelenik meg a megnyúlásban. A hatás eredménye az általam célzott felhasználási 

esetekben ugyancsak kedvező, hiszen azonos mágneses térrel nagyobb deformációt érhetünk el. 

A töltőanyag-bevitellel szemben ez a lágyítás azonban kedvezőbb hatású az élettartamra a 

dinamikus felületi érintkezés hiányában. 

 

7.4 Térhálósodási hatások 

Két következmény tapasztalható, amely hátterében a térhálósodás nem kívánt kémiai reakciói 

állnak.  

1. A 7.2. fejezetben már jeleztem, hogy egyes minták használhatatlanok lettek: a 7. táblázat 

* jelöléseinél az 8. táblázatban FE3 eseteiben az szerepel megjegyzésként, hogy 

„kiégett”. Ez a zsargon azt jelenti, hogy a mátrixanyagba kevert peroxid, amely a 

térhálósodás katalizátora lenne, reakcióba lépett a magnetittel, így funkcióját be nem 

töltve nem tudott végbemenni a térhálósodás. Ennek következtében a minták 

morzsalékos anyaggá váltak.  

2. A vulkanizált minták térfogatát – 6 pontos lapvastagságmérés átlagolásával –kiszámolva 

a 64. ábra szerinti sűrűségértékeket kapjuk. 75 tömegszázalékos kitöltésű kompozitok 

csoportjában jelentős (~10%) sűrűségkülönbség mutatkozik a BAF, M2F és P03, 

valamint a többi töltőanyagból alkotott hipomák között. A különbség egyik lehetséges 
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magyarázata az előző fejezetben említett 3., gázkomponens jelenléte lehetne, azonban e 

három töltőanyag nem esik egybe azokkal, amelyeknél a gáz jelenlétét bizonyító 

zárványok megfigyelhetőek a mikroszkópfelvételeken. Ebből adódóan a töltőanyagok és 

a katalizátor reakciói révén megváltozott térhálósodási körülmények, azaz az eltérő 

térhálósodási fok a magyarázata a jelenségnek.  

 

Fentiek bizonyítják tehát, hogy a töltőanyag és a mátrix katalizátor komponense reakcióba lép, 

minek következtében a kialakult mátrix térszerkezet – és szükségszerűen – a töltőanyag kémiai 

szerkezete, s így mágneses tulajdonságai is megváltoznak. A térhálósodás kis foka a mechanikai 

tulajdonságokban is kimutatható kell legyen, így szakítóvizsgálatokkal is célszerű kontrollálni a 

feltételezést, amit a 9.2 fejezetben meg is teszek.  
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64. ábra: Kompozitok sűrűsége 
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8 Mérések rezgőmintás magnetométerrel 

 
Arra való tudásunk révén, mely szerint egy dolog több, mint 
amit külseje szemünknek mutat, a tárgy a külsö megjelenési 
formája korlátain túlra terjed ki. 

Paul Klee 

 

A hipomák mágneses tulajdonságainak mérésére hiteles vizsgálati eszközt kellett keresnem, 

mivel összehasonlítási alapul szolgáló eredmények nem álltak rendelkezésemre. A minták 

mágnesezési görbéinek felvételére és a koercitív tér meghatározására rezgőmintás 

magnetométert használtam az MTA Szilárdtestfizikai és Optikai Kutatóintézet Kísérleti 

Szilárdtestfizikai Osztályának Mágneses Laboratóriumában. A rezgőmintás magnetométer 

(VSM=Vibrating-sample Magnetometer) elvét Foner fejlesztette ki [62].  

 

8.1 Mérés 

A használt berendezés 5-900 K hőmérséklet és a 0-18 kOe mágneses tér tartomány vizsgálatára 

alkalmas. A berendezés érzékenysége 2·10-4 emu. A méréseket 20°C-on végeztem. A mérés 

során a minta mozgásának frekvenciája ~80 Hz, amplitúdója ~0,1 mm volt.   

A mérések mérési adatait dat fájlokban rögzítettem, mely fájlok a mérés során 

mintavételezéssel generálódtak. Ezen adatokon validációt kellett végrehajtani, ugyanis a 

mérőrendszer hardverhibáiból adódóan az alábbi esetek is előfordulhattak: 

 a mérési pont valamely paramétere null értéket vett fel a tartószerv hibájából, 

 a gerjesztőtekercsek vezérlésének irányváltásakor előálló signum-hibát a mérőrendszer 

érzékenységének nem lineáris és nem kalibrálható tartományába vitte át, 

 valamelyik szenzor telítésbe ment. 

Ezek a hibák a mérőrendszer javításával megoldhatóak lettek volna, de – lévén az rekonstrukció 

előtt állt – az értékellenőrzéses mérőpontszűrés módszerét választottam validációs eljárásként. 

Ennek megfelelően mintegy 27000 mérési pont ellenőrzése után ezek 1,3%-át tekintettem 

érvénytelennek a további feldolgozás kapcsán. A CD melléklet Foner.xls fájljába már csak azon 

mérési pontok kerültek át, amelyek a validációnak minden szempontból megfeleltek.  

 

A méréseket 4 síknegyedben, többnyire hét hatodban végeztem – amint a 65. ábra is mutatja – 

az alábbiak szerint: 
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szakasz dtdH  gerjesztés irány mérő előjel 
1 + + + 
2 – + + 
3 – – + 
4 – – – 
5 + – – 
6 + + – 
7 + + + 

9. táblázat: VSM folyamat mérés-előjelei 
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65. ábra: VSM mérés folyamata 

 

8.2 Mérési eredmények  

Kis szemcsékből alkotott kompozitoknál jelentős hatású a szemcsék egymásrahatása, illetve a 

saját lemágnesező tere, így a külső (makrokörnyezeti), vagy „alkalmazott” tértől jelentősen 

eltérhet a szemcse valódi, mikrokörnyezeti mágneses tere. Akár csak a saját lemágnesező tér 

figyelembevétele is komoly korrekciós számításokat igényelhet, de tudjuk, hogy egzakt módon 

felírható szemcsegeometria esetén van arra csak lehetőség – s azesetben is csak bizonyos 
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alakzatokra ismert az alkalmazandó tényező értéke [63], illetve összefüggése. Esetünkben 

azonban – BHQ és BHS kivételével – még csak jó közelítés sem adható a lemágnesezési 

tényezőre.  

A probléma áthidalásaként nem a bonyolult sztochasztikus modell felállítását, hanem a külső 

térben mért értékeket adom meg a továbbiakban korrekció nélkül. Így tervezés céljából 

közvetlenül felhasználható adatokat szolgáltatok. Amennyiben eltérő jelölést nem alkalmazok, 

minden esetben extHH  szerint kell értelmezni a megadott adatokat.  

 

8.2.1 Mágnesezési görbék 

A 42 mérési sorozat minden adatát és kimutatását a CD melléklet Foner.xls munkafüzet M(H) 

lapja tartalmazza. Ezen alpont a mágnesezési görbékből levonható legfontosabb 

következtetéseket mutatja be néhány összehasonlító ábrával alátámasztva töltőanyag-

típusonként.  

1. Az ALD75 mérése (66. ábra) nagy (>2,5 év) időkülönbséggel lett megismételve. A piros 

színű M’(H) görbe 2004. VI. 2-i, míg a kék 2006. XII. 6-i mérés eredménye. A két 

mérés fedése igazolja a töltőanyag mágneses tulajdonságainak és a szemcsék 

beágyazódásának stabilitását mágneses térrel szemben. Utóbbira a szemcsék 

geometriája (9. ábra) és azok beágyazódása (33. ábra) is magyarázatot ad.  
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66. ábra: ALD kompozitok mágnesezési görbéi 

különböző időpontokban 
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67. ábra: Ferro- és ferrimágneses anyagok 

telítésének viszonya 
 

2. Karakteresen mutatja az ALD – FE3 összehasonlító 67. ábra a részben ferromágneses 

ALD és a ferrimágneses FE3 töltőanyagok külső térre adott válaszának jellegzetes 
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különbségét: a részben ferromágneses anyagok telítési mágnesezettsége nagyobb, amint 

ezt a porok és az azok mintegy 30%-ánál telítődő kompozitok esetében is 

megfigyelhetjük. 

3. A ferritalapanyag (M2F) fajlagos mágnesezettségét mintegy négyszerezi a szinterelés 

(M2S) a 68. ábra és a 69. ábra szerint. A szinterelés hatása három hatásmechanizmuson 

keresztül éri el ezt az eredményt, de mindhárom a hőkezelésre alapul: 

 a töltőanyag kémiai összetétele megváltozik: a hőkezelés során a hematit részben 

redukálódik, magnetitté alakul, 

 a töltőanyag szemcsemérete megváltozik (29. ábra) a konglomerátumok 

disszociációja révén, így az elemi szemcsék egymásrahatása módosul (a kisebb 

szemcsék lemágnesező hatása kevésbé érvényesülhet), 

 a töltőanyag reakcióképessége megváltozik (7.4/1.) a kémiai összetétel 

módosulásával, így a hipomák valódi töltöttsége a névlegestől nagyobb mértékben 

tér el, ugyanis a térhálósítás közben a töltőanyagot nagyobb valószínűséggel oxidálja 

a térhálósító szer annak magnetittartalma miatt. 

