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Jelölésjegyzék 

Az alábbi jelölésjegyzék összefoglalja az értekezésben alkalmazott valamennyi jelölést, azok jelentését és 
mértékegységét. 

Latinbetűs jelölések 

 (μm-1) a mikrogömbhéj fajlagos felülete (felület-térfogat aránya) 
 (mm) behatolási mélység a mélységérzékeny keménységméréseknél 
 (mm) a hengeres nyomóvizsgálati próbatest átmérője 

 (μm) a mikrogömbhéjak névleges átmérője 

 (N) az ömledékfrontra ható gravitációs erő 

 (N) a mélységérzékeny keménységmérés során mért erő 
 (N) az ömledékfrontra ható kapilláris erő 
 (N) az ömledékfrontra ható külső erő 

 (μm) a mikrogömbhéj falvastagsága 
 (mm) a hengeres nyomóvizsgálati próbatest magassága 

 (HBS) makrokeménység (Brinell rendszerben mérve) 
 (HL) dinamikus keménység 

 (m) az infiltráló ömledékfront pillanatnyi helyzete 
 (mm·bar-k) illesztési paraméter az infiltrálási mélységet leíró, kétparaméteres egyenletben 

 (mm·bar-m) illesztési paraméter az infiltrálási mélységet leíró, nyomásfüggő egyenletben 

 (bar) illesztési paraméter az infiltrálási mélységet leíró, nyomásfüggő egyenletben 

 (mm·bar-ks-l) illesztési paraméter az infiltrálási mélységet leíró, kétparaméteres egyenletben 

 (mm·s-l) illesztési paraméter az infiltrálási mélységet leíró, kétparaméteres egyenletben 
 (mm·s-n) illesztési paraméter az infiltrálási mélységet leíró, időfüggő egyenletben 
 (s) illesztési paraméter az infiltrálási mélységet leíró, időfüggő egyenletben 

  nyomásérzékenységi kitevő az infiltrálási mélységet leíró kétparaméteres egyenletben 
 (mm) infiltrálási mélység 
 (mm) kezdeti infiltrálási mélység a nyomás- és időfüggő közelítő egyenletben 
 (mm) infiltrálási mélység a nyomásfüggő közelítő egyenletben 

 (mm) kezdeti infiltrálási mélység a nyomásfüggő közelítő egyenletben 

 (mm) infiltrálási mélység az időfüggő közelítő egyenletben 
 (mm) kezdeti infiltrálási mélység az időfüggő közelítő egyenletben 

  időérzékenységi kitevő az infiltrálási mélységet leíró kétparaméteres egyenletben 
 (Nmm-1) a felterhelés meredeksége a mélységérzékeny keménységmérés során 
  nyomásérzékenységi kitevő az infiltrálási mélységet leíró nyomásfüggő egyenletben 

  időérzékenységi kitevő az infiltrálási mélységet leíró időfüggő egyenletben 
 (%) a mikrogömbhéj belső üregéből adódó porozitás 

 (%) nem kívánt porozitás 
 (%) a szintaktikus fémhabban jelenlévő összes porozitás,  

 (Pa) infiltrálási nyomás 
 (μm) a mikrogömbhéj névleges külső sugara 
 (m) effektív sugár 

 (MPa) szerkezeti merevség 
 (μm) a vonal menti elemeloszlás mérés helykoordinátája 
 (mm) a behatolási mélység szórása a mélységérzékeny keménységmérésnél 

 (HBS) a makrokeménység szórása 
 (HL) a dinamikus keménység szórása 

 (Nmm-1) a mélységérzékeny keménységmérés felterhelési meredekségének szórása 
 (Jcm-3) a nyomóvizsgálat során elnyelt teljes energia szórása 
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 (Jcm-3) a nyomóvizsgálatkor jelentkező I. szakasz során elnyelt energia szórása 
 (Jcm-3) a nyomóvizsgálatkor jelentkező II. szakasz során elnyelt energia szórása 
 (mJ) a mélységérzékeny keménységmérés során képlékenyen elnyelt energia szórása 

 (mJ) a mélységérzékeny keménységmérés során rugalmasan elnyelt energia szórása 

 (%) a nyomószilárdsághoz tartozó törési alakváltozás szórása 
 (MPa) a nyomószilárdság szórása 
 (%) a nyomóvizsgálati diagram IIa szakaszán fellépő feszültségesés szórása 

 (°C) hőmérséklet az infiltrálási paraméterek vizsgálatakor 
 (°C) a befogadó anyag (mátrix) hőmérséklete a nyomásos infiltráláskor 
 (°C) a mikrogömbhéjak hőmérséklete a nyomásos infiltráláskor 

 (s) infiltrálási idő 
 (%) tömegszázalék 
 (%) térfogatszázalék 

 (m) hidraulikai sugár 
 (tf%) a mátrixanyag térkitöltése 
 (tf%) a mikrogömbhéjak térkitöltése 

 (Jcm-3) a nyomóvizsgálat során elnyelt teljes energia 
 (Jcm-3) a nyomóvizsgálatkor jelentkező I. szakasz során elnyelt energia 
 (Jcm-3) a nyomóvizsgálatkor jelentkező II. szakasz során elnyelt energia 
 (mJ) a mélységérzékeny keménységmérés során képlékeny deformációval elnyelt energia 
 (mJ) a mélységérzékeny keménységmérés során rugalmas deformációval elnyelt energia 
 (mJ) a mélységérzékeny keménységmérés során elnyelt teljes energia 

Görögbetűs jelölések 

 (%) mérnöki alakváltozás 
  a folyadék/gáz határfelület és a teljes infiltrálási keresztmetszet hányadosa 

 (%) a nyomószilárdsághoz tartozó törési alakváltozás 
  sugárhányados, a gömbhéj belső és külső sugarának hányadosa 
 (°) nedvesítési peremszög 
  az erősítő részecskék alakjától függő geometriai paraméter 

 (gcm-3) a befogadó anyag (mátrix) sűrűsége 
 (gcm-3) elméleti sűrűség 
 (gcm-3) a gömbhéjfal anyagának sűrűsége 

 (gcm-3) szintaktikus fémhab tömegéből és geometriai adataiból számított sűrűség 

 (gcm-3) a szintaktikus fémhab mért sűrűsége 
 (gcm-3) a gömbhéjak valódi sűrűsége 

 (gcm-3) a szintaktikus fémhab relatív sűrűsége 
 (MPa) a szintaktikus fémhabok nyomószilárdsága 

 (%) feszültségesés a nyomóvizsgálati diagram II. szakaszán 
 (Nm-1) a felületi feszültség folyadék és gáz fázis között 

 (MPa) mérnöki feszültség 
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1. Bevezetés 

„Amikor a modern ember nagy teherbírású szerkezeteket épít, tömör anyagokat használ fel: acélt, be-
tont, üveget. Amikor viszont a természet teszi ugyanezt, általában cellás – mondhatni lyukacsos – anyagok-
ból építkezik: fából, csontból, korallból. Bizonyára jó oka van ennek.”, írja prof. M. F. Ashby, a cambridge-i 
egyetem professzora. Szavaiból következik, hogy a természetet megfigyelve számos ötletet meríthetünk egy-
egy szerkezet megalkotásához. Természetesen ezt a kézenfekvő mintát követve merült fel a mérnökökben is 
az a gondolat, hogy a hagyományos, tömör formájukban alkalmazott anyagokból cellás anyagokat hozzanak 
létre. A szóban forgó cellás anyagokból – pl. a fémhabokból vagy az aerogélekből – készített alkatrészek a 
tömbi anyagokból előállítottakhoz képest olykor szinte elképesztő mértékben kisebb tömegűek, miközben 
figyelemreméltó mechanikai tulajdonságokkal rendelkeznek.  

A cellás anyagok előállítására tett első lépések a XX. század első felére, az 1940-es évekre nyúlnak vissza, 
majd fokozatosan megjelentek a ma már jól ismert nyílt és zárt cellás fémhabok, összefoglaló nevükön a 
cellás vagy porózus szerkezeti és funkcionális anyagok. A cellás anyagok felhasználási területe igen tág, és 
napjainkban is egyre bővül. Rendszerezésükre számos szempontot alkalmaznak, és ha a cellás szerkezet 
megvalósításának módját tanulmányozzuk, hamar találkozunk a „szintaktikus hab” kifejezéssel. A megneve-
zés első tagja görög eredetű, a „συντακτικός” (fonetikusan: „szüntaktikósz”, az angol szakirodalomban 
„syntactic”) szóból ered. Legmegfelelőbb magyar jelentése „mesterségesen rendezett”. Ez arra utal, hogy a 
szintaktikus habok olyan cellás anyagok, amelyekben az üregek formája és egymáshoz viszonyított elhelyez-
kedése nagyon hasonló.  

Előállításukat és felépítésüket tekintve a szintaktikus habok minden esetben társított anyagok (másként: 
kompozitok), amelyeknél a mátrix zárt és üreges gömbhéjakat foglal magába. A gömbhéjak által az anyagba 
bevitt üregek miatt a szintaktikus habok a zárt cellás anyagok közé tartoznak, ugyanakkor ez a szerkezeti 
felépítés a részecskeerősítésű kompozitok definíciójának is megfelel. Amennyiben a mátrix anyaga fémes, 
szintaktikus fémhabokról beszélünk. Végső soron tehát a szintaktikus fémhabok a fém mátrixú, részecske-
erősítésű kompozitok családjába is besorolhatók. 

A szintaktikus fémhabok figyelemre méltó tulajdonsága, hogy a mátrix anyagminőségével, a töltőanyag-
ként szolgáló gömbhéjak anyagának, méretének és mennyiségének tervszerű megválasztásával a szintaktikus 
fémhab tulajdonságai széles tartományban változtathatók. Emellett az egyéb cellás vagy porózus szerkezeti 
anyagokhoz hasonlóan a szintaktikus fémhaboknak is jók a fajlagos mechanikai tulajdonságai, ám ellentétben 
azokkal, tulajdonságaik izotropok. A felhasználók számára fontos lehet a szintaktikus fémhabok néhány to-
vábbi jellemzője: az ún. szerkezeti merevségük kedvező, zárt cellás mivoltukból következően gáz- és vízzárók, 
figyelemreméltó a mechanikai csillapítóképességük (hang- és más rezgések) is. A szintaktikus fémhabok tűz- 
és hőállók, míg a polimer mátrixú változataik radarsugárzás-elnyelő képessége kiemelkedően jó, miként ilyen 
a hőszigetelő képessége is. 

A még ma is csak drágán előállítható szintaktikus habok imént felsorolt kedvező tulajdonságainak kihasz-
nálása főleg a különleges alkalmazásokban mutatkozik meg. Elterjedésük az űrrepülési eszközök és a mély-
merülésű tengeralattjárók héjszerkezetű burkolatának fejlődéséhez kapcsolódik: a nagy szilárdságú külső 
lemezekből és nagy szerkezeti merevségű belső maganyagból felépített burkolatok hidrosztatikus stabilitá-
sának jelentős növelését tették lehetővé (például az űrrepülőgépek fő üzemanyagtartályának borítása). Sike-
resen alkalmazzák a szintaktikus habokat hang- és hőszigetelő anyagként különféle géprendszerekben, az 
építőipari anyagok között, mint műmárvány vagy műfa, a gépjárműgyártásban energiaelnyelő elemként (üt-
közéscsillapító). A szintaktikus fémhabok jól felhasználhatók olyan célra, ahol (esetenként nagy sebességgel) 
mozgó gépelemek válthatók ki kisebb tömegű, azonos méretű alkatrészekkel. Ugyancsak a szintaktikus fém-
haboknak jelentenek alkalmazási lehetőséget azok a területek, ahol növelt hőmérsékleten üzemelő, de minél 
kisebb tömegű alkatrészekre van szükség. 

A szakirodalomban mintegy 40 éve jelent meg „szintaktikus hab” fogalma. A fém mátrix alkalmazásáról 
csak az 1990-es évek elejétől beszélhetünk; a kutatásokban az új anyag előállítása, a különféle tulajdonságok 
meghatározása és a modellezési lehetőségek ismertetése a jellemző. Nem meglepő tehát, hogy a mérnöki 
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anyagválasztás gyakorlatában a szintaktikus fémhabok egyelőre periférikus területen helyezkednek el, hiszen 
egészen új anyagokról van szó, és mint az előzőekben említettem, alkalmazásukra elsősorban a különleges 
katonai alkalmazásokban találunk példákat. Magyarországon a cellás fémes anyagok alig ismertek és még 
kevésbé alkalmazottak, de a gépész- és anyagmérnöki gyakorlatban, a szintaktikus fémhabok nemzetközi 
viszonylatban is a nagyon is nem szokványos anyagok közé tartoznak a röviden már bemutatott előnyös tu-
lajdonságuk és potenciális alkalmazási lehetőségeik ellenére.  

Magyarországon az alumínium mátrixú fémhabokhoz kapcsolódó kutatások már az 1990-es évek elejétől 
kezdve folynak. A Gillemot László professzor által alapított Aluterv-FKI munkatársai kioldódó pórusképző 
anyagot alkalmazó módszerrel gyártottak fémhabokat, és keresték azok felhasználási lehetőségeit. A Miskol-
ci Egyetem gépészkarának munkatársai pedig osztrák és német kollégáikkal kutatták és kutatják a fémhabok 
különféle jellemzőit. Miskolcon a Bay-Logi Anyagfejlesztési osztályán is nagyléptékű kutatás folyik a fémha-
bok gyártását és felhasználást illetően. Az Eötvös Lóránd Tudományegyetemen és a Debreceni Egyetemen 
pedig fizikus kollégák érdeklődése fordult a fémhabok előnyös tulajdonságai felé.  