Az első kettő a fajlagos mágnesezettség növelését eredményezi, míg a harmadik 

mechanizmus azzal ellentétes hatású. 
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68. ábra: M2F és M2S porok mágnesezési 

görbéi (p=1) 
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69. ábra: M2F és M2S kompozitok 

mágnesezési görbéi (p=0,75) 
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4. A szakirodalomban ismert „darázsderekú” mágnesezési görbék jelentkeznek BHS, BHQ 

(70. ábra) valamint ALD görbék (66. ábra) esetén. Ilyen jelenséget pl. Bozorth [64] vas-

nikkel (35-65%) ötvözet esetében 425°C-os megeresztés, vagy 1000°C-ról való lassú 

lehűtés után tapasztalt. Míg a töltőanyagok átlagos szemcseméretei között (29. ábra) 

akár százszoros is lehet a különbség, az összetételben (6. táblázat) annál nagyobb az 

azonosság: mindhárom komponens névlegesen vas. Ezen névlegesség mögött azonban 

ötvözők és szennyezők tekintetében eltérések lehetnek. Mint a komponensek részletes 

ismertetésénél látható, BHS és BHQ esetében viszonylag nagy C és N szennyezés 

mutatkozhat, míg EFI esetében a Si, mint ötvöző haladhatja meg a 0,1%-ot.   
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70. ábra: BHS és BHQ kompozitok mágnesezési görbéi 

 

Hogy a lehetőséggel ellentétben nem a közel 100% vastartalom áll a jelenség hátterében, 

azt az egyik legnagyobb darázsderék-effektust mutató (BHS75T) hipomák 40-szeres 

felbontású méréseivel (71. ábra és 72. ábra) tudom bizonyítani. A lassítva (1600 

minOe  sebességgel) 0,005 emu és 50 Oe érzékenységi beállítással mintavételezett 

szakaszok kizárják a hiszterézist mind a felsőbb tartományokban, mind pedig az origó 

közelében. Ezt figyelembe véve a normál (6850 minOe ) sebességgel végzett 

méréseknél tapasztalt jelenség mérési hiba: a mintavételező szerv késéséből adódik, ami 

a fel- és lemágnesezési ágakat szétnyitja a mágnesezettség skálája mentén. 
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71. ábra: BHS75T origótól távoli 

hiszterézisének kizárása 
 

-100

-80

-60

-40

-20

0

20

40

60

80

100

-6000 -1000 4000

mágneses tér [Oe]

fa
jla

go
s 

m
ág

ne
se

ze
tts

ég
 [e

m
u/

g] növekvő tér

csökkenő tér

 
72. ábra: BHS75T origóközeli  

hiszterézisének kizárása 
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73. ábra: BAF és P03 kompozitok mágnesezési görbéi 

 

5. A 73. ábra P03 családjánál a görbék alakján felismerhető a báriumferrit szemcsék 

könnyű mágnesezési irányának random orientációjából Stoner és Wohlfarth modellje 

[49] szerint képződő jellegzetes karakterisztika: a mágneses tér irányváltását követően 

jelentős fajlagosmágnesezettség-növekedés következik be, azaz vertikális ugrás 

mutatkozik az M’(H) görbéken H=0 közelében. 

6. Ugyancsak a 73. ábra demonstrálja a kompozitképzés szemcsék izolációjával járó 

koercitív tér növelő hatását. (Számszerűen kimutatva: 8.2.3 fejezetben) 
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74. ábra: FM1 és FM2 kompozitok mágnesezési görbéi 

 

7. FM1 és FM2 összetételével közel azonos amorf ötvözetek mátrixba ágyazását, illetve a 

fémüveg hőkezelésének hatását a mágnesezési görbékre mások is vizsgálták a 

különböző hőkezelési hatások megállapítása céljából [65]. Én azonos hőkezelést 

alkalmaztam mindkét töltőanyag előkészítésénél, de vizsgálati eredményeim jó 

egyezőséget mutatnak az idézett közleményben megadott, azonos hőkezelésű 

eredményekkel. Ez alátámasztja méréseim megbízhatóságát.  

8. Ha a kémiai összetétel azonos, a telítési mágnesezésben jelentős különbség nem 

jelentkezhet. A 74. ábra szerint a szemcseméretben kis mértékben eltérő FM1 és FM2 

töltőanyagok bármely kitöltés mellett jól simulnak egymáshoz, azonban az M’(H) 

görbék második deriváltjai azonos kitöltés mellett nagyobb értékeket vesznek fel kisebb 

szemcseméret (FM1) mellett. Vizuálisan: kisebb szemcseméretű töltőanyag görbületi 

mágnesezési görbéjének sugara nagyobb. (Mint a következő fejezetben számítással is 

igazolom, a két töltőanyag fajlagos telítési mágnesezettségének eltérése 1% alatti.) 

9. A szemcseméret és az M’(H) görbék alakjának előző pontban írt összefüggése 

azonosságot mutat a lágymágneses anyagok mágneses permeabilitásának 

szemcsemérettől való függésének vizsgálati eredményeivel [66].  
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8.2.2 Telítési mágnesezettség meghatározása 

A telítési mágnesezettség meghatározása nem csak a fogalom értelmezése miatt, hanem azért is 

igényel a mérési eredmények alapján további számításokat, mert számos esetben nincs is 

lehetőségünk a mintát még az általam használt Foner magnetométerrel sem telítésbe vinni. Nem 

szabad figyelmen kívül hagynunk, hogy kristályanizotrópia miatt pl. a BAF jelzésű mintáknál a 

telítéshez szükséges gerjesztés eléri a 17kOe ([51] p578.) értéket.  

A VSM mérések alapján a telítési mágnesezést a jelenleg is leggyakrabban használt sorfejtéses 

módszerrel ([51]/9.61)  állapítottam meg. Az illesztő görbe a sorfejtés első három tagjával 

felírva: 

H
H
B

H
AMM S 






  21  

Ehhez kiválasztottam 35 (12 komponens és 23 kompozit) anyag egy-egy VSM mérését, s a 

mérések első síknegyedbeli, illesztéshez kedvezőbb ágait. Könnyen belátható, hogy a 65. ábra 

1., 2. és 7. szakaszának növekvő tér irányában a telítődési értékeik azonosak. Ennek 

megfelelően a fenti összefüggéssel illesztett görbék is azonos telítési értéket eredményeznek, 

bármelyik szakaszt is választom ki e három közül. Ezt kihasználva lehetőségem van az 

illesztéshez kedvezőbb alakzatú szakaszt választani, így kiválasztásnál a simítatlan görbéket 

alak szerint a következő sorrendben preferáltam: 1., 7., 2. A kiválasztott szakaszokat 

kompozitok esetében a 75. ábra mutatja. 
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75. ábra: Kompozitok M’(H) görbéinek telítés meghatározáshoz kiválasztott szakaszai 
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Az illesztéseket OriginPro7.5 program (v7.5853) segítségével végeztem el. Tapasztalatom 

alapján nagyobb a jelentősége az iteráció eredményessége szempontjából a kezdeti paraméterek 

megválasztásának, mint sem azok határérték-korlátozásának. Az illesztések során a paraméterek 

meghatározásához szempont az illesztés jósága, így a determinációs együttható, azaz a 

korreláció négyzetére: 998,02 R  érték elérése volt. Ezt többnyire 1000 iterációs lépéssel 

teljesíteni lehetett, s az esetek nagy részében 9997,02 R  is teljesült ezen belül. Példaként 

bemutatom egy kis töltöttségű hipomák (76. ábra) illesztését. 
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Model: telites
Weighting: 
M No weighting
  
Chi^2/DoF = 0.00054
R^2 =  0.9999
  
Ms 56.60304 ±0.85908
A 91.36489 ±115.84184
B 3726255.07815±346917.51908
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76. ábra: Illesztés és paraméterei ALD30T telítés-meghatározásához 
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'
SM  értékeit a 77. ábra szemlélteti. 
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77. ábra: Komponensek és kompozitok fajlagos telítési mágnesezése 
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78. ábra: Kompozitok fajlagos telítési mágnesezettség értékei a kitöltés függvényében 
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A 78. ábra az értékelhető kilenc komponens 0, 30, 75 és 100%-os kitöltési esetében jeleníti meg 

a telítési mágnesezettség értékeit. Ahol az eddigiekben azonos komponens és kitöltés mellett 

több VSM mérés adatsorai szerepeltek (P0330, ALD75), azokat itt már átlagolva kezelem. 

 

Az eredmény alapján megállapítható, hogy a kompozitok telítési mágnesezettsége elsősorban a 

kitöltéstől, azaz komponensek arányától függ, méghozzá a komponensek tömegarányában kell 

összegezni azok telítési mágnesezettségeit. A p  kitöltésű, A mátrixból és B töltőanyagból 

képezett kompozit számított telítési mágnesezettsége tehát: 

SBSASC MppMM )1(  , azaz 

 SBSASBSC MMpMM  , 

ahol SAM  és SBM  a megfelelő komponensek telítési mágnesezettségei.  

A mért  SEM  értékek ettől eltérnek. Az abszolút eltérés: SESC MM  , a relatív pedig: 

SEM


 . 

Az mért és a névleges összetétel alapján számított kompozitok között a relatív eltérés akár 

nagyobb különbséget is mutathat, de értéke 25% alatti. Ennek az eltérésnek a hátterében két ok-

csoport áll: 

 hibák, így 

o a kompozit valódi összetétele eltérhet a névlegestől, 

o a töltőanyag kémiai és fizikai paramétereit a gyártási technológia módosíthatta, 

o VSM mérés hibái, 

o illesztési hibák, 

 figyelembe nem vett összefüggések, amelyek elsősorban lehetnek 

o beágyazódási viszonyok, 

o makroszkopikus anizotrópia hatása, 

o a kompozit előállítása során végbemenő allotrop átalakulások. 

 

Mindezek ellenére a fentiek alapján 25%-os szélességű sávokban a kompozitok 

identifikálhatóak.   

A hibák szélsőséges szuperponálódását is figyelembe véve, az összefüggés használata sokkal 

jobb közelítést ad a mért étékekhez. A hibák abszolútértékeiből képezett átlag 7,57%.  
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Alkalmazási példa a 25%-os sáv-identifikálásra 

A kompozit tárban szerepel egy M2SxxT jelzésű minta. Az xx a százalékos kitöltés értékei 

helyén arra utal, hogy gyártás hőkezelési szakaszában a minta elveszítette a kitöltésre 

vonatkozó azonosító információját, így az ismeretlen. Mivel a tézis értelmében a komponensek 

telítési mágnesezettsége  57,80,0 2  SMSESILSE MM  alapján (a példában minden 

mágnesezettségi érték emu/g-ban értendő!) kifeszíthető a 79. ábra szerinti, pMM SES 25,1max   

és pMM SES 75,0min   egyenesekkel határolt sáv, így az indentifikálandó mintán mért 

55,53SEM  érték a határoló egyenesekkel %55,531 p  és %26,892 p  pontokban képez 

metszéket. E kettő számtani átlaga alapján %41,71p , azaz a minta névleges tömegszázaléka: 

70%, így kumulatív azonosítókódja helyesen: M2S70T. Mint 70 tömegszázalékos mintának a 

számított értékhez  40,56SCM  viszonyított eltérése:  %56,4 . 
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79. ábra: M2SxxT identifikációja 

Rá kell mutassak a hibák kapcsán még egy tényre. A kisebb  3,0p  kitöltésű minták 

átlagosan nagyobb  %16,8  relatív hibát mutatnak, mint a nagyobb  75,0p  kitöltésű 

minták  %68,7 .  Ennek oka lehat akár az abszolút hibák hatása is, de a további vizsgálatok 

során a még figyelembe nem vett hatások elemzésekor sem szabad ezt figyelmen kívül hagyni. 

Utóbbiak fentebb felsorolt tényezőiből legfontosabb az allotrop átalakulás, amely a kompozitok 

előállítása során mehet végbe. Az allotróp átalakulások két jellemző körülménye, a nagy 

nyomás, és a nagy hőmérséklet (ugyan kisebb mértékben) de egyszerre van jelen a térhálósítás 
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technológiai szakaszában (7. fejezet). Ezek együttes hatása részletesebb elemzések nélkül nem 

zárja ki a lehetőségét annak, hogy a kiváltképp szemcseszerkezet-érzékeny (FM1, FM2) 

fémüveg-származékok, valamint a normál, illetve inverz spinell szerkezeti formát egyaránt öltő 

ferritek (BAF, M2S) esetében fázisátalakulások következnek be. Ha a kompozitonként 

kimutatjuk a relatív eltérés abszolút értékét 








 


SEM
 , akkor a 10. táblázat szerinti értékeket 

kapjuk.    

p [%] 0 30 75 100 
töltőanyag fajlagos eltérés abszolút értéke 
M2F 0 0,012 0,069 0 
P03 0 0,006 0,036 0 
BAF 0 0,240 0,105 0 
FE3 0 0,086   0 
M2S 0   0,120 0 
FM1 0 0,029 0,153 0 
FM2 0 0,079 0,122 0 
BHS 0 0,032 0,001 0 
EFI 0 0,020 0,055 0 
BHQ 0 0,099 0,078 0 
ALD 0 0,012 0,004 0 

10. táblázat: Telítési mágnesezések fajlagos eltérésének abszolútért ékei   

A táblázatból nem csak az állapítható meg, hogy a fajlagos eltérés abszolút értékének átlaga 

7,8%, tehát az iménti identifikáció pontossága ennél is nagyobb, hanem az is látható, hogy a 

nagyobb (10% fölötti) eltérések pont az allotrop átalakulás szempontjából ki nem zárható 

esetekben mutatkoznak. A telítési mágnesezés értékét a kémiai összetételen kívül leginkább az 

atomok kristályszerkezeti elrendeződése befolyásolja, aminek saját vizsgálati tapasztalataimon 

túl eklatáns példája a cinkferritek rádiófrekvenciás termikus plazmában történő előállításakor az 

azonos sztöchiometrikus összetétel esetén tapasztalt több mint ötszörös SM  értékkülönbség 

[67]. Ennek megfelelően a kérdés részletesebb vizsgálata a további munkák egy tisztázandó 

célkitűzése lehet.  

A hibasáv definiálásának jelentősége abban áll, hogy hipomák vonatkozásában a mérnöki 

gyakorlatban is jól használható összefüggést ad kívánt telítési mágnesezettségű anyag 

előállításához, s a kísérleti háttere bizonyítja (78. ábra versus 29. ábra), hogy makroszkopikus 

töltőanyagszemcsék esetében is lineáris összefüggés dominál e jellemző alakulásában. Ez 

jelentős különbség a porkohászati úton, vagy szilárd oldatként képezett két vagy többfázisú 

rendszerekhez képest.  
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8.2.3 Koercitív terek 

A hipomák koercitív terét  CH , azaz hogy a telítésbe vitt anyag mekkora ellentétes irányú 

külső térben mutat zérus mágnesezettséget, a lehetséges legnagyobb  kOe17~   térerőtől 

visszatérve a 0M  metszék alapján határoztam meg a tengely közeli pontok interpolációjával. 

Ez a 65. ábra (3)-(4) és (6)-(7) szakaszainak csatlakozási pontjait jelenti. Amennyiben a 0 

átmenet előtti és utáni pontok koordinátái  11; yx  és  22; yx , a keresett érték: 
21

2112

yy
yxyxHC 


 . 

Ahol a felbontás, vagy a  8.2.1/4. pontban írt mérési hiba kiküszöbölése indokolta, nagy 

felbontású és lassított felvételt készítetem az )(HM  görbe 0M  környezetéről. Ilyenkor az 

előjelváltások (9. táblázat) extrapolációs koercitívtér-meghatározást is szükségessé tehették, 

azonban az extrapolációs formula azonos az interpolációséval, amennyiben 3. síknegyedbeli 

pontok által meghatározott egyenes metszi az 0M  egyenest.  
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80. ábra: Hipomák koercitív tere 

 

A nullponthiba kiküszöbölése érdekében a H-tengely két megközelítésével mért értéket 

átlagoltam. Az eredményeket a 80. ábra foglalja össze.  
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A koercitív terek alapján levonható következtetések: 

1. P03 és BAF felhasználásával két nagyságrenddel nagyobb koercitív tér lép fel, mint a többi 

alkalmazott töltőanyag esetében. Ez következménye annak, hogy ezen töltőanyagok 

báriumferritek. 

2. Minden töltőanyag esetében a tiszta porhoz képest nagyobb a kompozit koercitív tere. Ez 

azzal magyarázható, hogy a mátrixanyag izolálja a töltőanyagszemcséket, így azok 

lemágnesező terei kevésbé hatnak egymásra (28. ábra). 

3. A kisebb szemcseméretű anyagok esetében az izolációs hatás a töltő tömeg csökkenését 

nem képes kompenzálni. Ennek oka az, hogy ott a szemcsék egymásrahatása nem változik 

egy bizonyos szemcsetávolságon túl, azonban a kitöltés a távolság növelésével csökken. 