A BME Anyagtudomány és Technológia Tanszékén a porózus szerkezeti anyagok kutatásának kezdete 
1997-re nyúlik vissza, nagyrészt Németh Árpádnak és Détári Péternek köszönhetően. A kutatások részben a 
bécsi egyetemmel (Varga Tamás professzor és Hans Peter Degischer professzor) karöltve folytak. A kutatá-
soknak nagy lökést adott, amikor a bostoni Northeastern University-n felépített, világszínvonalú 
kompozitkutatási laboratórium teljes kutatási eszköztárát Blücher József professzor 2004-ben a tanszéknek 
adományozta, és azt – hazai pályázati lehetőségeket is kihasználva – egy éven belül üzembe helyeztük. A 
kompozitlaboratórium részeként tanszékünkre került két egyedi építésű berendezés is. Az egyik a Blücher 
professzor által kifejlesztett, kompozithuzal gyártására alkalmas folyamatos infiltrálóberendezés, amely ala-
pot teremtett Kientzl Imre kollégám doktori kutatásainak, a másik pedig a szintén Blücher professzor által 
kifejlesztett, tömbi anyagok infiltrálására alkalmas berendezés, amely különösen alkalmas fémmátrixú kom-
pozit tömbök nyomásos infiltrálással történő gyártására tág hőmérséklet- és nyomásintervallumokban. Ezzel 
a berendezéssel folytattam kétéves TDK-tevékenységemet fémmátrixú kompozitok és fémhab szerkezetek 
gyártásával és vizsgálatával. A későbbiekben, a doktori kutatómunkám során Blücher professzor és a téma-
vezetőim javaslatára érdeklődésem a feltáratlan kutatási témakörökben bővelkedő szintaktikus fémhabok 
felé terelődött. 

Mindezek a körülmények indokolják a kutatási téma kiválasztásánál a szintaktikus fémhabok felé fordu-
lást, hiszen mind a gyártási eljárásaikban, mind a tulajdonságaik meghatározásában, mind pedig az alkalma-
zási területük kiszélesítésében kutatásuk jelentős perspektívát nyújt. A kutatómunkám konkrét célkitűzéseit 
a vonatkozó szakirodalom összefoglaló ismertetése és elemzése után a 3. fejezetben részletezem. 
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2. A szakirodalom elemzése 

A szintaktikus fémhabok fejlődéstörténetüket tekintve az először az 1960-as évek végén publikált [1] po-
limer mátrixú szintaktikus habokból alakultak ki, amelyek területén folyamatos, de visszafogott publikálás 
volt jellemző *2, 3]. Az első, szintaktikus fémhabokkal foglalkozó publikációk az 1990-es évek elején-közepén 
jelentek meg. Ettől kezdve mind a két típus iránt évről évre fokozatosan nőtt az érdeklődés, és ez a trend 
napjainkban fokozottan is érvényes. Ma két ismert, az interneten is elérhető nemzetközi adatbázisban ~110, 
a szintaktikus habokkal érdemben foglalkozó cikk található, amelyek közül mintegy 25 foglalkozik valamilyen 
aspektusban a szintaktikus fémhabokkal (22%). Egy évvel ezelőtt kb. száz, szintaktikus habokkal foglalkozó 
cikk volt elérhető, és azok közül 18 foglalkozott a szintaktikus fémhabokkal. Vagyis egy év alatt az összes 
cikkek száma 10%-kal, a szintaktikus fémhabokkal foglalkozók száma pedig közel 20%-kal nőtt, ami jelentős-
nek mondható. A tudományterület tehát aktív és egyre aktívabb, ugyanakkor a publikációkat olvasva sok 
tisztázatlan kérdés merül fel, amelyeket időszerű megvizsgálni. A következő alfejezetekben öt év célirányos 
szakirodalom-kutatás eredményét foglalom össze. Elsősorban azokra a publikációkra és eredményeikre kon-
centrálok, amelyek közvetlenül érintik az általam előállított és vizsgált szintaktikus fémhabokat és tématerü-
leteket. 

2.1. A szintaktikus fémhabok fogalma, típusai 

A szintaktikus fémhabok a porózus szerkezeti anyagok családjába tartoznak. Definíciójukat úgy lehet 
megfogalmazni, hogy a szintaktikus fémhabok olyan zárt cellás porózus szerkezeti anyagok, amelyekben a 
porozitást a fémes mátrixanyagba ágyazott, egymáshoz képest többé-kevésbé szabályos és egyenletes el-
rendeződésű mikrogömbhéjak segítségével bevitt üregek adják. Ezek, a tervszerűen bevitt üregek adják a 
szintaktikus fémhabok mikrogömbhéjakból adódó porozitását ( ). A mátrixanyag és a gömbhéjak között 

átmeneti réteg (interfész) jön létre, így a szintaktikus habok a részecskeerősítésű kompozitok definíciójának 
is megfelelnek. A szintaktikus habok csoportosítása számos szempont szerint lehetséges. Például a mátrix 
anyagcsoportja szerint megkülönböztetünk polimer- és fémmátrixú szintaktikus habokat, vagyis szintaktikus 
fémhabokat. Csoportosítási szempont lehet a mikrogömbhéjak anyaga, mérete, térkitöltése, a szintaktikus 
hab sűrűsége, homogenitása stb. is. Fontos a mikrogömbhéjak méreteloszlása is, eszerint megkülönböztet-
nek unimodális és bimodális eloszlású mikrogömbhéjakat [4]. Külön csoportosítási szempont lehet az is, hogy 
hány alkotósnak tekintik a szintaktikus habokat. Ebben a tekintetben nincs egységes álláspont. Még azonos 
szerzőcsoportokon belül is változik a szemlélet, egyesek szerint a szintaktikus habok kétalkotósak: mátrixból 
és gömbhéjakból állnak (a gömbhéjakba beleértik a bennük lévő üregeket, vagyis a  mikrogömbhéj poro-

zitást is). Mások szerint ugyanakkor háromalkotósak: mátrixból, gömbhéjakból (és porozitásukból) és az elég-
telen infiltráció miatt a mátrixban a gömbhéjak között jelenlévő „nemkívánt” üregekből (nemkívánt porozi-
tás, ) állnak. Véleményem szerint az utóbbi megközelítés a helyes, ugyanis a nemkívánt porozitásnak je-
lentős befolyása van a fizikai és mechanikai tulajdonságokra, nem utolsósorban a mátrix és a gömbhéjak 
közötti interfész réteg hiánya miatt. 

A szintaktikus fémhabok alkalmazását az ipari gyakorlatban, elsősorban a növekvő terhelések nyomán 
fellépő megnövekedett mechanikai igénybevételek és kis sűrűségük szorgalmazzák. Alkalmazásuk mellett 
szólnak további előnyös tulajdonságaik is, mint például a láng- és hőállóság (tűzvédelem, kis hőtágulási 
együttható, kúszásállóság), kémiai stabilitás, nagy szerkezeti merevség (tartószerkezetek, szendvicspanelek, 
szelvények mechanikai stabilitásának növelése), a cellás szerkezetből adódó nagy mechanikai energiaelnye-
lés (ütközők, lökhárítók), zaj- és rezgéscsillapítás (rezgéscsillapító szerkezetek, zajvédelem), radarhullámok 
elnyelése, szórása stb. 

2.2. A szintaktikus fémhabok anyagai 

Ebben az alfejezetben bemutatom a szintaktikus fémhabok szokásos mátrixanyagait, részletesen elem-
zem a kereskedelemben elérhető mikrogömbhéjtípusok tulajdonságait, és – a kísérleti munkát megalapozva 
– a vizsgálatok alapján kiválasztom a próbatestek előállításához használt mikrogömbhéjakat. 
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2.2.1. Mátrixanyagok 

A szintaktikus fémhabok mátrixanyaga általában valamilyen könnyűfém, az esetek többségében alumíni-
umötvözet. Alkalmazásukat főleg a kis sűrűségük indokolja, amely a habanyagok szempontjából különösen 
fontos. Mellettük szól kis olvadáspontjuk (a gyártás szempontjából fontos) és korrózióállóságuk is. Az alumí-
niumötvözetek jól önthetőek is, ami szintén a gyárthatóságot könnyíti. A publikációk 99%-a valamilyen alu-
mínium mátrixú szintaktikus habbal foglalkozik, jellemzően technikai tisztaságú (Al1050, a továbbiakban 
Al99,5) vagy közel eutektikus összetételű, Si-ötvözésű alumíniummal (szilumin, a továbbiakban AlSi12). Mivel 
én is ezeket az anyagokat alkalmazom, röviden összefoglalom a tulajdonságaikat. Kémiai összetételüket az 1. 
táblázat mutatja. Alkalmazásukat jó önthetőségük, széles körben való elterjedtségük, könnyű feldolgozható-
ságuk (kis olvadáspont) és a nyomásos öntéshez való alkalmazhatóságuk (nyitás az ipari léptékű gyártás felé) 
indokolja. 

1. táblázat - A mátrixanyagok kémiai összetétele 

Jel 
Si Fe Cu Mn Mg Zn Al 

(t%) 

Al99,5 0,07 0,15 0,001 0,002 0,003 0,011 maradék 
AlSi12 12,83 0,13 0,002 0,005 0,01 0,007 maradék 

Ezen felül az AlSi12 ötvözet keményebb és kevésbé képlékeny a Si-ötvözés miatt, így a mérések során a mát-
rixanyag hatása kellően megmutatkozhat. A Si ötvözés miatt várhatóan csökken az előkísérletek során ta-
pasztalt kémiai reakció intenzitása (lásd 7. fejezet). A mátrixanyagok alapvető tulajdonságait a 2. táblázat 
foglalja össze. 

2. táblázat - Az alkalmazott mátrixanyagok legfontosabb tulajdonságai 

Tulajdonság Mértékegység Al99,5 AlSi12 

Sűrűség kgm-3 2710 2650 
Rugalmassági modulusz GPa 70 72-75 
Poisson-tényező  0,33 0,3 
Nyomószilárdság MPa 60 80 
Olvadáspont °C 660 575 
Hővezetési tényező Wm-1K-1 220 160 

A sűrűség szempontjából még kedvezőbb lenne a magnézium alkalmazása, de elterjedését akadályozza 
az olvadt állapotban tanúsított reakciókészsége. Egy publikációban cinkalapú mátrixanyaggal (ZnAl22) vég-
zett kísérleteket is leírnak, nagy sűrűsége miatt habanyagként valószínűleg nem fog elterjedni *5]. Mivel az 
alumíniumötvözetek olvadáspontja összevethető a polimerek esetében töltőanyagként általánosan elterjedt 
üveg gömbhéjak lágyulási hőmérsékletével a szintaktikus fémhabokban kerámia vagy fém gömbhéjakat al-
kalmaznak erősítőanyagként, amelyek mérete a néhány 10 μm-től a néhány mm-ig tartományba tehető. A 
gömbhéjak jellemző típusaira és tulajdonságaikra a későbbiekben bővebben is kitérek. 

2.2.2. Gömbhéjak és mikrogömhéjak 

A szintaktikus habok gömbhéjait alapanyaguktól függően változatos technológiával (cseppentéses eljá-
rás, koaxiális fúvás, szol-gél eljárás, elvesző magos eljárás stb.) állítják elő. A szintaktikus fémhabokban olyan 
gömbhéjakat alkalmaznak, amelyek többé-kevésbé hőállók és kémiailag stabilak, mivel a mátrixanyagok ol-
vadt állapotban nagyon reakcióképesek. Ezért (a szakirodalom alapján) szintaktikus fémhabokban nagyobb 
Al2O3-tartalmú, vagy fém gömbhéjakat használnak. Alkalmazásukat jó mechanikai tulajdonságaik (nyomószi-
lárdságuk) és jó közelítéssel gömb formájuk is indokolja. 

A kereskedelemben az egyik, közel tiszta Al2O3 gömbhéjakat forgalmazó cég a Washington Mills Electro 
Minerals Corp. Mikrogömbhéjaik Duralum AB („Alumina Bubbles”) márkanéven kerülnek forgalomba (az 
oxidos összetételt az 3. táblázat mutatja) [6]. Gyártásuk több módon történhet. A koaxiális fúvókák módszere 
során a gömbhéj anyagát finom (~1 µm) por alakban kötőanyag bekeverésével acetonos oldatba viszik. A 
keverék egy speciális, koaxiális fúvókán keresztül cső formájában távozik. A levegőbe lépve a cső szétszaka-
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dozik, majd zuhanás közben a felületi feszültség hatására gömbhéjakká húzódik össze, közben az oldószer 
elpárolog. A kialakult gömbhéjakat a teljes szilárdság elérése érdekében szinterelni kell. A gyártási folyamat 
kapacitása jellemzően 2000-15000 gömbhéj percenként, a jellemző átmérő 1-6 mm, a falvastagság 40 és 200 
µm között változik. Egy másik lehetőség az elvesző magos eljárás, melynek során éghető maganyagra viszik 
fel a fal anyagát finom por formájában. Az eljárás végső lépése szintén a szinterelés. További lehetőség a 
szol-gél eljárás. Mindhárom fenti eljárás végén szinterelést kell végrehajtani, ami a fal anyagának tömörségét 
hivatott biztosítani. Mivel ezt nem lehet nyomás alatt végezni (a gömbhéjak „zöld állapot”-beli fokozott tö-
rékenysége miatt) a fal lyukacsossága nem szűnik meg teljesen *7+. A lyukacsosság miatt a szintaktikus fém-
habok gyártása során maguk a gömbhéjak is telítődnek a mátrixanyaggal. Így a tömegcsökkentés és azon 
keresztül a fajlagos tulajdonságok javítása nem valósul meg. Ez, az előkísérletek során tapasztalt jelenség volt 
a fő oka annak, hogy habár a vegyi összetétel nagyon kedvező volt, ezt az anyagtípust mégsem alkalmaztam 
szintaktikus fémhabok gyártásához. Emellett hátrányt jelent, hogy a vegyileg tisztább falanyag viszonylag 
drága, az átlagos átmérő relatíve nagy és a gömbhéjak fala vékony és sérülékeny. 

3. táblázat - Az egyes gömbhéjtípusok oxidos összetétele a gyártók szerint 

Alkotók Duralum AB Cenosphere E-spheres 
(t%) Washington Mills Electro Minerals Corp. Sphere Services Inc. Envirosphere Pty. Ltd. 

Al2O3 92-99 25-35 36-40 
SiO2 0,2-1,7 55-65 55-60 
TiO2 1-4 0,5-1,5 1,4-1,6 
Fe2O3 0,1-1,5 1-5 0,4-0,5 
Egyéb <1 maradék maradék 

A kereskedelemben sokkal gyakoribbak a különböző vegyes oxidos összetételű (jellemzően Al2O3 és SiO2 
tartalmú) kerámia gömbhéjak. Ezek, a száz mikrométeres nagyságrendbe eső gömbhéjak tömegesen kelet-
keznek egy szénerőműi technológia melléktermékeként (hamujaként), és átmérőjük és/vagy sűrűségük sze-
rint különválogatva kerülnek kereskedelmi forgalomba. A szintaktikus fémhabokban alkalmazott legnagyobb 
kerámia tartalmú gömbhéjak oxidos összetételüket tekintve javarészt amorf SiO2-t és kristályos Al2O3-t tar-
talmaznak. Ezek nem csak elkülönülve fordulnak elő, hanem összetettebb vegyületté (mullittá, 3Al2O3·2SiO2) 
kapcsolódnak, ami SiO2-be ágyazódik. Emellett a gömbhéjak anyagában kis mennyiségben előfordulhatnak 
még egyéb oxidok is. A kereskedelmi forgalomban az egyik legnagyobb szállító a Sphere Services Inc. A 
gömbhéjaik márkaneve Cenosphere [8]. A Cenosphere-k könnyű, inert gömbhéjak, összetételüket a 3. táblá-
zat, alapvető tulajdonságaikat a 4. táblázat foglalja össze. 