Erre szemléletes példa EFI és BAF adatsora, amit a nagyságrendi eltérés miatt nem 

ábrázolok, csak megadok.  

 
 
 

11. táblázat: EFI és BAF koercitív tere [Oe] 
 

Mint látható, EFI esetén a mátrix hatása az izolációs jelenség után csökkenti, míg BAF 

esetén tovább növeli a koercitív teret a mért tartományban. 

 

p 100% 30% 50% 70% 75% 
EFI 7,2 25,5   19,8 15,3 
BAF 1750,8   2613,8   2614,8 
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9 Mechanikai vizsgálatok 

Nihil est in intellectum, 
quod non prius fuerit in sensu. 

 
(Nincs semmi az értelemben,  
ami elözöleg ne lett volna meg az érzetekben) 
 

Aquinói Szent Tamás 
 

A hipomák mechanikai tulajdonságainak vizsgálata nem csak a felhasználási igények miatt, de 

a 7.4 fejezetben írt állításom – miszerint P03 reakcióba lép peroxiddal – bizonyítása miatt is 

szükségesek.  A vizsgált anyagok mechanikai tulajdonságai a magnetoreológiai [68] és az 

általános kompozitvizsgálati [17] [69] átfogó irodalmak megállapításaihoz állnak közel. 

Kifejezetten dielektromos permittivitás növelése céljából fejlesztett, 30%-os térfogatarányig 

töltött kompozitok esetében ismert, hogy a  Young-modulus a dielektromos tényezőnél kisebb 

mértékben nő a töltőanyag növelésével [70]. 

Mechanikai vizsgálataim dinamikus mechanikai analízisre, szakítóvizsgálatokra és 

rugalmassági modulus meghatározásokra terjedt ki. Melyek közül itt a DMA és a 

szakítóvizsgálatok eredményeit ismertetem. 

 

9.1 DMA vizsgálatok 

A dinamikus mechanikai analíziseket a BME Polimertechnika Tanszék Perkin-Elmer típusú 

DMA berendezésén végeztem terhelésvezérelt hárompontos hajlítás hőmérsékletfüggő 

deformáció-mérésével 2×6×20 mm méretű mintadarabokon. A vizsgálat hőmérséklettartománya 

300 °C volt (123-423K). A viszonylag nagy (10 °C/min) felfűtési sebesség nem zárja ki a 

jellegzetes pontok eltolódását. A rugalmassági modulusz és a veszteségtényező jellegére 

azonban nincs számottevő torzító hatása ennek a mérési sebességnek.  

A 33 DMA mérés 66 görbéje külön-külön megtalálható a DMA.xls fájlban, amely 

a komplex rugalmassági modulus valós komponensét (E’) és a veszteségtényezőt (tg(δ)) 

mutatja, mint a következő ábrák is. Utóbbit a megjelenítés érdekében ötszörös skálafaktorral.  

 

A vizsgálatok alapján az alábbi sajátosságokat állapítom meg: 

1. A hipomák egy csoportjánál a rugalmassági modulus valós részében -90°C körül egy 

lokális csúcs jelentkezik, amint a 81. ábra példája is mutatja. 
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81. ábra: ALD75T rugalmassági modulusa és veszteségtényezője 

 

2. A 81. ábra illusztrálja a veszteségtényező abszolút maximumának jellegét is, ami átlagosan 

-16°C-nál van. Ezt a maximumot követően a veszteségtényező a hőmérséklet növekedése 

közben monoton csökkenő jellegű. 

3. A 2. szerint veszteségtényezőn kívül még egy eset lehet: amikor az „dóm-effektust” mutat, 

azaz a maximumot követően egy értéken stagnál, vagy akár újabb növekvő szakasza is 

jelentkezhet. Előbbire példa EFI75T, utóbbira pedig M2F75T. Mindkettőt a 82. ábra 

szemlélteti.  
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82. ábra: EFI75T és M2F75T modulusa és 

veszteségtényezője 
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83. ábra: BHS30T modulusa és 

veszteségtényezője 
 

A szívinfarktus 2. periódusára [71] jellemző alakzattal teljesen egyező volta miatt dóm-

effektusnak nevezem azon veszteségtényező-lefutásokat, amelyeknél a csúcsot követő 

100°C tartományban a veszteségtényezőben növekedés is jelentkezik.  

4. Inflexió nem csak a veszteségtényező lefutásában, hanem a valós rugalmassági modulusban 

is jelentkezhet. Ez többnyire együtt jár a veszteségtényező felfutási szakaszában is egy 

inflexiós pont jelentkezésével. Erre példa a 83. ábra. 
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5. Poláris oldalcsoportokat tartalmazó polimerlánc összes mozgásformájának befagyása alatti 

hőmérsékleten az oldalcsoportoknak még mindig van forgási lehetőségük. Ezen mozgás 

befagyása alacsony hőmérsékleten ugyancsak dielektromos diszperziós tartományt 

eredményez. Hipomák esetében erről nem lehet szó, hiszen a metilcsoport apoláris. 

6. A 82. ábra példái jól mutatják azt is, hogy a tg(δ) csúcs-maximumát közel azonos 

hőmérsékleten és értékben veszik fel, függetlenül attól, hogy annak további alakulása 

jellegében is eltér. Ugyancsak a 82. ábra mutatja azt is, hogy nem minden esetben a csúcs-

maximumban veszi fel a legnagyobb értékét a veszteségtényező. Az összehasonlítás 

érdekében mindegyik minta negatív hőmérsékletbeli veszteségtényező-maximumát (azaz a 

csúcs-maximumokat) mutatja a 84. ábra. Ez alapján megállapítható, hogy  

a) az adalékolás a veszteségtényező csúcsértékét csökkenti, 

b) a veszteségtényező maximuma a kitöltés növelésével negatív irányba 

tolódik el. 
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84. ábra: Veszteségtényező-maximumok a kitöltési tényező szerint 

 

A fenti 6 pont mutatja a hipomák DMA görbéinek főbb sajátosságait.  
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9.2 Szakítóvizsgálatok 

A BME Fizikai Kémia Tanszék Instron5543 gépén végeztem szakítóvizsgálatokat 4x2mm 

keresztmetszetű, 10mm névleges hosszúságú, 50x8,5mm befoglaló alapterületű szabványos 

[72] próbatesteken, szobahőmérsékleten, 20mm/min sebességgel, ISO 527-1 szabványnak 

megfelelően. Mindegyik kompozit legalább 3-3 próbatestén végeztem mérést úgy, hogy a nem 

értékelhető mérések elhagyásával is legalább 3 adatsorral végezhessek számításokat. A mérési 

eredményeket és diagramjait a mellékelt huzas.xls és huzas.opj fájlok tartalmazzák.  

 

Következtetések a szakítóvizsgálatok alapján: 

1. A 85. ábra mindegyik kompozitnak 1-1 szakítógörbéjét mutatja. A kis nyúlási tartományban 

(20 mm, azaz 200% megnyúlás alatt) a mátrixanyag húzóerejét (FE330 kivételével) 

meghaladja a kompozitok azonos megnyúláshoz szükséges húzóereje. Így megállapítható, 

hogy a töltőanyag-bevitel a mátrix felkeményedésével jár.  

2. Az 1. pontban kivételt képező FE330 (piros) szakítógörbék alátámasztják a 7.4 fejezetben írt 

feltételezésemet, hiszen a relatív „lágyítás” csak annak tudható be, hogy a töltetlen 

mátrixanyag (SIL00) térhálósodási fokához képest FE330-é alacsonyabb. Ez összhangban 

van a kompozit előállítása, a sűrűségmérés, a VSM és a DMA vizsgálatok során 

tapasztaltakkal, s a feltételezést egyértelműen bizonyítja. Így megállapítható, hogy a gyártás 

során, az FE3 és a katalizátorként használt peroxid reakcióba lép. 

3. A 86. ábra példaként kiemelt mintáin nem csak a felkeményedést jelölöm be zöld nyilakkal, 

hanem pirossal az adalékolás szakítószilárdság-csökkentő hatását is: A 30%-os kitöltésű 

kompozitokhoz képest a nagyobb (75%-os) kitöltésűek már kisebb erőnél és kisebb 

megnyúlásnál elszakadtak. Így megállapítható, hogy az adalékolás csökkenti a 

szakítószilárdságot.    
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85. ábra: Szakítódiagramok 
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86. ábra: M2F szakítódiagramjai 
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4. A további példaként kiválasztott 87. ábra az előző kettővel szemben olyan esetet mutat, 

amelynél a kisebb mértékű adalékolásnál még feszültségcsökkenés jelentkezik a 

próbatestben szakadás előtt. Ez a jelenség két tényezővel esik egybe: kisebb szemcseméretű 

töltőanyag és nagyobb megnyúlás esetén lép fel. 
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87. ábra: ALD szakítódiagramjai 
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88. ábra: EFI szakítódiagramjai 

 
 

5. A 85. ábra és a 29. ábra összevetéséből az is megállapítható, hogy a szemcsemérettel 

fordítottan arányos a szakítószilárdság. (Ennek hátterében részben az áll, hogy a 

szemcseméret növekedése a kompozit homogenitását rontja.) 

6. Az előzőek mellett a 88. ábra is jellegzetes „evolúcióját” mutatja a fém és polimer anyagok 

mechanikai viselkedésének: fém illetve polimer tömbi anyagok szakítódiagramjainak 

jellegzetes pontjai folyamatos átmenetet képeznek a kitöltés függvényében. Így 

megállapítható, hogy a tiszta anyagok csak egy-egy jellegzetes állapotát mutatják a 

kompozitok spektrumának.  
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89. ábra: Hipomák szakítószilárdságai 

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

5

0 10 20 30 40 50 60 70 80

kitöltési tényező [%]

sz
ak

ító
sz

ilá
rd

sá
g 

[M
Pa

]

 
90. ábra: EFI szakítószilárdsága a kitöltés 

függvényében 
 

7. A 89. ábra mutatja a szakítódiagramok átlagszámításából kapott szakítószilárdság értékeket 

töltőanyag típusonként a kitöltési százalék szerint. Egy töltőanyagtípus (EFI) esetében négy 
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kitöltési tényező (0%, 30%, 70%, 75%) esetében készítettem kompozitokat és vizsgáltam 

azok szakítószilárdságát. Az eredményt a 90. ábra mutatja. A korrelációs egyenes 

determinációs együtthatója: 9985,02 R . Ez alapján megállapítható, hogy a hipomák 

szakítószilárdsága a kitöltési tényezővel fordított arányosságban lineáris a vizsgált 

tartományban.  

A hipomák minden esetben polimer mátrixú kompozitot jelent. Állításom nem érvényes 

tehát fémmátrixú kompozitokra, ahol feltételezésem szerint az összefüggés nem lineáris, bár 

ugyancsak monoton csökkenést eredményez a diszperz töltőanyag bevitele a 

szakítószilárdságban.  

8. Még inkább nem érvényes 7. pontbeli állításom azon, alkalmazási szempontból jelenleg 

még jelentéktelen tartományban, ahol a kompozit kitöltési tényező szerinti spektrumában a 

polimer, illetve fém mátrixú esetek átmenetéről van szó.  
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91. ábra: Kompozitok mátrixátmenete 
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92. ábra: Hipomák F(Δl) függése rugalmas 

alakváltozási tartományban 
 

Ezt figyelembe véve azonban megállapítható, hogy a kompozitoknak a kitöltési tényező 

spektrumában a mátrix szempontjából átmeneti csoportja is van, amelyben a kompozit a 

legalacsonyabb szakítószilárdságot veszi fel (91. ábra). 

9. A mechanikai vizsgálatot a mágneses tulajdonságra tett állításom alátámasztása indokolta, s 

azt be is igazolta (2. pont). A térhálósodás hatása, illetve annak oka azonban a 92. ábra 

tanúsága szerint BHQ és BHS töltetű hipomák esetén is – ugyan jóval kisebb mértékben, de 

– kimutatható. Ez alapján nem csak az állapítható meg, hogy a magnetiten kívül a 

karbonilvas is csökkenti a peroxid hatását, hanem a 8.2.2 fejezetben meghatározott hibasáv 

létét is indokolja.  
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10 Permeabilitás mérés 

… mindig el lehet érni a valószínüség olyan fokát, amely 
gyakran alig kevesebb, mint a teljes bizonyítás. Ez a 
helyzet például akkor, ha a dolgok, amelyeket levezettünk a 
feltételezett elvek segítségével, tökéletesen megfelelnek azon 
jelenségeknek, melyeket a megfigyelés szemünk elé tárt, 
különösen ha ezek igen nagyszámúak, továbbá és föleg, ha el 
tudunk képzelni és meg tudunk jósolni olyan új jelenségeket, 
amelyeknek az alkalmazott hipotézisekböl kell 
következniük, és ha úgy találjuk, hogy a tények megfelelnek 
jóslásunknak. 
 

Huygens: Traité de la lumiére. Elöszó (1690) 
 

A hipomák aktuátortechnikai alkalmazásainál a tervezés végeselemes szimulációi szükségessé 

teszik a kezdeti permeabilitás ismeretét. A mágneses tulajdonságok mérésére több szabványt is 

kidolgoztak. Az ide vonatkozó DIN szabványok [73] a következők: 

DIN 50470 A lemágnesezési görbe és a differenciális permeabilitás meghatározása 
vasmagjáromban, induktív módszerrel. 

DIN 50471 A lemágnesezési görbe és a differenciális permeabilitás meghatározása 
kettősjáromban. 

DIN 50460 Elektrotechnikai lemezek mágneses tulajdonságainak meghatározása 
váltakozó mágneses térben. 

DIN 50462 Elektrotechnikai lemezek- és szalaganyagok mágneses tulajdonságainak 
meghatározása Epstein kerettel. 

DIN 50465 A mágneses fluxussűrűség, a térerősség és a permeabilitás váltakozó 
mágneses térben. 

DIN 50466 A komplex permeabilitás és reciprokának meghatározása váltakozó 
mágneses térben. 

 

A hipomák konstrukció alkalmazásai szempontjából mind funkcionálisan, mind pedig a 

tervezés fázisában a végeselemes modellezésekben kulcskérdés a kezdeti permeabilitás értéke. 

Erre a VSM mérés nem tekinthető kellő pontosságúnak. 

 

10.1 Galvanométeres mérés 

Különböző anyagok bevitele az elektromágneses térbe a mágneses indukciót megváltoztatja. Ez 

a Biot-Savart-törvényt, ill. a gerjesztési törvényt a következőképpen módosítja: 





L r

rdlIB 24




 , és  

L A

JdABdl   

ahol: r 0 : az anyag permeabilitása. Ezt beírva a Biot-Savart-törvénybe: 
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Az indukció eredeti definíciója alapján az egységnyi AI köráram által kifejtett nyomatékkal 

egyenlő. Ez azt jelenti, hogy ha a teret homogén anyaggal töltjük ki, akkor az áramokra kifejtett 

erőhatások r  szeresre nőnek [74]. A térerősség bevezetésével az előző törvények alakja olyan 

lesz, mint vákuum esetén: 





L r
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, és  

L A

JdAHdl  

A mágneses permeabilitást a definíciós egyenlet alapján 









BH mérhetjük: meg kell mérni 

összetartozó B és H értékeket, s a kettő viszonya megadja a permeabilitást. Mivel körgyűrű 

alakú tekercsben a térerősség a tekercsben folyó áram és a közepes erővonalhossz alapján 

számítható, a tekercs belsejében lévő indukciót pedig ballisztikus galvanométerrel mérhetjük, 

ezért B-H görbék felvételére kézenfekvő mérési összeállítás a 93. ábra szerinti elrendezés.  

 

93. ábra: B-H görbe felvételére alkalmas mérési összeállítás 

 

Az ilyen összeállításnál a mérendő anyagra kell rátekercselnünk. Szilárd anyagok esetében ez 

nem jelent problémát. Gumiszerűeknél, ill. géleknél azonban ez nehezen kivitelezhető. 

Tekintettel arra, hogy a várható kis permeabilitás miatt nagy gerjesztést kell alkalmazni ahhoz, 

hogy a B-H görbe gyakorlati alkalmazásokban előforduló térerősség álljon elő, ezért nagy 

menetszámú tekercset kellett volna ráhajtanom a próbadarabokra. Mivel nagyszámú anyagtípust 

akartam kimérni, s mindegyikhez legalább 2 próbadarabot kellett volna megtekercselni ezért ez 

a mérési mód túlságosan körülményesnek, és lassúnak tűnt.  
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10.2 Mérési elv új mérési módszerhez 

A fentiekből adódóan másfajta mérési eljárás kidolgozása vált szükségessé, ami a vázolt mérési 

móddal szemben gyors és egyszerű mérést tesz lehetővé.  

A fenti mérési elvet a következő megfontolásokkal formáltam tovább: Ha a toroidot nem 

homogén anyaggal töltjük ki, hanem az erővonalak mentén több anyag következik egymás után, 

akkor a gerjesztési törvény a következőképpen fest: 
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visszahelyezve ide az induktivitás definíciós egyenletét, ami szerint 
iii

i
i A

BH

1

 , az egész 

gerjesztésre a következő összefüggést kapjuk: 




















n

i ii

i
n

i ii

i

A
l

A
l

A
l

A
lNI

1122

2

11

1 ...