4. táblázat - A Cenosphere és E-sphere márkanevű gömbhéjak fizikai tulajdonságai 

Tulajdonság Mértékegység Cenosphere E-spheres 

Külső átmérő µm 10-350 változó, 12-350 
Térfogati sűrűség kgm-3 370-450 400 
Valódi sűrűség kgm-3 n. a. változó, lásd 5. táblázat 
Fajsúly  0,6-0,8 0,6-0,8 
Nyomószilárdság MPa 20-35 45 
Lágyulási hőmérséklet °C 980 felett n. a. 
Olvadáspont °C n. a. 1600-1800 
Forma  Gömbhéj Gömbhéj 
Keménység (Moh’s skála)  n. a. 6 
Hővezetési tényező Wm-1K-1 n. a. 0,1 

A Cenosphere-k legfontosabb előnyei kis sűrűségük és kémiai semlegességük. Eddigi legfontosabb felhaszná-
lási területük töltőanyagként, térfogatnövelőként történő alkalmazás vakolatokban, kültéri festékekben stb. 
Mivel melléktermék, a Cenosphere olcsó, ám a felhasználó kevésbé szűk mérettartománnyal és kevésbé 
kézben tartott kémiai összetétellel szembesül. A Cenosphere előnyei a kész szintaktikus hab termékekben a 
tömegcsökkenésben, kopásállóság növekedésben, a hőszigetelés javulásában, a szilárdulási beszívódás mér-
tékének csökkenésében, a stabilitásnövekedésben és az ütésszerű igénybevételek semlegesítésében jelen-
nek meg. A Cenosphere-rel készült szintaktikus haboknak jó a hang- és hőszigetelése. A gyártó a honlapján 
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alkalmazási referenciaként többek között műbetont, tűzálló csempéket, bevonatokat, építőanyagokat, ten-
geri- és vízi alkalmazásokat, járműtechnikai és „high-tech” alkalmazásokat ismertet. Az anyagtípusból rendel-
kezésemre állt minta, amelyen mikroszkópi és elektronmikroszkópi vizsgálatokat végeztem a morfológiájuk 
megfigyelésének érdekében (1. és 2. ábra). 

  
1. ábra - Cenosphere gömbhéj elektronmikroszkópi képe 2. ábra - Cenosphere gömbhéjak falának töretfelülete 

A Cenosphere-ek átmérője viszonylag nagy szórást mutat, ami kihatással van a szintaktikus fémhabok homo-
genitására. Az 1. ábra jól mutatja, hogy a Cenosphere-ek jó közelítéssel gömb alakúak (a gömbalaktól való 
eltérés 2 µm-en belül van). A felületen nem látszik semmiféle tagozódás, tehát az előállítási technológia nem 
apró elemekből építkezik, hanem a gömbhéjak egyetlen összefüggő felületből álltak. A gömbhéjak felületén 
apró szennyeződések voltak feltapadva. Ezen felül apró, mikroszkopikus repedések is felfedezhetők voltak a 
felületen (piros nyilak). Egy törött gömbhéjat mutat a 2. ábra. A felvételen jól látható, hogy az átlagos falvas-
tagság mindössze ~3 µm. Ez a megszokottnál jellemzően kisebb, az átlagos falvastagság a gyártó adatai sze-
rint az átmérőnek mintegy 10%-a kellett volna, hogy legyen. A töretfelületen jól megfigyelhető, hogy a fal 
anyaga teljesen egyenletes, elhanyagolható mennyiségű és igen apró porozitást tartalmaz (piros nyilak az 
ábrában). Ezek mennyisége kevesebb, mint 10 % volt. A képen jól megfigyelhetők továbbá a külső felülethez 
hasonlóan a gömbhéjak belsejében is jelenlévő apró szemcsék. Ezek a gömbhéjak anyagával megegyező 
anyagú tömör részecskék. Jelenlétük alapvetően nem kívánatos, mert eltávolításuk nehézkes, olykor lehetet-
len, és a szintaktikus fémhabok sűrűségét növelik. 

Egy másik jelentős gömbhéjszállító, amely vegyes oxidokból álló gömbhéjakat forgalmaz, az ausztrál 
(Queensland) illetőségű Envirospheres Pty. Ltd. Gömbhéjai E-spheres márkanévvel kerülnek forgalomba 
különböző külső átmérővel (kémiai összetételüket a 3. táblázat mutatja) [9+. Az átmérők alapján eltérő cso-
portokat és sűrűségüket az 5. táblázat foglalja össze (a feltüntetett sűrűségeket méréssel határoztam meg). 
Az SL350 és SL500 jelű gömbhéjak kísérleti jelleggel készültek kereskedelmi forgalomban ma már gyakorlati-
lag nem kaphatók. A táblázatból kiolvasható, hogy több átmérőtartomány is átfedésben van egymással. 

5. táblázat - E-sphere típusú gömbhéjak jellemző méretei a gyártó és *10]  alapján 

E-spheres típus 
Átmérőtartomány, 95%, 

(µm) 
Átlagos külső átmérő, 

Dmg (µm) 
Fajlagos felület, 

a (µm-1) 
Valódi sűrűség, 

ρmg (kgm-3) 

SLG 85-233 130 0,046 637 
SL500 250-500 300 0,020 n. a. 
SL350 250-350 270 0,022 n. a. 
SL300 101-332 150 0,040 691 
SL180 20-180 115 0,052 n. a. 
SL150 56-183 100 0,060 576 
SL125 12-125 80 0,075 n. a. 
SL75 12-75 45 0,133 n. a. 
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Ez a kísérleti munka szempontjából (amely a szintaktikus habok tulajdonságai a gömbhéjak méreteinek 
függvényében is tárgyalni kívánja) nem szerencsés, ezért a kísérleti munkák során az egymással csak kisebb 
átfedést mutató SL150, SLG és SL300 anyagokat használom. Az SL75 és SL125 jelű gömbhéjak átlagos átmé-
rője nagyon kicsi, így ezek az ipari alkalmazások szempontjából nem jelentősek és kereskedelmi előfordulá-
suk is visszafogottabb a legáltalánosabb SLG és ahhoz hasonló méretekkel rendelkező egyéb 
gömbhéjtípusokhoz képest. Az SL anyagcsalád általános fizikai tulajdonságait a 4. táblázat rögzíti és veti ösz-
sze a Cenosphere gömbhéjakkal. Ellentétben a Cenosphere-kel ipari körülmények között készülnek, gondo-
san megtervezett laborháttérrel és minőségellenőrzéssel. Ezért az alkotók százalékos jelenléte pontosabban 
meghatározott. A gyártás során ügyelnek arra, hogy minél kisebb E-sphere hányad legyen törött. A gyártó 
katalógusában alkalmazási területekként a festékek, bevonatok töltőanyaga, térfogat- és viszkozitás növelő 
anyaga, tűzálló és hőszigetelő elemek betétanyaga, polimer mátrixú kompozitok, kompozit héjak töltőanya-

ga, építőipari kötőanyagok töltőanyaga és térfo-
gatnövelő anyaga stb. vannak megemlítve referen-
cia alkalmazások felsorolásával. A gyártó magyaror-
szági képviselőjével kapcsolatba lépve az eddig 
ismertetett anyagtípusokhoz hasonlóan rendelke-
zésemre álltak minták az SL150, SLG és SL300 típu-
sokból. Ezeken optikai és elektronmikroszkópi vizs-
gálatokat végeztem, hogy megismerhessem az E-
spheres anyagcsalád mikroszerkezetét és felépíté-
sét. A felvételek a gyártó legáltalánosabban elter-
jedt gömbhéjtípusáról, az SLG héjakról mutatnak 
képeket. Az elektronmikroszkópi felvételen (3. áb-
ra) tanulmányozható a jó gömbalakúság és a sima 
felület. Jól megfigyelhető egy-egy feltapadt szem-
cse a gömbhéj falán és néhány apró fekete folt (nyilak) is. Ezek potenciális lyuk helyek lehetnek ezért alapo-
sabban szemügyre vettem őket (4. ábra). Jól megfigyelhető egy hely, amely nem megfelelően szinterelődött. 
Ezen a ponton látható, hogy a gömbhéjak fala 1 μm alatti méretű (~800 nm) pálcikákból tevődött össze. Eb-
ben a tekintetben a gömbhéjak a lemezkékből építkező Duralum AB gömbhéjakhoz hasonlítottak leginkább. 
A fő különbség az, hogy a pálcikák a lemezkéknél kisebbek, emiatt kisebb az esélye a nagyméretű, egybefüg-
gő hiba kialakulásának. Megvizsgáltam a gömbhéjak falának töretfelületét is (5. ábra): a gömbhéjak belső 
felépítése némileg rendezetlen, előfordulnak belső buborékok és porozitások a falban, valamint a gömbhéj a 
Cenosphere-hez hasonlóan törmeléket is tartalmaz (az 5. ábra szándékosan egy törött gömbhéjat mutat). 
Mivel a legkönnyebben ezekhez a gömbhéjakhoz jutottam hozzá, illetve ezeknek volt a legmegfelelőbb a 
méreteloszlása ezekre alapoztam a vizsgálataim zömét. Az SL150, SLG és SL300 gömbhéjak különböző átla-
gos átmérői jó lehetőséget adtak a mikrogömbhéjak mérethatásának vizsgálatához. 

  
3. ábra - E-Spheres (SLG) gömbhéj elektronmikroszkópi képe 4. ábra - SLG gömbhéjak felületének elektronmikroszkópi képe 

 

 
5. ábra - SLG gömbhéj falának törött darabja 
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A mikrogömbhéjak kereskedelmi forgalmazói között még egy, nagy tekintéllyel rendelkező nemzetközi 
céget találtam, a 3M-et. A cég forgalmaz kerámia gömbhéjakat is G-200, G-400, G-200PC, G-400PC, G-600, G-
800, G-850, W-210, W-410 és W-610 jelzéssel *11+. Pontos kémiai összetételükről a honlap nem árul el in-
formációt, csak annyit, hogy SiO2 és Al2O3 alkotja őket. Katalógusában a 3M több alkalmazási példát, referen-
ciát említ. Például alkalmazhatók ragasztóanyagokban, festékekben, különféle gyantákban töltőanyagként, 
sporteszközök magjában, polimer ágyazatban, műmárványként, műbetonként, műfaként, tengerészeti al-
kalmazásokban, stb. A 3M gömbhéjakból nem sikerült mintákra szert tenni, de a méreteloszlásból jól megfi-
gyelhető, hogy a mérettartományuk javarészt fedi egymást. A minták hiánya miatt ilyen gömbhéjakat nem 
használtam szintaktikus fémhab gyártáshoz. 

A fentieken kívül szintaktikus fémhabokban lehetőség van még fém alapanyagú (többnyire vasalapú) 
gömbhéjak alkalmazására *12, 13+. Előnyük, hogy az alapanyaguk olcsó, tetszés szerinti ötvözetek alkalmaz-
hatók, nagyon jó a hőállóságuk és könnyen újrahasznosíthatók. Különböző típusait általában szinterelési 
eljárással állítják elő. Vagy vékony szálakat, vagy fémport szinterelnek, amit előzőleg egy kiégő alapanyagra 
hordanak fel (elvesző magos eljárás). Az így előállított gömbhéjak tipikus átmérője 1 és 10 mm, a falvastag-
ság pedig 20 és 1000 µm közötti. A gömbhéjakat aztán nyomás alatt tovább hevítik, így a porkohászati úton 
előállított gömbhéjak helyileg összehegednek és létrejön a zárt cellás porózus szerkezet. A fémes gömbhéja-
kat infiltrálhatják is, és így szintaktikus fémhabok jönnek létre *14+. A technika külön előnye, hogy a nagyobb 
méretű gömbhéjak könnyebben rendezhetők. 

Napjainkban egyre inkább elterjedőben vannak a szén gömbhéjak is akár különféle polimer, akár köny-
nyűfém mátrixú kompozitokban. Alumínium mátrix esetén a szén mikrogömbhéj és az alumínium között 
kémiai reakció mehet végbe, intermetallikus fázist (Al4C3) képezve. Ez a vegyület ágas-bogas szerkezetű, a 
mikrogömbhéjak felületére merőlegesen fejlődik. Ezáltal a gömbhéj felülete tüskés jelleget ölthet, ami javít-
hatja a kölcsönhatást a gömbhéj és a mátrixanyag között. Azonban, ha a reakció túlzott mértékű, a gömbhéj 
teljes mértékben alumínium-karbiddá alakulhat. A szén mikrogömbhéjak előnye a kis sűrűségben és az en-
nek köszönhetően elérhető nagy fajlagos mechanikai tulajdonságokban van. 

A mikrogömbhéjak legfontosabb tulajdonságai a falanyaguk összetétele, a méreteik (átmérő, falvastag-
ság), a méreteloszlásuk, az alakjuk és a felületi minőségük. A mikrogömbhéjak átmérője és falvastagsága 
jelentősen befolyásolja mechanikai tulajdonságaikat. Általános tapasztalat, hogy a nagyobb méretű gömbhé-
jak falvastagsága az átmérőjéhez viszonyítva kisebb. Ez azt jelenti, hogy a gömbhéj maga hártyaszerűbb fallal 
rendelkezik, ami a szerkezetet törékenyebbé teszi. Mivel a gömbhéjak  belső és  külső sugarának aránya 
ilyen kitüntetett fontossággal bír, leírására egy új, dimenzió nélküli jellemzőt, az  sugárarányt vezették be 
(amely a gömbhéjak falvastagságával ( ) is kifejezhető). 

 (1) 

A gömbhéjakat egyenként vizsgálva azt tapasztalták, hogy azok szilárdsága a sugárarány csökkenésével (a 
falvastagság növelésével) csökken. Ennek magyarázata az, hogy a vastagabb gömbhéj falakban több hiba 
fordulhat erő, amire a kerámiák fokozottan érzékenyek. Azonban azt is tapasztalták, hogy a sugárarány csök-
kenésével (a falvastagság növelésével) a nyomószi-
lárdság lineárisan nő, ha a gömbhéjakat tömegesen 
vizsgálják. Ennek magyarázata az, hogy tömegében a 
gömbhéjak nem összeroppannak, hanem nyíródnak, 
amely esetben a gömbhéjak a hibákra kevésbé érzé-
kenyek [15+. A sugárarány meghatározza a gömbhéj 
törésének módját is. Amikor egy gömbhéj összerop-
pan, a sugáraránytól függően a térfogat nő, csökken, 
vagy nem változik (6. ábra). Ez alapján lehet definiál-
ni egy kritikus sugárarányt, amely a zérus térfogat-
változáshoz tartozik (a szerzők szerint ez 0,71). 
Amennyiben a sugárarány a kritikus sugáraránynál 
kisebb (vagyis a mikrogömbhéj fala viszonylag vas-

 
6. ábra - Mikrogömbhéj törése (a) sugárarány a kritikusnál ki-
sebb (η<ηkrit), (b) a sugárarány a kritikusnál nagyobb (η>ηkrit) 
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tag), a törés során a gömbhéj által elfoglalt térfogat nőni fog és a környező mátrixanyagban a töredékek be-
nyomódása miatt nyomófeszültség fog ébredni. Ha a sugárarány a kritikusnál nagyobb (kisebb falvastagság), 
akkor a gömbhéj összeroskad, és a szintaktikus hab érintett része szokványos, zárt cellás habként üzemel 
tovább [16]. 

Mint a legtöbb mérnöki szerkezetet, a mikrogömbhéjakat is modellezik. Elsősorban a fém gömbhéjak 
vizsgálata elterjedt, de nincs elvi akadálya a ridegebb, kerámia gömbhéjak modellezésének sem. A numerikus 
modellekben kizárólag egységcella modelleket alkalmaznak, a szimmetriának és a szimmetrikus terhelési 
állapotnak megfelelő egyszerűsítésekkel. A modellezést a tengelyszimmetriát kihasználva két- és háromdi-
menziós analízissel is szokás végezni, a tapasztalatok szerint a két módszer közötti eltérés mérnöki szem-
pontból elhanyagolható. Az eredmények szerint a képlékeny alakváltozásra képes (jellemzően fém alapanya-
gú) gömbhéjak jellemző tönkremeneteli módja a stabilitásvesztés, ami különféle horpadások formájában 
jelentkezik. A ridegebb, kerámia alapanyagú gömbhéjak elsősorban hasadnak és ridegen törnek *17]. 

Összefoglalva megállapítható, hogy a kereskedelmi forgalomban anyagukat tekintve számos, szintaktikus 
fémhabok gyártására alkalmas, változatos anyagú gömbhéjtípus van, amelyek közül azonban csak néhány, 
kerámiából készült típus alkalmazása célszerű, amit zártságuk, kémiai ellenálló képességük, hőállóságuk, 
mechanikai tulajdonságaik és nem utolsó sorban könnyű beszerezhetőségük indokol. Ezek alapján, a szintak-
tikus fémhabok gyártásához az Envirospheres Pty. Ltd. SLG, SL150 és SL300 jelű gömbhéjait választottam ki. 

Mivel a felhasználásra kerülő töltőanyag mullit és amorf SiO2 keveréke, célszerű áttekinteni a mullit alap-
vető tulajdonságait. A mullit megnevezés az egyedüli kémiailag stabil átmeneti fázist jelöli a SiO2-Al2O3 rend-
szerben. A mullit összetétele leginkább 3Al2O3·2SiO2 oxidos formában ismert (a formula szerint 60 mol%, 
valójában 60-63 mol% egyensúlyi Al2O3 tartalommal). A mullitot több módon szintetizálják, tűzálló anyag, de 
előnyös tulajdonságai közé tartozik még jó melegszilárdsága, jó hősokkállósága, kiváló termikus és kémiai 
stabilitása is. A legtöbb savban nem oldódik, ellenáll a savas fémsalakoknak is. Jól ellenáll az oxidációnak és 
semleges marad a kemenceatmoszférákkal szemben. Ellenáll a mechanikai koptatásnak és jó elektromos 
szigetelő. Levegőn 1800 °C-ig, vákuumban 1600 °C-ig stabil marad. Az alapvető fizikai tulajdonságokat a 6. 
táblázat foglalja magába. 

6. táblázat - A mullit alapvető fizikai tulajdonságai 

Tulajdonság Mértékegység Érték 

Sűrűség kgm-3 3030 
Rugalmassági modulusz GPa 130 
Hajlítószilárdság MPa 180 
Nyomószilárdság MPa 1310 
Keménység kgmm-2 1070 
Max. alkalmazhatósági hőmérséklet (levegőn) °C 1725 

Az iparban elsősorban közönséges változatát alkalmazzák tűzálló anyagként jó hőszigetelő képessége, jó 
hősokkállósága és termikus stabilitása miatt. A legnagyobb felhasználói az acélkohászat, üvegipar, kerámia-
ipar és az alumíniumipar. Az ipar más területein a mullit finomabb, nagy tisztaságú változata terjedt el. Le-
hetséges alkalmazásuk turbina alkatrészekként, elektromos alkalmazások alaplemezeként és védőbevonat-
okként is. 

2.3. A szintaktikus fémhabok gyártási lehetőségei 

A szintaktikus fémhabok gyártására két eljárás terjedt el, de néhány egészen egyedi, jelentős korlátokkal 
rendelkező módszer is megjelent a szakirodalomban. E fejezet célja a publikált eljárások bemutatása. 

Az egyik legismertebb gyártási módszer a keveréses eljárás. Az eljárás során a mátrixanyagot indukciós 
hevítéssel grafit- vagy oxidkerámia tégelyben olvasztják meg. Az ömledéket gáztalanítják, majd általában 
mechanikus úton belekeverik az előmelegített mikrogömbhéjakat. Az előmelegítés korrigálja a 
mikrogömbhéjak apróbb sérüléseit és eltávolítja az esetleges szerves lerakódásokat a felületükről. Ezután a 
homogenizált keveréket formába öntik, és hagyják megszilárdulni. Az eljárásra példa Ramachandra és 
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Radhakrishna munkája. Az eutektikus alumíniumötvözetet (AlSi12) 800 °C-ra hevítették grafit olvasztótégely-
ben, fedőpor alatt. Az 5-15 tf%-nyi, 600 °C-ra előmelegített részecskéket (~10 µm átmérőjű gömbhéjak és 
tömör szemcsék) 720 °C-on keverték az olvadékba, a keverés 5-8 percig tartott. A keverés ideje alatt a visz-
kozitás csökkentése érdekében magnéziumot adalékoltak. A keveréket 680 °C-on öntötték formába, és 
nyugvó levegőn hűtötték *18, 19]. Hasonló módon gyártottak fémhabokat Mondal és társai Al2014 mátrix-
anyaggal és a módszert Daoud is sikeresen alkalmazta ZnAl22 mátrixanyagú szintaktikus fémhab előállítására 
[20, 5]. A keveréses eljárás előnye, hogy a gömbhéjak térkitöltése pontosan beállítható. Hátránya, hogy a 
keverés során a gömbhéjak töredezhetnek, és hogy az eljárással nem lehet a maximális mikrogömbhéj-
térkitöltést és így maximális sűrűségcsökkentést elérni. 

A másik elterjedt eljárás, amit elsősorban nagy gömbhéj-térkitöltésű szintaktikus fémhabok esetén al-
kalmaznak, a nyomásos infiltrálás. Az eljárás során külső nyomást alkalmazva (általában valamilyen inert gáz 
segítségével) kényszerítik a mátrixanyagot, hogy a töltőanyag szemcsék közé hatoljon. A nyomásos infiltrálás 
változatos gépparkkal elvégezhető. Úttörőnek számít Blücher professzor munkája, aki egyedi tervezésű és 
építésű nyomásos infiltráló kemencéket valósított meg [21]. A speciális kemencék segítségével széles nyo-
más (vákuumtól ~10 MPa-ig) és hőmérséklet (~1200 °C-ig) tartományokban lehet kísérleteket végezni. A 
kemence palástja vízhűtéses, ezért a környezetet csak kis mértékben terheli. A tanszékünkön található ke-
mence fűtőterében három különállóan vezérelhető fűtőtest van, amelyek hőmérsékletét külön-külön termo-
elemek továbbítják a vezérléshez. A három zónára bontott fűtött tér miatt a mért hőmérsékletek alapján 
zónás hevítést lehet megvalósítani, ami különösen előnyös a kompozit tömbök nyomásos infiltrálással törté-
nő gyártásához. A kemence vezérlését a fűtőtérben és az öntőtégelyben mért hőmérsékletek alapján végzik, 
a mért értékeket többcsatornás regisztráló készülék rögzíti. [22, 23, 24]. Az eljárás előnye, hogy a kemence 
segítségével gyakorlatilag bármilyen alumínium mátrixú, részecskeerősítésű kompozit előállítható bármilyen 
térkitöltéssel, ezért nagyon univerzális. Hátránya, hogy maga a géppark bonyolultabb és nagyobb befektetést 
is igényel. Mivel kísérleteimet én is ezzel a kemencével végeztem el, felépítését és az öntési eljárást részlete-
iben is elemzem a 4.3 fejezetben. 

Előnyös jellemzői miatt a nyomásos infiltrálást alkalmazták Rohatgi és társai is. 45 és 250 µm átmérőtar-
tományba eső kerámia alapanyagú gömbhéjakat ágyaztak A356 alumíniumötvözetbe 140-275 kPa nyomás-
sal. A térkitöltést igyekeztek maximálni: a gömbhéjakat egy kvarcüvegből készült csőbe töltötték és rázoga-
tással, ütögetéssel rendezték. Ezzel a módszerrel ~64 tf% érhető el. A nyomásos infiltrálás egyik legkedve-
zőbb tulajdonságát a könnyen beállítható térkitöltést kihasználva kisebb térkitöltésű próbatesteket is gyár-
tottak úgy, hogy a gömbhéjakat alumíniumporral keverték a kívánt arányban és ezt a keveréket infiltrálták. 
Az infiltrálást egy légmentesen zárható szerkezetben végezték el (7. ábra). A mátrixot 720-800°C-ra hevítet-
ték, az infiltrálási nyomást nitrogén gáz biztosította. A rendszert 2 percig tartották nyomás alatt, majd lehű-
tötték [25, 26]. 

Szintén gáznyomásos infiltrálást alkalmaztak Palmer és társai. Kétféle, 45 és 270 μm átlagos átmérőjű 
gömbhéjat infiltráltak Al1350, Al5083 és Al6061 alumíniumötvözetekkel Al2O3 tégelyben. A gömbhéjakkal 
töltött öntőformát zárható kamrába tették (8. ábra), majd a rendszert vákuum alá helyezték. Ezután a kam-
rát argon gázzal töltötték fel, így biztosították a közel oxigénmentes hevítést. Ezután a töltőanyag tetején 
elhelyezkedő mátrixanyagot megolvasztották. Inert gáz segítségével 450 kPa-os infiltrálási nyomást alkalmaz-
tak (ez jóval kisebb, mint egy másik szerzőcsoport, Balch és társai által alkalmazott 3,5 MPa nyomás *27, 28], 
de nagyobb annál, amit Rohatginál és társainál láttunk). Ezzel a nyomással a 270 µm átlagos átmérőjű gömb-
héjak gond nélkül infiltrálhatók voltak, de a 45 µm átmérőjűek nem. A mátrixanyag az adott nyomás mellett 
képtelen volt a mikrogömbhéjak közé hatolni a kis átlagos átmérőjük miatt. Ennek kiküszöbölése végett a 
mikrogömbhéjakat később vékony alumínium bevonattal látták el. Ez a réteg valószínűleg részben oxidáló-
dott is, de hatására az infiltrálás problémamentessé vált, mivel a bevonat és az alumínium közötti nedvesítés 
kedvezőbb volt, mint a mikrogömbhéjak anyaga és az alumínium között [29+. Hasonló, az infiltrálást könnyítő 
bevonatolást Rohatgi és társai [25], valamint Daoud is készítettek nikkellel *5]. 
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7. ábra - Nyomásos infiltráló berendezés, Rohatgi alapján [26] 8. ábra - Nyomásos infiltráló berendezés, Palmer alapján [29] 

Egy harmadik, ritkábban alkalmazott gyártási eljárás során nyomás helyett a másik oldalról szívással, vá-
kuummal kényszerítik a megolvasztott mátrixanyagot arra, hogy a mikrogömbhéjak közé hatoljon és 
infiltrálja azokat. Ezt az eljárást alkalmazták Kiser és társai a vizsgálataikhoz készített szintaktikus fémhabok 
esetében *30+. Az eljárás előnye, hogy nem igényel inert gázt, hátránya, hogy az elméletileg megvalósítható 
infiltrálási nyomáskülönbség maximálisan ~105 Pa, vagyis 0,1 MPa lehet. További lehetőség az infiltrálásra a 
Rabiei és O’Neill által alkalmazott gravitációs eljárás. Az infiltráláshoz szükséges nyomást ebben az esetben a 
megolvasztott mátrixanyag súlyából eredő statikus nyomás szolgáltatja és a rendszer a közlekedőedények-
hez hasonló elven működik [14]. A megvalósítható infiltrálási nyomást csak az ömledék oszlop magassága 
korlátozza. 

A fentiek alapján a kutatásaimhoz használt próbatestek előállításához a Blücher-féle nyomásos 
infiltrálást alkalmaztam, vákuumban történő olvasztással (bővebben lásd a 4.3 fejezet). Az eljárás elméleti 
hátteréhez tartozik a küszöbnyomás meghatározása, ami az alumíniumömledék gömbhéjak közé kényszerí-
téséhez szükséges. Ennek elméleti becslésére Bárczy és Kaptay analitikus modellt dolgoztak ki [31]. Ez a 
munka tartalmazza mind az egyszerű kapillárisra, mind pedig a szorosan illeszkedő gömbök esetére vonatko-
zó számításokat, amelyekkel az infiltráláshoz szükséges küszöbnyomás meghatározható. Az én munkám 
szempontjából a szorosan illeszkedő gömbök esete a fontos, hiszen az általam alkalmazott töltőanyag szem-
cséinek alakja is gömbszerű és maximális térkitöltésre, vagyis a legszorosabban rakott állapot elérésére tö-
rekszem. A modellben alkalmazott egységcella képét a 9. ábra mutatja. A modellben a gravitációs mezőből 
( ), a külső nyomásból ( ) és a határfelületi jelenségekből (kapilláris, ) adódó erőket veszik figyelembe. 