 

Mivel a fluxus a teljes körben állandónak tekinthető, ezért ez azt jelenti, hogy NI gerjesztés 

hatására az egyes 
ii
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A
l


mágneses ellenállású szegmensekben 
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l


 mágneses feszültség 

esik, tehát a mágneses kör valamely elemének mágneses ellenállása számítható a többi 

ismeretében. 

Ez azt jelenti, hogy a 94. ábra szerinti mágneses körben elhelyezett (2) mérendő anyag 

indukció-fluxus függése felvehető, ha ismerjük a kör nagy részét kitevő jó mágneses vezető (3) 

permeabilitását, illetve a fenti leíráshoz hasonlóan mérjük a primer (4) oldali áramot, ill. a 

szekunder oldali (1) üresjárási feszültséget. (Az 1 és 4 tekercseket, a lila vonal a fluxust, a kék 

alakzatok pedig az áramirányt jelölik.) 

 
94. ábra: Mérőkör ferrittel 

 
95. ábra: Belső oldalra transzponált gerjesztés 

 

Ha a tekercselt ferritpatkókból és ismeretlen anyagból álló mágneses körnek csak a középsíkját 

nézzük, akkor a modell szempontjából nem követünk el hibát, ha az eredeti áramsűrűséget (J) 
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megtartva a gerjesztést egy-egy patkó esetében nem két oldalról, ellentétes áramiránnyal, 

hanem csak a belsőről, de azonos értékben és irányban biztosítjuk (95. ábra). 

 

Ha ezt a kétdimenziós modellt nem extrudálással, hanem egy külső tengely körüli rotációval 

állítom vissza háromdimenzióssá, akkor az elméleti megfontolásaim érvényben maradnak. 

Szem előtt kell viszont azt tartanunk, hogy a forgatási tengely felé tartva az erővonalak 

besűrűsödnek, s így a centrum-közeli keresztmetszetekben a fluxus is megnő. 

Ilyen művelettel állíthatom elő a 96. ábra szerinti konstrukciót. Itt nem másról van szó, mint egy 

fazéktekercs-párról, melynek felei közé mágneses „vezetőként” helyezhetjük be a mérendő 

anyagot. Ez a nagy mágneses ellenállás miatt természetesen lerontja a transzformátor 

hatásfokát, de mérés esetén ez nem hátrány, sőt ebben az esetben a nagyságrendi különbségek 

növelik a mérés pontosságát. 

 
96. ábra: Mérés összeállítás fazékmag-párral 

 

A mérési összeállításnak megfelelő számítási eljárást a 10.4 fejezet részletezi. 

 

10.3 Az I. mérés kivitelezése 

A mérés megvalósításához a 97. ábra szerinti geometriával rendelkező fazéktestek álltak 

rendelkezésünkre. Anyaguk: T26 (siferrit). Kezdeti permeabilitása: 2000. A rá vonatkozó 

adatok a [76]-ben megtalálhatóak (58. ill. 88. o.). A pár mindegyikére 20021  NN  menet lett 

rátekercselve.  
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97. ábra: Fazékmag geometriája 

 

A mérést (az első mérési sorozathoz) a sematikus 98. ábra szerint állítottuk össze a 

Finommechanika Optika Tanszék Mechatronikai Laboratóriumában. Az ábrán szereplő 

jelülések a következők: 

 Pozic.: pozícionáló szerkezet, mely a két fazékmag-test egytengelyűségét-, 
síkpárhuzamosságát- ill. az egymástól mért távolságik (~ légrés/anyagvastagság) 
beállíthatóságát biztosítja. Elemekből épített állványszerkezettel és mikrométer-
elemekből (Mitutoyo) lett kivitelezve. 

 N1, N2: az eddigiekben tárgyalt primer- ill. szekunder oldali tekercsek. 
 Jelgenerátor: HP33120A-típusu frekvenciagenerátor (N°US34008765). Kis 

teljesítményelvételnél feszültséggenerátornak tekinthető. U=10V-os állásban, szinuszos 
jelalakkal használtam mindvégig. A gerjesztés változását a frekvencia változtatásával 
idéztem elő {500Hz…1MHz} tartományban. 

 Oszcilloszkóp: HP54603B-típusu oszcilloszkóp (N°US35030245). Mintavételi 
frekvenciája: 60MHz. A mért paraméterek átlagolását 256 mintavett jelre vonatkozólag 
végeztettem vele.  

 Rm: mérő ellenállás. Értéke: 1 Ohm (ohmos, hogy a frekvencia változásával értéke ne 
változzon). Ezen ellenálláson eső feszültségből lehet következtetni a primer oldali 
áramra (s abból a gerjesztésre) anélkül, hogy mérőműszer-hibát vinnénk a primer 
áramkörbe. 

 U1pp: az Rm ellenálláson eső feszültség „peak to peak” értéke, amit az oszcilloszkóp 
mér. 

 U2pp: a szekunder oldali üresjárási feszültség „peak to peak” értéke, amit az 
oszcilloszkóp mér. (Az oszcilloszkóp bemeneti ellenállása elég nagy ahhoz, hogy ezt 
üresjárásinak tekinthessük.) 

 PC: számítógép, mely a HP által írt szoftver segítségével beolvassa és 
dokumentálhatóvá/feldolgozhatóvá teszi az oszcilloszkóp-képeket.  
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98. ábra: I. mérés-összeállítás 

 

 

10.4 A mágneses permeabilitás számítása a mért értékekből 

A mérésre is jellemző „soros mágneses kör” esetében a B mágneses indukció vonalai mindig 

zárt görbék, s a ferromágneses anyagok ezeket magukba sűrítik ([75]/170§), ezért bármely 

iA keresztmetszetű il  hosszúságú szakaszban iB  állandó és  a ii AB  mágneses 

indukciófluxus mindegyik szakaszban ugyanakkora. Az i-edik szakaszban a mágneses 

térerősség nagyságát iH -vel jelölve a szakasz két vége közt a mágneses feszültség: 


i

i

i
im A

lU
0

,
1


 

ahol i az i-edik anyagnak a iH  térerősséghez tartozó permeabilitása. A fenti egyenletet 

nevezzük mágneses Ohm-törvénynek, mely 

i

i

i
im A

lR
0

,
1


  

mágneses ellenállás bevezetésével  

 imim RU ,,        1 

alakban írható. A mágneses körfeszültséget (  
i

simm dsHUU , ) összegezve a gerjesztési 

törvény szerint NI mágneses gerjesztéssel egyenlő: 
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NIUm        2 

Így az egész soros körre vonatkozó mágneses Ohm-törvény:  mm RU , ahol 
i

imm RR , . 

Mivel a szekunder oldalon gerjesztett t
U

tU pp sin
2

)( 2   alakú feszültség  

dt
dNtU 

)(      3 

ezért írható: 
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 teljesülése esetén van. (A C konstans a kezdeti 

feltételből adódóan 0.) Ekkor: 
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A primer tekercsben folyó maximális áram: 
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R
U

I
2/1
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Mivel 1mérőR -ot használtunk, ezért (formálisan): 

2
1

max
ppU

I   

tehát a mágneses gerjesztés: 

2
1 ppU

N    

Az 1. és 2. egyenletekből: 




mR  

Mivel a kör mágneses ellenállása 
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ahol  m : a mérendő anyag relatív permeabilitása,  

lA : a fazéktestre jellemző tényező [76], ill. lásd fejezet végét! 

bA , ill. kA a fazéktest belső, ill. külső peremeinek (egyben a mérendő anyag) 

keresztmetszete:  
4

22 abAb  , illetve  
4

22 deAk    

bl , kl : ezen részek hosszai, melyek azonosaknak tekinthetőek: lll kb  , így: 
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Ebből a keresett relatív permeabilitás: 7
0 104   -el való osztással kapható. 

 

A 7. egyenletben szereplő lA  tényezőt, mivel azt gyártásnál a légrés köszörülésével állítják be 

(ezért párosával hozzák ezeket forgalomba), s összeállításomban ez a légrés nem teljesül, ezért 

számítással is meghatároztam. 

A fazéktest geometriáját a 97. ábra mutatja. Az azon szereplő jelöléseket alkalmazva definíció 

szerint a következő képen lehet számolni: 

A külső és belső hengerek együttes tényezője: 
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Az alsó korong tényezője (melyben az erővonalak a centrum felé haladva sűrűsödnek), 

integrálással határozható meg: 
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ahol x: átmérő szerinti futóparaméter. 



  78 

   

   

Mivel maga az lA tényező: 




i i

i

r
l

A
lA 0 , tehát szükséges hozzá a fazékmag relatív 

permeabilitása, de a katalógusban [76] csak a kezdeti permeabilitás értéke szerepel, (ami 

viszont nem érvényes a mérési körülményeinkre) ezért a légrésre az összezárt esetre vonatkozó 

mérési eredményekből visszaszámított értéket használtam. 