Ezek egyensúlyban vannak akkor, ha az előjeles összegük zérus, vagyis, ha teljesül az alábbi egyszerű egyen-
let: 

 (2) 

Az egyes erők behelyettesítésével kiszámítható, hogy miként függ a felületi feszültséget ( ) is magába 

foglaló dimenziótlan nyomás az ömledékfront aktuális helyzetétől ( ), a gömbhéjak sugarától ( ) és a pe-
remszögtől ( ), ami maga is hőmérsékletfüggő. Amikor az ömledékfront még csak az első gömbhéjsorral van 
kapcsolatban (h/R<1,63): 

 (3) 
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Ahol  a gömbhéjak közötti folyadék-gáz határfelület és a teljes infiltrálási keresztmetszet hányadosa: 

 (4) 

Amikor az ömledékfront eléri a második gömbhéjsort (h/R>1,63) a fenti egyenletek más formát öltenek: 

 (5) 

 (6) 

 

  
9. ábra - Modell az infiltrálás matematikai leírásához, Bárczy és 

Kaptay alapján *31+ 
10. ábra - A dimenziótlan küszöbnyomások a geometria függvé-

nyében, Bárczy és Kaptay alapján *31+ 

Ha az infiltráló berendezésben alkalmazott  nyomás nagyobb, mint a fenti egyenletekkel számítható nyo-
más, akkor az infiltráció végbemegy. Ha a nyomásra negatív érték adódik, akkor az infiltrálás spontán vég-

bemegy, annak megakadályozásához -  ellennyomást kell alkalmazni. A 10. ábra a dimenziótlan nyomást 
ábrázolja a geometria függvényében, három, rögzített peremszög érték mellett. A szakirodalomban nagy 
szórás mutatkozik az Al-Al2O3 rendszerben mért peremszögre *32+. Az általánosan elfogadott értékek oxid-
hártyás alumínium ömledék esetén 120-140° között vannak (~700 °C-os, a szintaktikus fémhabok esetén 
gyakorlatilag az infiltrálási hőmérsékleten *33, 34, 35, 36, 37]). A 10. ábra diagramján két fontos jelenség 
figyelhető meg. Az egyik az, hogy a dimenziótlan nyomás változása periodikus. Ez logikusan következik a 
modell periodikus geometriai felépítéséből. A nyomásgörbéknek tehát van egy maximuma, ami periodikusan 
ismétlődik, ezért abszolút maximumnak tekinthető. Technológiai szempontból ez az a küszöbnyomás, ame-
lyet biztosítani kell ahhoz, hogy az infiltráció végbemenjen. A fenti elmélet támaszt ad a szintaktikus fémha-
bok legfontosabb gyártási paraméterének, az infiltrálási nyomásnak a megbecsléséhez. Mivel azonban a mo-
dell nem veszi figyelembe az időt (az ömledékfront haladása időt vesz igénybe) valamint a valós rendszerek-
ben a gömbhéjak nem ilyen rendezetten fordulnak elő, és az infiltrálás során kialakulhatnak zavaró tényezők 
(pl. hőmérséklet-gradiens, lokális boltozódások stb.) a valójában szükséges küszöbnyomás az elméletitől 
jelentősen eltérhet. Ráadásul a mikrogömbhéjak kis falvastagsága miatt létezik egy felső határnyomás is, 
amely elérésekor a mikrogömbhéjak fala betörik, és a gömbhéjak megtelnek mátrixanyaggal. Ez kerülendő, 
mert ilyenkor a porozitás tervezett bevitele nem, vagy csak kisebb mértékben valósul meg. 

Trumble más megközelítést alkalmazott a küszöbnyomás meghatározásához. A gömbhéjak közötti pórus 
területének és az infiltrálási keresztmetszet hányadosának ( ) számszerű kiszámítása helyett definiált egy új 
jellemzőt, az úgynevezett hidraulikai sugarat, amely a pórusok térfogatának és felületének hányadosa: 

 (7) 
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A hidraulikai sugárban szerepel egy tényező ( ), amely, az infiltrálandó test(ek), részecskék alakjára vonatko-
zó paraméter. Ennek értéke a mikrogömbhéjaknak leginkább megfelelő gömbök esetén . Szintén szere-
pel az egyenletben a mikrogömbhéjak porozitása ( ), ami közelítőleg (a mikrogömbhéjak falvastagságától 

eltekintve) egyenlő a mikrogömbhéjak térkitöltésével ( ). A hidraulikai sugarat beírva a Young–Laplace-

összefüggésbe egy félempirikus összefüggést kaptak, ami megadja a meghatározni kívánt küszöbnyomást. A 
felületi feszültség és a peremszög ismeretében és behelyettesítésével az infiltrálási küszöbnyomás számítha-
tó *38]: 

 (8) 

Az előírt, rendezett modell alkalmazását elkerüli a Rohatgiék által felállított modell. Ahelyett, hogy egy jó 
definiált és matematikailag leírható modellt alkalmaztak volna bevezették a gömbhéjak közötti effektív tá-
volság fogalmát. Az általuk feltételezett küszöbnyomás kifejezése szintén a Young–Laplace-egyenletre épít: 

 (9) 

Ahol az egyenletben az eddig is szerepelt mennyiségek vannak jelen, valamint az újonnan bevezetett, gömb-
héjak közötti effektív távolság kifejezése: 

 (10) 

A fenti egyenletek valamelyest egyszerűbb alakúak, mint a Bárczy és Kaptay által meghatározott összefüggé-
sek. Ugyanakkor sokkal szerényebb az elméleti hátterük, ami a modell megbízhatóságának csökkenését 
okozza [25]. Emiatt úgy vélem, hogy az infiltrálási küszöbnyomás meghatározáshoz a Bárczy–Kaptay-modell 
alkalmazása célszerű. Mivel a modell a szorosan rakott gömbhéjak esetére lett kifejlesztve minden ettől elté-
rő esetben a modellt némileg módosítani kell (lásd 4.1 fejezet). 

Összefoglalva megállapíthatjuk, hogy a szakirodalomban több gyártási módot ismertettek, amelyek közül 
azonban csak kettő, a keveréses eljárás és a nyomásos infiltrálás terjedt el. Az egyes eljárások leírása alapján 
a szintaktikus fémhabok kísérleti gyártása infiltrálásos módszerrel célszerű. Az eljárás előnye, hogy minden 
gyártási paraméter jól szabályozható, megfelelő tervezéssel bármilyen mátrix- és erősítőanyag alkalmazható, 
valamint a térkitöltés tetszőlegesen beállítható. A nyomásos infiltrálás hátránya, hogy a géppark költsége-
sebb és a gyártási metódus komplikáltabb. A nyomásos infiltrálás megismerése fontos, hogy a szintaktikus 
fémhabok gyártását ki lehessen terjeszteni ipari léptékűre, hiszen a kisnyomású, melegkamrás öntés a nyo-
másos infiltráláshoz hasonlatos technológia. A szakirodalomban található, az infiltrálási küszöbnyomás meg-
határozására irányuló modellek nagyon különböző módon közelítik meg a problémát és más-más elméleti 
gondolatsort követve jutnak el az infiltráláshoz elméletileg szükséges küszöbnyomás kifejezéséhez. Közös 
vonásuk azonban, hogy megoldatlan probléma az idő és a hőmérséklet hatásának figyelembe vétele. A fő 
infiltrálási paraméterek (nyomás, idő és hőmérséklet) hatásának rendszerezett és módszeres vizsgálata és az 
infiltrálás folyamatként való értelmezése és leírása még nem készült el. 

2.4. A szintaktikus fémhabok tulajdonságai és alkalmazási lehetőségei 

A habanyagok legfontosabb jellemzője a teljes porozitás ( ), amiből a sűrűségcsökkenés ered. A teljes 
porozitás kifejezhető a már ismertetett mikrogömbhéj porozitás ( ) és nemkívánt porozitás ( ) összege-

ként, amennyiben a mikrogömbhéjak falában lévő (a gyártásból adódó) falporozitást elhanyagoljuk. A 
mikrogömbhéjak térkitöltése – egyforma méretű mikrogömbhéjakat feltételezve elméletileg – 0 és 74 tf% 
között változhat. A gyakorlatban – megint csak egyforma mikrogömbhéj átmérőket feltételezve – a ~64 tf%-
os térkitöltésnél („Randomly Close Pack”, RCP struktúra [58]) nagyobbat csak a gömbhéjak tervszerű rende-
zésével lehet elérni és ez a kis méretük miatt általában nem kivitelezhető. Így elméletileg a mikrogömbhéj 
porozitás is 0 (nincs mikrogömbhéj) és 64 tf% (RCP struktúrában elhelyezkedő, zérus falvastagságú 
mikrogömbhéjak) között változhat. Mivel a mikrogömbhéjak segítségével üregeket, vagyis porozitást viszünk 
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az anyagba a szintaktikus fémhab sűrűsége az alapféménél kisebb lesz. A sűrűségcsökkenés már önmagában 
is hasznos, mert a gépelemek tömegcsökkenését eredményezi és így mozgatásukhoz kevesebb energia kell 
(például egy személygépjármű olajszivattyújának hajtókarja). Egyéb mozgó gépelemként is alkalmazhatók, 
ahol az igénybevétel nyomás jellegű vagy csekély mértékű. A sűrűségcsökkenés további előnye, hogy az 
anyag fajlagos mechanikai tulajdonságai javulnak. A szintaktikus habok kifejezett előnye, hogy mechanikai 
tulajdonságaik izotrópok (a hagyományos fémhabok a gyártási módszerükből eredendően általában 
anizotrópok). A porozitás biztosítja a nyomásnak kitett szintaktikus habok energiaelnyelő képességét is. A 
gömbhéjak nem egyszerre mennek tönkre, és így a szintaktikus hab nagymértékű alakváltozásra képes azo-
nos feszültségszinten. A nagy energiaelnyelő képesség számos alkalmazást tesz lehetővé, például ütköző és 
lökéscsillapító elemek, rezgés- és zajcsillapító alkatrészek, robbanáselnyelő elemek, csomagolások részei, 
járművek borítólemeze, személy- és gépjárművédelem, radarhullámok elnyelése és szórása stb. Emellett a 
szintaktikus habok szerkezetükből adódóan merevek, ezért szolgálhatnak tartószerkezetek, borítólemezek és 
zártszelvények kitöltésére és mechanikai stabilitásának növelésére. 

Mivel a szintaktikus habok mátrixa fém, erősítőanyaga pedig fém vagy kerámia, a termikus stabilitásuk és 
kémiai stabilitásuk jónak mondható. Az alkalmazott könnyűfémek (alumíniumötvözetek) olvadáspontja a 
polimer habok degradációs hőmérsékleténél nagyobb, korrózióállóságuk pedig jó. Ezért nagyobb hőmérsék-
leten, nedves vagy korrozív környezetben üzemeltetve is megbízhatóak. A kerámia mikrogömbhéjakkal erő-
sített szintaktikus fémhabok nagy hőmérsékleten való alkalmazhatóságának lehetősége mellett szól a kis 
hőtágulási együttható és az alapféménél jobb kúszásállóság is. 

2.5. A szintaktikus fémhabok vizsgálata 

A szintaktikus fémhabok vizsgálatai a legfontosabb tulajdonságaiknak, a porozitásnak, a nyomó igénybe-
vétel esetén történő viselkedésének és a károsodási módok meghatározására irányul. Ez a fejezet a porozitás 
meghatározásának lehetőségeivel kezdődik, mivel az minden egyéb tulajdonságra befolyással van. Ezt köve-
tik a szintaktikus habok legjellemzőbb igénybevételének vizsgálatára szolgáló különféle nyomóvizsgálatok és 
a károsodási, tönkremeneteli módok. 

2.5.1. Sűrűség, illetve porozitás 

A sűrűség és a porozitás számítása szükségszerű, mivel leginkább ez a paraméter befolyásolja a szintakti-
kus habok tulajdonságainak alakulását. Alapvető befolyással van a mechanikai jellemzőkre (rugalmassági és 
csúsztató rugalmassági modulusz, szilárdság stb.), meghatározza a tönkremenetel módját és hatással van a 
hőtani paraméterek alakulására is. A szintaktikus hab tömbök egyik legfontosabb fizikai tulajdonsága a sűrű-
sége. A kis sűrűség segít elérni azt, hogy a szintaktikus habok önsúlya megfelelően kicsi, fajlagos mechanikai 
jellemzői pedig megfelelően nagyok legyenek. A szintaktikus fémhab tömbök sűrűségét több módszerrel 
meg lehet határozni. Tisztán elméleti alapon, ismerve az alkotó anyagok sűrűségét (  és ) és a gömbhé-

jak térkitöltését ( ), az elméleti sűrűség ( ) kiszámítható az egyszerű keverési szabály segítségével: 

 (11) 

Másfelől a kész szintaktikus habok tömegét és geometriai méretét lemérve szintén számítható egy, a valósá-
goshoz közelebb eső sűrűség ( ). Harmadsorban a szintaktikus hab tömbök sűrűségét Archimedes törvénye 

alapján meg is lehet mérni ( ). 

A szintaktikus habok porozitása alapvetően két részből tevődik össze, egy háromalkotójú modellnek 
megfelelően. A mikrogömbhéjak üregességéből adódó porozitás ( ) leírja, hogy hányadrészét teszi ki az 

üreg a gömbhéj térfogatának. A mátrixanyag elégtelen infiltrálásából adódó („nemkívánt”) porozitás ( ) 
pedig megmutatja, hogy a kész szintaktikus hab térfogatának hányadrésze olyan üreg, ami mikrogömbhéjak 
közötti tér elégtelen infiltrálásából adódott. Az ilyen jellegű üregek általában több mikrogömbhéj találkozá-
sánál alakulnak ki. Az első tag, vagyis a mikrogömbhéjak üregességéből adódó porozitás legegyszerűbben a 
mikrogömbhéjak térkitöltésével és a sugáraránnyal fejezhető ki: 
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 (12) 

A mikrogömbhéjak üregességéből adódó porozitást más módszerrel is meg lehet határozni (ezzel az  para-
méter ellenőrizhetővé válik). Ehhez megmérik a mikrogömbhéjak valódi sűrűségét, majd a héjakat összetö-
rik, porítják és így is megmérik a falanyag sűrűségét ( ). Ezáltal megkapják az egy mikrogömbhéjra jellemző 
mikrogömbhéj porozitást. Ezt megszorozva a gömbhéjak térkitöltésével kapják a munkadarabra jellemző 
mikrogömbhéj porozitást *39]. 

 (13) 

Ez az egyenlet azt feltételezi, hogy az infiltrálás tökéletes, vagyis a nemkívánt porozitás zérus és, hogy a 
mikrogömbhéjak fala tömör, vagyis a mikrogömbhéjak falának porozitása szintén zérus. A számítási mód 
legnagyobb hiányossága tehát, hogy a mikrogömbhéjakat ideális gömbhéjakként modellezi, és nem veszi 
figyelembe a gömbhéjak esetleges falporozitását. 

A második, a nemkívánt porozitást kifejező tag a mikrogömbhéjak közötti tér nem megfelelő, vagyis nem 
teljes infiltrálásából adódó porozitás, amelyet az elméleti (a keverési szabály segítségével meghatározott) 
sűrűségből és a mért, valós sűrűségből ( ) lehet meghatározni: 

 (14) 

A fentiek összegeként adódik tehát a teljes porozitás ( ): 

 (15) 

A fenti egyenletből kifejezhető a teljes porozitás és a mért sűrűség közötti összefüggés: 

 (16) 

A fémhabok leírásának egyik általánosan használt eszköze a relatív sűrűség ( ), ami egy dimenziótlan mérő-
szám és a fémhab és az alapfém sűrűségének hányadosa: 

 (17) 

A teljes porozitást, valamint a mért- és relatív sűrűséget gyakran használják a szintaktikus fémhabok össze-
hasonlításakor független változóként. 

2.5.2. Nyomóvizsgálat 

A szintaktikus habok egyik legfontosabb tulajdonsága a mechanikai energiaelnyelés, legjellemzőbb me-
chanikai igénybevételük a nyomás. A legtöbb alkalmazás is erre épít és a nyomás során elnyelődő mechani-
kai energiára, ezért a fejlesztések során a legtöbb esetben az energiaelnyelés maximálására és a sűrűség 
minimalizálására törekednek. A nyomó igénybevétel fontossága miatt a leggyakrabban alkalmazott vizsgálati 
módszer is a nyomóvizsgálat. Ebben a fejezetben, a szakirodalomban publikált, kvázistatikus nyomóvizsgála-
tok során levont következtetéseket ismertetem és értékelem. 

A próbatestek összenyomódása alatt elnyelt mechanikai energia a nyomóvizsgálat során rögzített ada-
tokból előállított feszültség-alakváltozás diagram alatti területtel arányos. A diagramok jellege elsősorban a 
teljes porozitással, a gömbhéjak- és a mátrixanyag tulajdonságaival van kapcsolatban. A szintaktikus habok 
esetében is megjelenik a regisztrátumokban a porózus szerkezeti anyagokra jellemző platós szakasz. A teljes 
porozitás csökkenésével a platós szakasz rövidül, és felfelé tolódik el. Az elnyelt energia mértéke jelentősen 
nem változik, ám az energiaelnyelés jellege eltér. A kisebb teljes porozitású szintaktikus habok platós szakasz 
feszültsége nagyobb, és egy kezdeti terhelhetőség maximum (nyomószilárdság) után 20-40%-os visszaesés 
tapasztalható. 
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11. ábra - Jellemző nyomódiagramok, 
Wu és társai nyomán [39] 

12. ábra - 50 %-os alakváltozásig zömített próbatest képe, a 
próbatest egyben maradt, Palmer és társai nyomán [29] 

A szintaktikus fémhabok porozitásának meghatározásával és nyomóvizsgálatokkal foglalkoztak Wu és 
munkatársai. Munkájukban technikai tisztaságú alumínium mátrixú szintaktikus fémhabokat állítottak elő 
nyomásos infiltrálással. A töltőanyagok 92, illetve 150 µm átlagos átmérőjű gömbhéjak voltak (viszonylag 
kedvezőtlen, ~30 t% kristályos mullit és ~70 t% amorf üveg összetétellel). A vizsgálatok azt mutatták, hogy a 
mikrogömbhéj porozitás csökkenésével (a 150 µm-es gömbhéjakról 92 µm-es gömbhéjakra térve át), vagyis 
a sűrűség növekedésével a szintaktikus fémhabok nyomószilárdsága (a diagramon megjelenő első feszült-
ségcsúcs) ~40 MPa-ról ~75 MPa-ra nőtt (11. ábra). Ennek okaként a kisebb porozitást és a nagyobb kerámia-
tartalmat jelölték meg. A tömörödésig tartó alakváltozás 40-50% volt. A nyomóvizsgálat és az alakváltozás 
során elnyelt energia 20-35 Jcm-3 volt, ami a konvencionális (gömbhéjakat nem tartalmazó) fémhabok ener-
giaelnyelő képességének több mint duplája *39]. 

Ugyancsak nyomóvizsgálatot végeztek Rohatgi és társai is nyomásos infiltrálással előállított szintaktikus 
fémhabokon. A mátrixanyag ~6,5-7,5 t% Si-tartalmú alumíniumötvözet (A356) volt. A vizsgálatok során a 
változtatott paraméterek a kerámia mikrogömbhéjak mérete (45 µm és 250 µm között) és térkitöltése, az 
infiltráló gáz nyomása és az olvadék hőmérséklete voltak. Az előállított szintaktikus fémhaboktól a mátrix-
anyaghoz képesti sűrűségcsökkenést, jó energiaelnyelést, kisebb hőtágulást és előnyös csillapítási tényezőt 
vártak el. Az elkészített próbatesteknek megmérték a sűrűségét és nyomószilárdságát. A mikroszkópi vizsgá-
latok során megfigyelték, hogy a mátrixanyagban SiO2-ból, Fe2O3-ból, mullitból és α-Al2O3-ból álló hálózat 
jött létre, amelyet Al és Si ölel körbe. Ebbe a mátrixba ágyazódtak be a mikrogömbhéjak. A mechanikai vizs-
gálatok azt mutatták, hogy a mikrogömbhéjak méretének növelésével az infiltráció mértéke javult, vagyis a 
gömbhéjak közötti, nemkívánt porozitás csökkent. Hasonló hatást figyeltek meg az infiltrálási nyomáskülönb-
ség növelésekor is. Az infiltrálási nyomást 140 kPa-ról 250 kPa-ra növelve a nemkívánt porozitás mértéke 
~50%-kal csökkent. A hőmérséklet változtatásával kapcsolatban megállapították, hogy a növelt hőmérsékletű 
olvadék kisebb teljes porozitást eredményezett a munkadarabokban, mivel a hőmérséklet növelésével az 
olvadék viszkozitása valószínűleg csökkent, így könnyebben hatolt be a mikrogömbhéjak közötti kis üregek-
be. A nemkívánt porozitás csökkenésével a platófeszültség, a nyomószilárdság és a rugalmassági modulusz is 
nőtt. Az utolsó paraméter, amit megvizsgáltak a térkitöltés volt. Azonos infiltrálási paraméterek mellett azt 
tapasztalták, hogy a nemkívánt porozitás nem változott jelentősen a térkitöltés függvényében. Ezzel szem-
ben a mikrogömbhéjak térkitöltését (és ezzel a mikrogömbhéj porozitást) növelve az alakváltozási tartomány 
(a platós szakasz) hossza növelhető volt és így nőtt a mechanikai energiaelnyelés is *26]. 

Infiltrálással előállított, kerámia gömbhéj erősítésű szintaktikus fémhabokon végeztek mikroszerkezeti és 
nyomóvizsgálatokat Palmer és társai is. Háromféle mátrixanyagot alkalmaztak: Al1350, Al5083 és Al6061 
ötvözeteket. Az erősítőanyag 45, illetve 270 µm-es átlagos átmérőjű kerámia mikrogömbhéjak voltak. A 
mikrogömbhéjak SEM képén jól látszott, hogy a mikrogömbhéjtípusok felépítésükben nem voltak azonosak. 
A 270 μm átmérőjű mikrogömbhéjak a falukban is tartalmaztak vékony falú porozitásokat. A vékony falak 
társulva a feszültséggyűjtő helyekkel, kisebb feszültségeken okozták a gömbhéjak törését. A vizsgált próba-
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testek hőkezeletlenek, 20 mm átmérőjűek és 20 mm magasak voltak. Az érintkező felületek közötti súrlódást 
MoS2 kenéssel csökkentették. Az 50%-os alakváltozásig végzett nyomóvizsgálatok során a próbatestek álta-
lában már kisebb alakváltozásnál eltörtek, de a töredékek kapcsolatban maradtak (12. ábra). Ez fontos lehet 
minden alkalmazásban, ahol nagy energiát kell elnyelni alakváltozással. A regisztrált görbék egybevágtak az 
eddig ismertetettekkel. Az első feszültségcsúcs elérésekor jelent meg az első törési sík, amely ~45°-os szöget 
zárt be a terhelési iránnyal. Az első, szemmel is látható repedések jellemzően 5-15%-os alakváltozás elérése-
kor jelentkeztek. A nyomódiagramokon (13. és 14. ábra) megfigyelték, hogy a nagyobb gömbméretekhez 
kisebb csúcsfeszültség tartozott. 

  
13. ábra - Al1350 mátrix anyagú szintaktikus habok nyomófe-

szültség-alakváltozás görbéi és Balch és társainak [28] eredmé-
nye (kék), Palmer és társai nyomán [29] 

14. ábra - Al5083 és Al6061 szintaktikus habok nyomófeszültség-
alakváltozás görbéi és Drury és társainak [40] egy eredménye 

(sötét kék), Palmer és társai nyomán [29] 

A csúcsfeszültség csökkenése arányos volt az átlagos átmérő növekedésével és elsősorban a falporozitás 
indokolta (vékony falak, gyengébb gömbhéjak). A feszültségcsúcsot követő platós szakasz a mátrixanyag 
képlékenységével és a próbatestdarabok egymáson történő elcsúszásával volt kapcsolatban (ezért többnyire 
ingadoztak). A gömbhéjak egyenletes szilárdságának bizonyítéka volt a csúcsfeszültségek és az elnyelt alak-
változási energia jó egyezése (5-7%-on belül) azonos típusú próbatestek esetén. Ez figyelemre méltó, tekint-
ve, hogy tetszőleges alakváltozási érték esetén a feszültségérték eltérés átlagosan 15% (de akár 30% is) volt. 
Fontos megfigyelés volt, hogy a gyártás során a mátrixanyag reakcióba lépett a mikrogömbhéjak Si-
tartalmával, és a kisebb átmérőjű gömbhéjak esetén nagyobb mértékű volt az Si beoldódás (nagyobb fajlagos 
felület), amely hatással volt a csúcsfeszültségre. Az Si-oldódásra hatással volt az infiltrálási hőmérséklet is, 
kisebb hőmérsékleten kevesebb Si oldódott be a mátrixanyagba. Ez azt eredményezte, hogy a mátrixanyag 
képlékenyebb maradt és a gömbhéjak falvastagsága sem csökkent, így a kompozit is erősebb maradhatott. 
Összehasonlítva az Al1350 mátrixanyagú 270 μm-es gömbhéjakat tartalmazó 750°C-on és 666 °C-on infiltrált 
kompozitokat azt tapasztalták, hogy a kisebb hőmérsékleten infiltrált kompozit esetén a csúcsfeszültség két-
szerese, az elnyelt energia pedig háromszorosa volt a nagyobb hőmérsékleten infiltrálténak. Ez a különbség 
már a szakirodalomból vett ([28]) 700-720°C-on infiltrált kompozit esetében is kiütközött (a 666°C-on és a 
750°C-on infiltráltak között helyezkedett el). Meghatározták a 40%-os alakváltozáshoz tartozó mechanikai 
energiákat (elnyelt energia) és összevetették a csúcsfeszültségekkel. Hányadosuk 4-8,3 között mozgott, a tág 
határ a feszültség-alakváltozás görbék változatos alakjából adódott. A védelmi célú alkalmazások (pl. csoma-
golástechnika, vagy akár személy- és járművédelem) esetében ennek a viszonynak a minimalizálása a cél, 
hogy a munkadarabok minél több energiát nyeljenek el minimális átvitt (csúcs-) terheléssel [29]. 

Hasonlóan az eddigiekhez Zhang és Zhao is alumínium mátrixú szintaktikus fémhabokat vizsgált. Nyomó-
vizsgálatokat végeztek kvázistatikus és dinamikus körülmények (ejtőmű) között is, a vizsgálati paraméter az 
gömbhéjak átmérője volt, amit 0,25 és 4 mm között változtattak. A nyomóvizsgálatok kimutatták, hogy a 
kisebb gömbhéjakat tartalmazó habok a becsapódó testek esetén több energiát nyeltek el, mint kvázistatikus 
nyomóvizsgálatok során. Ezzel szemben a nagyobb gömbhéjak kvázistatikus körülmények között teljesítettek 
jobban. Továbbá megállapították, hogy a szintaktikus fémhabok a velük azonos porozitású hagyományos 
fémhaboknál több energiát képesek elnyelni, különösen dinamikus körülmények között *41]. 
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Szintén kerámia gömbhéj erősítésű szintaktikus fémhabokon végeztek egy- és többtengelyű nyomóvizs-
gálatokat Kiser és társai. A többtengelyű feszültségiállapotot egy fémgyűrű segítségével hozták létre, amely a 
nyomóvizsgálat során meggátolta a próbatest sugárirányú alakváltozását. A vizsgálati paraméterek a mátrix-
anyag összetétele és a gömbhéjak falvastagság-sugár aránya voltak (f/R). Két fémhabot állítottak elő. Az első 
~4-5 t% Cu-tartalmú alumíniumötvözetből (A201) készült, ~55 tf% Al2O3 gömbhéj töltőanyaggal. Háromféle 
gömbhéjat alkalmaztak, méret szerint 1, 1,5 és 2,5 mm átmérőjűt. A relatív falvastagság (f/R) 0,12, 0,35 és 
0,48-nak adódott. Az előállított szintaktikus fémhabokat hőkezelték is, egyik állapotuk a lágyított, a másik a 
T6 hőkezelt volt. A másik szintaktikus fémhab mátrixanyaga ~9-10 t% Si-tartalmú alumíniumötvözet volt 
(A360), ~60 tf% gömbhéj térkitöltéssel. A gömbhéjak 1,5 és 3,5 mm átmérőjűek voltak 0,06 és 0,35 falvas-
tagság-sugár aránnyal. A szintaktikus fémhabokat feszültégmentesítették. A nyomóvizsgálatok során az alak-
tényező (a próbatestek magasság/átmérő aránya) 2 volt. Az alakítástechnikai elméletekből ismert, hogy a 
nyomóvizsgálatok során kiemelt szerepe van a súrlódásnak a próbatest és a nyomólapok között. A súrlódás 
csökkentésére MoS2-ot alkalmaztak a szerszámlapok és a munkadarab között [39+. A porózus anyagok esetén 
figyelembe kell venni azt, hogy a kenőanyag a felszín közelében elhelyezkedő, a felszínre nyílt cellákba nyo-
módhat, és a kenőhatás megszűnik. Ennek kiküszöbölése érdekében nem egyszerű, hanem összetett, réteges 
(kenőanyag – vékony fémfólia – kenőanyag) kenést alkalmaztak mindkét nyomólap felől. Ugyancsak MoS2 
kenést alkalmaztak a radiális alakváltozást gátló acélgyűrű belső felületén [30+. A vizsgálatok során egytenge-
lyű feszültségállapotban a falvastagságarány (f/R) növekedésével a nyomószilárdság folyamatosan nőtt, akár 
3-szoros értékre is (15. és 16. ábra), csakúgy, mint a nyomószilárdsághoz tartozó alakváltozás és a rugalmas-
sági modulusz is. 