 

10.5 Következtetések az I. mérés eredményeiből 

Az első mérési sorozatnál az anyagmintákat a következők szerint mértem: kérdéses volt az, 

hogy mennyire megbízható a ferrittestek erővonal-vezetése, s hogy a mérendő anyagok 

geometriájából adódóan mekkora azok kilépése a feltételezett mágneses körből (99. ábra), tehát 

hogy oszlik meg a primeroldali mag fluxusa (flux.1) a szekunderoldali mag (flux.2) és a 

szétnyitott fazéktestek közötti síkban (flux.v). 

 
99. ábra: Primer-fluxus eloszlása  

100. ábra: Korong mérése 
 

Ugyancsak ismeretlen a mérendő anyag mágneses szórási tényezője, továbbá abban sem 

lehetünk biztosak, hogy az anyag izotróp, tehát azonos mértékben képes vezetni a mágneses 

erővonalakat mind a lap síkjában, mind pedig keresztirányban. Ezen okok miatt úgy döntöttem, 

hogy első lépésben összehasonlítás végett nem csak a 99. ábra szerinti (forgásszimmetriáról 

lévén szó) két gyűrű közrefogásával létrejövő mágneses kört nézem, hanem „teli” korong esetét 

(100. ábra) is megvizsgálom. 

Az oszcilloszkóppal ppU 1 , ppU 2  és  (fázistolás) értékeket mértem. Első lépésként a rendszer 

légrés-függését vizsgáltam meg f=1kHz-en. A 101. ábra alapján jól látható, hogy a 

legérzékenyebb sáv a 0,5-1,2mm légrés tartománya. Mivel a mérendő minták anyagvastagsága 

2 mm körül van, ezért ez számunkra azt jelenti, hogy nem követünk el nagy hibát akkor, ha a 

befogásnál nem a 2mm betartására, hanem a légrésmentes kapcsolatra törekszünk. (Az 
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anyagvastagságok pontatlansága és a rugalmasságkülönbségekből adódó deformációk 

következtében a méretre állásnál szórás mutatkozott.) Az első mérési sorozatnál a 

számításokhoz állandónak tekintettem a magok távolságát, a II. sorozatban viszont már 

kompenzáltam a számításokat erre vonatkozólag is. 
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101. ábra: A „transzformátor” légrés-függése 

 

A primer oldali áram alakulása a frekvencia függvényében, s szekunder oldal erre adott válasza 

a CD melléklet permeabilitas.xls fájl rezonancia-sorok lapján megtalálhatóak. 

Mindegyik méréssorozatban 200kHz közelében rezonanciajelenség lépett fel. Ennek oka a 

mérési összeállításban induktív ellenálláson kívül lévő ohmos és (szórt-) kapacitív tagok 

jelenléte, melyek révén a frekvencia hangolásával rezonanciajelenség lép fel. 

Van még egy ok, arra, hogy fenntartásokkal fogadjuk a mérési eredményeket, és óvatosan 

kezeljük az ebből levonható következtetéseket: nagy frekvencián már nem érvényes a mérési 

rendszerünkre a koncentrált paraméterű modellezés alapkritériuma. Ugyan 100MHz-re teszik az 

elméleti források [77] azt a határt, ami felett „Tilos koncentráltparaméteres modellt használni!”, 

a gyakorlatban ennél mégis jóval alacsonyabb frekvenciáig engedik ezt meg [78]. Ez általában a 

hallható frekvenciatartományig terjedhet, de nem szokta meghaladni a 100kHz-et. E fölött már 

komoly gondot kell fordítani a mérés kivitelezésére. A kontaktpontoknak és a vezetékezésnek 

(csakúgy mint a műszereknek) teljesen megbízhatóan kell működniük, s ismertnek kell lennie a 

nagyfrekvenciás hatásuknak, hogy osztott paraméterű modellt tudjunk alkotni. 
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102. ábra: Szekunder oldali üresjárati feszültség alacsony frekvencián 

 

Az elméleti megfontolásaimat és méréstechnikai elvárásaimat két ponton is alátámasztják ezek 

a függvények: 

 A különböző minták mérési eredményei mindkét mért érték szempontjából 

párhuzamosságot mutatnak, ami a mérés következetességére és megbízhatóságára utal. Erre 

szép példa a szekunder oldali feszültség rezonanciafrekvenciától távoli alakulása (102. 

ábra). 

 Először azt várnánk e rendszertől, hogy az áram növelésével növekedjen a szekunder oldali 

feszültség is, hiszen az kellene, hogy következzen a gerjesztés növekedésének hatására. 

Ennek pont az ellenkezőjét tapasztalhatjuk. Ez nem a mérés hibájából adódik, hanem fizikai 

törvényszerűségből. Előző alpontban leírt levezetésem 3. differenciálegyenletének 

megoldandó (4.)    tdtU
N

dt
N

tUt pp sin
2
1)()( 2  formulájának integrálásakor 

matematikai formalizmusnak tűnik a körfrekvenciával való leosztás: 

Ct
N

U
t pp 



 


cos

2
)( 2  (5.). A levezetés végén kapott 5. egyenlet:

N
U pp

2
2

max
  

értelmezése szerint ez az  -val végzett osztás azt jelenti, hogy a mágneses fluxus 

fordítottan arányos a körfrekvenciával. Esetünkben a fluxust a primer oldali gerjesztés 

definiálja. A fentiek szerint adott gerjesztés a frekvencia növekedése esetén csak 

feszültségcsökkenés mellett érhető el. 

Az I. mérésre vonatkozó számítások eredményeit a 10.7 fejezet tartalmazza. 

 

10.6 A II. mérés 

A 10.5 fejezetben leírt fenntartások miatt szükségesnek láttam más mérési elrendezés 
megvalósítását is. Mivel időközben hozzáférhetővé vált egy áramgenerátor, ezért egyértelmű 
volt a „referenciamérés” sémája:  
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103. ábra: II. mérés-összeállítás 

A mérésben minden műszert kiváltottam. A II. összeállítás műszerei, ill. az I. összeállítástól 
eltérő jelölései a következők voltak: 
 Telj.generátor: FFV típusú AF. Power  
 Oszcilloszkóp: HP34810A-típusú oszcilloszkóp (N°US35030312). Mintavételi 

frekvenciája: 150MHz. A mért paraméterek átlagolását 256 mintavett jelre vonatkozólag 
végeztettem vele.  

 I1eff: primer oldali effektív áram. Értékét a multiméter. 
 U1pp: a teljesítmény generátor álltal szolgáltatott feszültség „peak to peak” értéke, amit 

az oszcilloszkóp mér. 
 Multiméter: TR-19667.A digital MULTImeter. Elhanyagolható átmeneti ellenállással 

rendelkezik. 
 PC: számítógép, mely a HP által írt HP34810A BennchLink/Scope 1.2. szoftver 

segítségével beolvassa és *.pcx formátumban dokumentálhatóvá/feldolgozhatóvá teszi 
az oszcilloszkóp-képeket. 

Ennél a méréssorozatnál figyelembe vettem a mintadarabok pontatlanságát és deformációit is, 
ezért befogás után a valós vastagságméretek is rögzítésre kerültek, s a számításokat is 
kompenzáltam azokkal. Szintén egyszerűsítette a mérést az áram közvetlen mérése, mivel így 
nem kellett számításba venni a primerköri ohmos ellenállást (ami az előző összeállításnál a 
frekvencia változása miatt tovább bonyolította a működést). 
A teljesítménygenerátorról levehető áram tartományát hat részre osztva mértem. A mérési 
adatokat a CD melléklet permeabilitas.xls fájlja tartalmazza, a scope felvételei pedig a scope  
könyvtárban találhatóak. 
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10.7 A mérésből számított eredmények, és azok értelmezése 

A 104. ábra példaként a II. mérési módszerrel kapott, origó közeli B(H) görbéket mutatja, a  

105. ábra pedig a kezdeti relatív permeabilitás értékeket. 
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104. ábra: B(H) görbék kezdeti szakassza 
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105. ábra: Hipomák kezdeti relatív permeabilitásai 
 

A diagramból jól látható a két (frekvencia, illetve áram söpréses) mérési módszerből számított 

permeabilitásértékek egyezősége. 

Már csak egy lépés kell megtegyünk, hogy az új mérési módszer megkapjuk a hipomák kezdeti 

relatív permeabilitását: A légrés mérését kalibrációként használva meghatározni a 

szórási/áthallási tényezőt. A fenti ábrában feltüntettem e „normálás” eredményét, mint 

végeredményt. 
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11 Tézisek 

 

I. TÉZIS 

Kis permeabilitású hiperelasztikus poli(dimetil-sziloxán) mátrixú kompozitot (=hipomák) 

alkottam. Pásztázó elektronmikroszkópos (SEM) vizsgálatokkal igazoltam, hogy hipomákban 

szerkezeti anizotrópia hozható létre a szemcsék orientálása révén megfelelő 

gyártástechnológiával. A szerkezeti anizotrópiának következménye a mágneses anizotrópia is. 