  
15. ábra - Lágyított (a) és nemesített (b) állapotú A201 mátrix anyagú szintaktikus fémhabok és mátrixanyaguk mérnöki feszültsége 

a mérnöki alakváltozás függvényében, Kiser és társai nyomán [30] 

A maximális feszültségű pontban történt meg a mikrogömbhéjak törése és az alakváltozás lokalizálódása, a 
terhelési irányra merőlegesen, vagy azzal ~45°-os szöget bezárva. A diagramokon látható, hogy a 
hőkezeltségi állapot hatása a nyomószilárdságra kicsi volt. Míg az A201 T6 hőkezeltségű mátrixanyag szilárd-
sága kétszerese volt a lágyított A201 anyagénál, addig mátrixanyagként alkalmazva őket a szintaktikus fém-
habok nyomószilárdsága csak kevéssé változott. A szerzők szerint ennek oka a Si oldódása lehet, amely ötvö-
zőként módosította a maximális szilárdság elérésére törekvő T6-os hőkezelés paramétereit. 

A radiális alakváltozás gátlásával a tönkremenetelhez tartozó képlékeny zóna kiterjedt (nem volt lokalizá-
lódás), a vizsgálat után készített polírozott keresztmetszeti csiszolatok a teljes térfogatra kiterjedő 
mikrogömbhéj töréseket mutattak. A nyomóvizsgálati diagramok teljesen más formát öltöttek (17. ábra). A 
különböző f/R viszonyokhoz tartozó görbék hasonló alakúak voltak, az alakváltozás növekedésével a feszült-
ség monoton nőtt. Nem volt lokális maximum (nyomószilárdság) és feszültség-visszaesés sem kis képlékeny 
alakváltozásnál. A kis képlékeny alakváltozáshoz (~1-2 %) tartozó feszültség hasonlóan alakult, mint az egy-
tengelyű zömítés esetén, az eltérés később lett jelentős. A sugárirányú elmozdulás gátlásának nagy szerepe 
volt az alakváltozás stabilizálásában és az energiaelnyelő képesség növelésében. A tömörödési határhoz kö-
zeledve minden próbatest hasonló mennyiségű ~65 Jcm-3 energiát volt képes elnyelni. 

(a) (b) 
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Ez az érték a közönséges alumínium fémhaboknál mértnek durván ötszöröse. Figyelemre méltó hasonló-
ság az egytengelyű zömítés és a sugárirányban gátolt elmozdulású zömítés rögzített diagramjai között, hogy 
a hőkezeltségi állapotnak nem volt jelentős befolyása a nyomódiagramokra. A szintaktikus fémhabok alakvál-
tozásának stabilitása és az elnyelt energia mértéke tehát erősen függött a terhelés bevezetési módjától, kö-
rülményeitől. A sugárirányban gátolt elmozdulású zömítés esetén az alakváltozáshoz szükséges feszültség az 
alakváltozással nőtt (mint a közönséges fémhaboknál) és az energiaelnyelési képesség nagy volt. Az eredmé-
nyek azt sugallták, hogy ezeket az anyagokat jól lehet olyan helyeken alkalmazni, ahol idegen test behatolá-
sának kell ellenállni. Egytengelyű zömítés esetén az energiaelnyelő képesség kisebb volt, az alakváltozás loka-
lizálódása miatt. Amint az alakváltozás lokalizálttá vált, a feszültség csökkent, ami eleve kizárta a szintaktikus 
fémhab képlékeny deformációját más térfogati részében. Ez a feszültségesés volt a legnagyobb hátrány a 
nyomó igénybevétel során végbement energiaelnyelés szempontjából. A kompozitban található gömbhéjak 
növelték ugyan a töréshez szükséges feszültséget, de csökkentették az alakváltozási képességet *30+. 

 
 

16. ábra - Lágyított állapotú A360 mátrixanyagú szintaktikus 
fémhabok és mátrixanyaguk mérnöki feszültsége a mérnöki 

alakváltozás függvényében, Kiser és társai nyomán [30] 

17. ábra - Radiális irányban gátolt alakváltozású próbatestek 
mérnöki feszültség – mérnöki alakváltozás diagramjai 

(L=lágyított, N=nemesített), Kiser és társai nyomán [30] 

Összefoglalásul megállapíthatjuk, hogy a kvázistatikus nyomóvizsgálat a szintaktikus fémhabok legalap-
vetőbb vizsgálatai közé tartozik és széles körben tanulmányozott. Ugyanakkor a szerzők változatos anyagú és 
alakú próbatesteket (henger és téglatest, különböző karcsúságokkal) alkalmaztak, ezért az eredmények ösz-
szehasonlítása és rendszerezése komplikált. A szintaktikus fémhabok alakváltozási mechanizmusát és azon 
keresztül a mechanikai tulajdonságaikat az előbbi felsorolt paraméterek mind befolyásolhatják, ezért külön-
böző vizsgálati paraméterek esetén törekedni kell az azonos próbatestek alkalmazására az összehasonlítha-
tóság miatt. (Erre a nyomóvizsgálat szabványosítása nyújtja a legjobb megoldást *42]). A szakirodalmat ta-
nulmányozva megállapítható, hogy nincs utalás a szobahőmérsékletnél nagyobb hőmérsékleten végzett 
kvázistatikus nyomóvizsgálatokra, így ezek elvégzése időszerű, főleg, mivel a szintaktikus fémhabok egyik 
potenciális alkalmazási lehetősége a nagyobb hőmérsékleten üzemelő gépelemek. A szakirodalomban 
ugyancsak nincs utalás a mérethatásra (H/D viszony), amely az alakváltozási mechanizmust és a mechanikai 
tulajdonságokat befolyásolhatja. 

A nyomóvizsgálatokat dinamikus körülmények között is elvégezték, mert ez az igénybevétel felel meg 
legjobban az ütközéseknek, amelyek a szintaktikus habokat gyakori alkalmazási területeiken (repüléstechni-
ka, űrtechnika, gépjármű-technika stb.) érik. Dou és munkatársai vizsgálataikat Split–Hopkinson-féle ütőmű-
vön végezték (SHPB). Eredményeiket a kvázistatikus körülmények között elvégzett vizsgálataikkal is összeve-
tették (18. ábra). A vizsgálatok során 90 és 150 µm átlagos átmérőjű kerámia gömbhéjakat alkalmaztak tech-
nikai tisztaságú alumínium mátrixanyagban a lehető legnagyobb (~65 tf%) térkitöltéssel. A dinamikus vizsgá-
latokat során azt tapasztalták, hogy a csúcsfeszültség 45-60%-kal, az energiaelnyelés mértéke 50-70%-kal 
növekedett. A mérések szerint a kisebb méretű gömbhéjakat tartalmazó szintaktikus habok 50-60%-kal na-
gyobb feszültségszinten mentek tönkre *43]. 
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18. ábra - 90 μm-es (a) és 150 μm-es (b) átlagos gömbhéj átmérőkkel rendelkező szintaktikus habok statikus- és dinamikus körül-

mények között rögzített mérnöki feszültség-mérnöki alakváltozás diagramjai, Dou és társai nyomán [43] 

A különféle körülmények között végzett statikus és dinamikus nyomóvizsgálatok mellett Balch és munka-
társai különleges nyomóvizsgálatokat is végeztek *27+. A zömítést lépésenként végezték és minden lépés 
után (a terhelési szintet megtartva) röntgen- és/vagy neutronsugaras vizsgálattal teljes Debye–Scherrer-
gyűrűket rögzítettek. Mátrixanyagként, technikai tisztaságú alumíniumot és Zn (5,1-6,1 t%), Mg (2,1-2,9 t%), 
valamint Cu (1,2-2,0 t%) tartalmú alumíniumötvözetet (Al7075) alkalmaztak. A gyártás nyomásos 
infiltrálással történt, 710 °C-on, a hűtés sebessége ~10 °Cmin-1 volt. Az E-spheres típusú mikrogömbhéjak 
egyenletesen oszlottak el, átlagos átmérőjük 50 µm volt, és nem találtak maradó porozitást a gömbhéjak 
között. ~6000 mikrogömbhéj leszámolása után megállapították, hogy a technikai tisztaságú Al mátrixú hab-
ban mintegy 4,4%, az Al7075 mátrixú habban pedig mintegy 9,3%, a mátrixanyaggal feltöltődött gömbhéj 
volt (ezzel a mikrogömbhéjak képezte porozitás csökken, ezért ez a jelenség kedvezőtlen és kerülendő). A 
gömbhéjak falának porozitása 35%-ra volt tehető. Az Al7075 mátrixú szintaktikus fémhabokat hőkezelték. Az 
Al7075 jelű habban kétféle kiválást lehetett elkülöníteni, nagyobb mennyiségben voltak jelen Si-lemezek, 
lekerekített alakkal. A Si-kiválások gyakran a gömbhéjak faláról indultak meg. Ez valószínűleg a kerámia 
gömbhéjak és az Al mátrixanyag közötti cserereakció eredménye. 

 (18) 

A reakció ~300 kJmol-1 szabadentalpia csökkenéssel jár az infiltrálás hőmérsékletén (700-850 °C) *44, 45]. A 
reakció következtében a mátrix kémiai összetétele megváltozott, ami azt eredményezte, hogy az Al7075 
mátrixanyagra megtervezett hőkezelés nem bizonyult hatékonynak. A röntgen- és neutrondiffrakciós vizsgá-
latok kimutatták, hogy a technikai tisztaságú Al mátrixanyagot a mikrogömbhéjak kétszeres faktorral teher-
mentesítették. Ugyanez a faktor az ötvözött mátrixanyagok esetén 1,4 volt. Megállapították, hogy a technikai 
tisztaságú Al mátrixban lévő mikrogömbhéjak mullitjában fellépő effektív feszültség kb. négyszerese (a ru-
galmas szakaszban), illetve kb. hatszorosa (a képlékeny szakaszban), mint az axiális terhelőfeszültség, de csak 
kétszerese (a rugalmas szakaszban) és háromszorosa (a képlékeny szakaszban) az ötvözött mátrix esetében. 
Ezeket a megfigyeléseket a következőkkel magyarázták: 

 a különböző Al mátrixú anyagok a rugalmas szakaszban csak akkora terhet viseltek, mintha nem tar-
talmaztak volna mikrogömbhéjakat, azok tehermentesítették őket. 

 a mikrogömbhéjak a mátrixanyagnál jóval nagyobb terhelést vettek fel, így erősítésként voltak fel-
foghatók. 

 a terhelésátadás a mátrix és a gömbhéjak között nőtt, amikor a mátrix képlékennyé vált. 

 a mikrogömbhéjak erősítőhatása a technikai tisztaságú Al-mátrixú habokban nagyobb volt, mert az 
ötvözött mátrixú szintaktikus fémhabokban a terhelés egy részét a viszonylag kemény Si-kiválások 
vették fel, amelyek „in situ” erősítésként szerepeltek *27]. 

 
 

(a) (b) 
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2.5.3. Károsodási módok 

A szakirodalomban általában a szintaktikus habok károsodását, tönkremenetelét is a különféle nyomó-
vizsgálatokkal összhangban igyekeznek feltérképezni. Wu és társai az előző fejezetben már ismertetett fel-
építésű, 1,5-es karcsúságú (H/D viszony) szintaktikus fémhab próbatesteken végeztek a statikus nyomó 
igénybevétel hatására bekövetkező tönkremenetelre irányuló megfigyeléseket. A vizsgálatok során a nyomó-
lapok és a próbatestek között egyszerű, egyrétegű MoS2-kenést alkalmaztak. Habár a próbatest mindkét 
oldalát kenték, a próbatesten jelentős hordósodás jelentkezett. Ennek oka az, hogy a csak egy rétegben je-
lenlévő kenőanyag a nyomás hatására oldalirányban kinyomódott és a legközelebbi, felületen lévő pórusba 
került, ahol a továbbiakban – a pórus összeroppanásáig – nem volt képes ellátni a feladatát. A zömítés elvég-
zése után a próbatesteket hossztengelyük mentén kettévágták és a próbatest felekből optikai mikroszkópi 
vizsgálatokhoz alkalmas csiszolatokat készítettek. Ezáltal azok a területek, amelyekre a károsodás koncentrá-
lódott, vizuálisan már a makroszkópi képen is megfigyelhetővé váltak (19. ábra). 

    
19. ábra - Zömített szintaktikus fémhab hosszmetszetének makroszkópi képe (a), a hosszmetszet felső (b) és középső (c) része, az 

erősen deformálódott középső és a nem deformálódott alsó rész határa (d) [39] 

Az 19a és 19b ábrán látható, hogy a kismértékben alakváltozó, a felső és az alsó nyomólaphoz közeli kúpos 
részekben a gömbhéjak gyakorlatilag épek maradtak, nem töredeztek össze. E két rész kismértékű alakválto-
zásának feltétele a súrlódás a nyomólapok és a próbatestek érintkezési felületén. Ez azt a feltételezést erősíti 
meg, hogy egyrétegű MoS2 kenéssel nem valósítható meg kellő mértékben a súrlódás elfogadható mértékűre 
csökkentése és a hordósodás elkerülése. A következő mikroszkópi csiszolaton (19c ábra) jól megfigyelhető, 
hogy a próbatest középső részén a nagy alakváltozás miatt minden mikrogömbhéj összetörött és összelapult. 
Az üres részeket a mátrixanyag teljesen kitöltötte. Az utolsó mikrocsiszolati kép (19d) az épen maradt és az 
összetört gömbhéjak zónáinak éles határát mutatja. További megfigyelés volt, hogy a kisebb porozitást 
(58,1%) adó 90 µm átmérőjű gömbhéjak esetén a próbatestek hordósodása kisebb volt a nagyobb porozitást 
(67,3%) adó 150 µm átmérőjű gömbhéjakat tartalmazó próbatestekkel összehasonlítva. A tapasztalatok alap-
ján a szerzők kidolgozták a tönkremenetel feltételezett lépéseire vonatkozó sematikus ábrasort is (20. ábra). 