Megállapítottam, hogy a mátrix és a töltőanyag között határövezeti sáv (határfázis) definiálható, 

mely a töltőanyag körül kéregképződést eredményezhet. 

 

A tézishez tartozó közlemények: [79] [80] [81] 

 

II. TÉZIS 

Hipomák rezgőmintás magnetométeres (VSM) vizsgálatai alapján kimutattam, hogy a mátrix 

kellő rögzítést biztosít a töltőanyag szemcséknek a  kompozit mágneses stabilitása érdekében 

nagyobb (2,5 évet meghaladó) időtartamban is azok saját lemágnesező terével szemben. 

Igazoltam, hogy a töltőanyagok mágneses tulajdonságait a hipomák gyártástechnológiája 

módosíthatja annak kémiai összetétele, és szemcsemérete módosításával. Bizonyítottam, hogy 

keménymágneses tulajdonságú hipomák is megvalósítható. 

 

A tézishez tartozó közlemények: [82] [83] [84] [85] 

 

III. TÉZIS 

Megállapítottam, hogy a hipomák fajlagos mágnesezettségének telítési értéke elsősorban a 

kitöltéstől, azaz komponensek arányától függ, méghozzá a komponensek tömegarányában kell 

összegezni azok fajlagos telítési mágnesezettségeit. Bizonyítottam, hogy 25%-os szélességű 

hibasávokban a kompozitok identifikálhatóak. A kitöltés alapján és a VSM mérés alapján 

számított telítési mágnesezettségek eltérése átlagosan 8% alatti.  

 

A tézishez tartozó közlemény: [86] [87] 
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IV. TÉZIS 

A hipomák szakítóvizsgálati eredményei alapján megállapítottam, hogy az adalékolás csökkenti 

a mátrix szakítószilárdságát. A szakítószilárdság a kitöltési tényező növelésével lineárisan 

csökken annak 0-0,75 tartományában EFI töltőanyag használatával.  

Megállapítottam továbbá, hogy a kompozitoknak a kitöltési tényező spektrumában a mátrix 

szempontjából átmeneti csoportja van. A kompozit ebben a sávban mutatja a legalacsonyabb 

szakítószilárdságot. 

 
A tézishez tartozó közlemény: [88] 
 

V. TÉZIS 

Dinamikus mechanikai analízis (DMA) vizsgálatokra támaszkodva, a veszteségtényezők 273K 

alatti maximumainak analízise alapján megállapítottam, hogy az adalékolással a dinamikus 

mechanikai veszteségtényező csúcsértéke csökken, valamint annak maximuma a kitöltés 

növelésével negatív irányba tolódik el. 

 
A tézishez tartozó közlemény: [88] 

 

VI. TÉZIS 

Új, a mágneses ellenállás elvén alapuló mérési módszert fejlesztettem ki kis permeabilitású 

rugalmas anyagok kezdeti permeabilitásának mérésére. Elemeztem a mérés alkalmazásának 

előnyeit és hátrányait. Megadtam a mérés kalibrációjának és kiértékelésének módját.  

 

A tézishez tartozó közlemények: [89] [90] [91] [92] [93] 
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12 Összefoglalás 

 
Az értekezés bemutat egy konstrukciós példát kis permeabilitású hiperelasztikus 
poli(dimetil-sziloxán) mátrixú kompozitok (hipomák) aktuátortechnikai alkalmazásaira. 
Ismerteti a mágnesesség kvantumfizikai és makroszkópos alapjait, illetve a nem 
konvencionális mágneses anyagok csoportjait. Részletesen tárgyalja azon komponensek 
releváns tulajdonságait, amelyek az új kompozit család, a hipomák alkotóelemeiként 
szolgálnak.  

 

Leírja a hipomák recepttúráját és gyártástechnológiáját. Annak elektronmikroszkópos 
vizsgálata alapján vizsgálja a töltőanyagszemcsék beágyazódásának stabilitását, a kompozit 
homogenitását és izotrópiáját. Megállapítja, hogy benne kéregképződésre is alkalmas 
határövezetek alakulnak ki, amit a mátrix térhálósodásának homogenizáló hatása nem tud 
semlegesíteni. Összesen 64 kompozit 35 recepttúra szerinti gyártási tapasztalatai alapján arra 
következtet, hogy a töltőanyagok kémiai szerepet is játszanak a vulkanizálás során, így annak 
térhálósodási fokára is hatással vannak – a parciális sűrűséget is befolyásolva. 

 

Rezgőmintás magnetométerrel 42 mérési sorozat alapján meghatározza a hipomák 
mágnesezési görbéit, és azok legjellemzőbb pontjait, így a koercitív teret és a telítési 
mágnesezettséget. Utóbbira a töltőanyag azonos tulajdonsága és a kitöltési tényező 
függvényében becslési módot is ad a megbízhatóság megjelölésével. Kizárja az alkalmazott 
töltőanyagok egydoménű esetének lehetőségét. Vizsgálatokkal igazolja, hogy a hipomák 
gyártási technológiája módosíthatja egyes töltőanyagok fázisállapotát, szemcseméretét és 
molekulaszerkezetét, így mágneses tulajdonságait is. Igazolja állandómágneses hipomák 
létrehozásának lehetőségét és kimutatja az izoláció koercitív teret növelő hatását, amely 
azonban csak kis szemcseméret esetén teljesülhet. 
 

Az értekezés leírja a hipomák rugalmassági modulusza és veszteségtényezője 
hőmérsékletfüggéseinek jellegzetességeit, illetve meghatározza a kitöltési tényező hatását a 
veszteségtényező csúcsértékére.  
 

Mechanikai vizsgálatok alapján meghatározza a kitöltési tényező és a kompozit merevsége, 
szakítószilárdsága és legnagyobb nyúlása közötti kapcsolat jellegét, valamint a szemcseméret 
főbb hatásait. Megállapítja, hogy a kompozitok jellemzőinek kitöltési tényező szerinti 
spektruma folytonos, bármely kompozit és annak inverze között folytonos az átmenet, 
azonban ebben egy átmenetisáv határozható meg, melyben a szakítószilárdság 
minimumértéket vesz fel.  

 

Legvégül az értekezés bemutat egy új, mágneses ellenállás elvére épülő permeabilitásmérési 
módszert, amivel meg is határozza hipomák kezdeti permeabilitás értékeit. 
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13 Summary 

 
The PhD thesis presents a construction example for the application of low permeability 
poly(dimethyl siloxane) matrix composites (abbreviated as HyPoMaC) in the actuator 
technology. Quantum physical and macroscopic background of magnetism is introduced, 
including various groups of non-conventional magnetic materials. Relevant properties of 
components serving as constituents for the new family of composites (HyPoMaC) are discussed 
in detail.  

 
Formulations and production technology of HyPoMaC are described. Stability of embedding of 
fillers, composite homogeneity and isotropy are studied by electron microscopy. It is concluded 
that crust-like interphases are formed, which cannot be neutralized by the homogenizing effect 
of matrix cross-linking. Based on the experience obtained during the preparation of 64 
composite samples of 35 different formulations it is concluded that the filler also play a 
chemical role in the vulcanization process, therefore they influence the degree of cross-linking 
and partial density.  

 
Magnetization curves of HyPoMaC samples are determined by Vibrating Sample 
Magnetometer in 42 test series, including its characteristic points, as coercitvity and saturation 
magnetization. The latter can also be estimated using the corresponding value of the filler and 
the filling factor by indicating the reliability. Single domains are excluded for the fillers used. It 
is proved by tests that the processing technology of HyPoMaC may influence the phase state, 
particle size and molecular structure of the fillers, including their magnetic properties. The 
possibility of preparing permanent magnets and demonstrates the coercitivity enhancing effect 
of isolation, which, however, may occur only at small particle size.  
 
The thesis describes the characteristics of temperature dependent modulus of elasticity and loss 
factor of HyPoMaC and determines the effect of filling factor on the maximum value of the loss 
factor.   
 
Based on mechanical tests the effects of filling factor on composite elasticity, tensile strength 
and elongation at break are determined together with the main effect of particle size. It is 
concluded that while the composites property spectrum is continuous, the transition between a 
given composite and it inverse is continuous, a transition zone can be found, where the tensile 
strength reaches a minimum value.  

 
Finally the thesis presents a new permeability testing method based on magneto-resistance, 
which is used to determine the initial magnetic permeability values of HyPoMaC.  
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