 
20. ábra - Szintaktikus fémhabok feltételezett tönkremeneteli lépései, Wu és társai nyomán [39] 

A tönkremenetel első fázisa a kritikus feszültségi állapotban lévő sarkokban található gömbhéjak (nyírásos) 
tönkremenetele volt, amellyel egy időben a próbatest közepén is gömbhéj törések következtek be (nyomás 
hatására) a leggyengébb gömbhéjak keresztmetszetében. A zömítés folytatása során a sérült zónák kiterjed-
tek, erős hordósodás lépett fel, amely a próbatest külső térfogatában lévő anyagrészek leválását eredmé-
nyezte [39]. 

Balch és munkatársai is szintaktikus fémhabokon végzett nyomóvizsgálatok során kísérték figyelemmel a 
tönkremenetelt *28]. Mátrixanyagként technikai tisztaságú alumíniumot vagy Al7075 alumínium ötvözetet 
alkalmaztak. Az erősítőanyag ~50 µm átlagos átmérőjű kerámia mikrogömbhéj volt. A gyártást nyomásos 
infiltrálással végezték. Darabolás után az Al7075 ötvözött alumínium mátrixanyaggal készült próbatesteket 

(a) (b) (c) (d) 
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hőkezelték: lágyították, illetve nemesítették. A statikus nyomóvizsgálatokat téglatesteken végezték, a kar-
csúság 2,2 volt, és a zömítést 60%-os mérnöki alakváltozás eléréséig végezték. A nyomóvizsgálatok során a 
technikai tisztaságú Al és az Al7075 mátrixanyagú szintaktikus habok különböző tönkremeneteli módokat 
produkáltak. A technikai tisztaságú Al-mátrixú szintaktikus hab hordósodást mutatott a középső részén. Ez 
még a csúcsfeszültség elérése előtt történt, ezért a feszültség – alakváltozás diagram kerekded lett a csúcsfe-
szültség környezetében. Ezzel ellentétben az Al7075 mátrix anyagú szintaktikus habok esetén előbb egy éles, 
majd egy sokkal kevésbé éles lokális csúcs jelentkezett a nyomódiagramban, két, ~45°-os nyírási sík megjele-
nésének következtében. A törések nagyobb feszültség és kisebb alakváltozás értékeken jöttek létre, mivel a 
mátrixanyag erős, törékeny Si kiválásokat tartalmazott. A kisebb tömörödési alakváltozás és a 25 és 60% 
alakváltozás közötti lassú feszültségnövekedés a mátrix nagyobb szilárdságának volt betudható, a gömbhéjak 
által felszabadult tér betöltéséhez egyre nagyobb feszültségre volt szükség. A vizsgált habok energiaelnyelé-
se kivételesen nagy volt. A technikai tisztaságú Al-habok 60% alakváltozásig 55 Jcm-3 energiát, míg az Al7075 
habok 25% alakváltozásig 36 Jcm-3 energiát nyeltek el. Kiterjesztve a platós szakaszt addig, amíg a feszültség 
a kezdeti részen fellépő csúcsfeszültséggel nem vált azonossá az Al7075 mátrixanyagú szintaktikus hab ener-
giaelnyelése 80 Jcm-3 (55%-os alakváltozás) volt. Ez egy nagyságrenddel nagyobb, mint a 0,1 és 0,25 relatív 
sűrűségű szokványos fémhaboké, 2-szer, 3-szor nagyobb, mint az ugyanolyan sűrűségű fémhaboké és össze-
hasonlítható a porkohászati úton előállított acél habokéval. Még fajlagos alapon is jól összevethető eredmé-
nyeket produkáltak a kis sűrűségű fémhabokkal és a csomagolástechnikában manapság alkalmazott polimer 
habokkal összehasonlítva. Balch és munkatársai a szintaktikus fémhabokat röntgentomográfiás vizsgálatnak 
is alávetették. A képek jól mutatták, hogy a technikai tisztaságú Al-habok esetében a próbatest ~40%-nyi 
térfogatára terjedt ki a sérülés, hordósodás. A tönkremenetelt ebben az esetben egyenletes, nagy térfogatra 
kiterjedő, de mérsékelt képlékeny alakváltozás jellemezte, amelyhez mikrogömbhéj törések csatlakoztak. 
Ezeket könnyű volt felfedezni az ellipszoid alakú pórusokról (21. ábra). Ezzel ellentétben az Al7075 szintakti-
kus fémhabokban a sérülés két törési (nyírási) zónában koncentrálódott. Ezekben a sávokban az alakváltozás 
a többi zónához képest nagy volt, amit a mikrogömbhéjaknak a sávok irányának megfelelő irányú összerop-
panása mutatott. A zónákon kívüli alakváltozás minimális volt, amit a pórusok megmaradt gömb alakja jelzett 
(sértetlenül maradt mikrogömbhéjak, 22. ábra). 

  
21. ábra - Statikusan, 9% alakváltozásig zömített, technikai 

tisztaságú Al-mátrix anyagú szintaktikus hab röntgentomográfi-
ás képszelete *28] 

22. ábra - Statikusan, 8% alakváltozásig zömített, nemesített 
Al7075 mátrix anyagú szintaktikus hab röntgentomográfiás 

képszelete *28] 

A tönkremenetelek közötti különbséget a mátrixanyagok szilárdságára alapozva magyarázták. A technikai 
tisztaságú Al szintaktikus habok esetén a mátrix már kis feszültségértékén megfolyt, képlékeny alakváltozása 
során a terhelésátadás megnövekedett és a mikrogömbhéjak eltörtek. Ezután az alakváltozás nagy térfogatra 
kiterjedt, hasonlóan a nem üreges erősítőanyagot tartalmazó, alumínium mátrixú kompozitokhoz. Az Al7075 
mátrixú szintaktikus habok esetében a mátrixanyag sokkal tovább tudott rugalmas maradni és a rugalmas 
terhelésátadás folytán a mikrogömbhéjak hamarabb törni kezdtek, mint ahogy a mátrix képlékeny alakválto-
zást szenvedett volna. A törés először az egy törési sávként jelent meg és abban gyorsan terjedt, ami a törött 
mikrogömbhéjak körüli mátrixban fellépő feszültség növekedését eredményezte, így a mátrix képlékeny 
alakváltozással feltöltötte a törött mikrogömbhéjak által felszabadított teret. A második tönkremeneteli sáv 
kisebb feszültségen keletkezett, mivel volt lehetősége az első törési sávból kiindulni (22. ábra). A vizsgálatok 
alapján a szintaktikus habok alakváltozását a szilárdságilag gyengébb alkotójának szilárdsága határozta meg 
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(a mátrixanyag a technikai tisztaságú Al mátrixú, illetve a mikrogömbhéj az Al7075 mátrixú szintaktikus fém-
habok esetén). Ezért az optimalizált szintaktikus hab olyan, amelyben a mátrixanyag képlékeny alakváltozása 
és a mikrogömbhéjak törése ugyanazon a feszültségértéken történik meg. Ezt a mátrix és gömbhéjak tulaj-
donságai mellett a mikrogömbhéjak térbeli elhelyezkedése, térkitöltése a terhelésátadás mértéke, valamint 
a fém-kerámia átmeneti réteg szilárdsága határozza meg [28]. 

Ugyancsak a szintaktikus fémhabok terhelhetőségével foglalkozott a Détári és Degischer szerzőpáros is. 
Cikkükben 150 μm átlagos átmérőjű, Cenosphere típusú (lásd később) mikrogömbhéjakkal maximális térki-
töltéssel előállított Al99,99 mátrixanyagú szintaktikus fémhabokat vetettek nyomóvizsgálat alá. A munkada-
rabok a bostoni Northeastern University-n készültek Blücher-féle nyomásos infiltrálással. A gyártási eljárást 
két publikáció foglalja össze *22, 23]. A nyomóvizsgálatok eredményeiből kiviláglott, hogy az üreges kerámia 
részecskével erősített alumínium mátrixú kompozit mechanikai viselkedését alapvetően befolyásolja a rideg, 
repedésre érzékeny kerámia részecske. 3-5%-nál nagyobb alakváltozás hatására a mikrogömbhéjak törni 
kezdtek, de a próbatest még 70%-os alakváltozás esetén is összefüggő maradt és alakváltozásával jelentős 
mechanikai munkát nyelt el. Ezenkívül azt tapasztalták, hogy a vizsgált alakváltozási tartományban rendkívül 
jó a vizsgált kompozitok mechanikai rezgéscsillapító képessége, ami a mikrogömbhéjak üregességéből és a 
mátrix nagy alakváltozó, feszültségelnyelő képességéből és a határfelületek feszültségelnyelő, csillapító ké-
pességéből adódott [46]. 

Összefoglalva megállapíthatjuk, hogy a különböző szintaktikus fémhabok nagyon különböző károsodási 
mechanizmusokat és tönkremeneteli módokat mutattak a mátrixanyagtól, erősítőanyagtól, valamint a mé-
retarányaiktól (H/D viszonyuktól, vagyis a karcsúságuktól) függően. Habár a szakirodalomban megjelent pub-
likációk szerzői vizsgálták a saját munkájuk során készített próbatestek tönkremenetelét, összefoglaló rend-
szerezés nem készült, ezért célszerű és időszerű a károsodási mechanizmusok kutatása és csoportosítása. 

2.5.4. Egyéb vizsgálatok 

Természetesen az általános fizikai tulajdonságok és a nyomóvizsgálati jellemzők felmérésén kívül szükség 
van más, a szintaktikus fémhabok viselkedését leíró mechanikai tulajdonságok vizsgálatára is. A következő 
bekezdésekben ezeket ismertetem. 

Keménységmérés 

Ramachandra és Radhakrishna a szintaktikus fémhabok keménység mérésére két eljárást alkalmazott. 
Brinell keménységméréssel, nagyobb térfogatot terhelve, makrokeménységet mértek. Megállapították, hogy 
a mikrogömbhéjak térkitöltésének növekedésével a makrokeménység nőtt. Vickers 
mikrokeménységméréssel a gömbhéjak közvetlen környezetét mérték, ezzel a mikrogömbhéjak mátrixra 
gyakorolt hatását kívánták felmérni. Egy-egy gömbhéjtól távolodva a keménység csökkent, de tiszta trendet 
nem sikerült feljegyezni, mert a mért gömbhéjhoz a közel lévő szomszédos szemcsék hatása is megjelent. 

Szakítóvizsgálat 

Habár a porózus szerkezeti anyagoknak a húzás nem jellemző igénybevétele Ramachandra és 
Radhakrishna szakítóvizsgálatokat is végzett. A próbatestek minden esetben ridegen szakadtak el, lineáris 
feszültség-alakváltozás kapcsolatot mutatva a törési pontig. A térkitöltés hatására a próbatestek szilárdsága 
valamelyest nőtt és a fajlagos szilárdság javult (ekkor a gömbhéjak sűrűségcsökkentő hatása még nagyobb 
volt, mint a szilárdságcsökkentő hatás). Ahogy a mikrogömbhéjak térkitöltése a szintaktikus fémhabban nőtt, 
úgy nőtt a szakítószilárdság és csökkent a szakadási nyúlás. Mintegy 15 tf% mikrogömbhéj beépítésével a 
szakítószilárdság ~250 MPa-ról ~310 MPa-ra nőtt (25%-os növekedés), míg a szakadási nyúlás ~7%-ról ~2%-ra 
csökkent (kevesebb, mint egyharmada a mikrogömbhéjakat nem tartalmazó próbatesteknek) *18]. 

Koptató és korróziós vizsgálatok 

A szakirodalomban a kopási tulajdonságokról, korróziós és eróziós vizsgálatokról szóló publikációk is je-
len vannak. Ramachandra és Radhakrishna a koptatási kísérlethez számítógéppel vezérelt tárcsás koptató 
gépet („pin-on-disc”) használtak. A vizsgálati paraméterek a nyomóerő, a (tárcsához viszonyított relatív) csú-
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szási sebesség és az erősítőanyag térkitöltése voltak. A koptatótárcsa keménysége 64 HRC volt. Megállapítot-
ták, hogy a kopásállóság az erősítőanyag tartalom növekedésével nő. Ennek az oka az, hogy az erősítőanyag 
jelenléte növelte az anyag átlagos keménységét. A koptatóvizsgálatok során/után végzett mikroszkópi vizsgá-
latok segítségével öt különböző kopási jelenséget figyeltek meg. Ezek az abrazív kopás, az oxidáció, a 
delamináció, az adhéziós kopás és a lágyulás (megolvadás) voltak. 

A korróziós kísérletek sóköd közegben folytak. 3,5% koncentrációjú NaCl oldaton levegőt buborékoltat-
tak keresztül, ennek segítségével képeztek ködöt. A korrózió lefolyását tömegméréssel követték nyomon. Az 
eredmények azt mutatták, hogy az erősítés nélküli alapfém jobb korróziós ellenállással rendelkezett, mint a 
különböző mértékben erősített próbatestek, vagyis az erősítőanyag tartalom növekedésével a korróziós el-
lenállás csökkent. A korrózió típusa a felszínre kijutó mikrogömbhéjak környezetében jelentkező lyukkorrózió 
volt. 24 óra elteltével az erősített kompozitokban gyorsabban mélyültek a korróziós lyukak, mint a puszta 
mátrixanyagból készült próbatestek esetében. 

Az eróziós koptatást egyszerre négy próbatesten, vízhűtéses edényben végezték el. A zagyot desztillált 
víz és SiO2 homok alkotta. A vizsgálati paraméter a zagy pH értéke volt. A vizsgálatok azt mutatták, hogy az 
eróziós ellenállás az erősítőanyag tartalom növelésével növekedett. A jobb ellenállás alapvetően az első 8-10 
órára vonatkozott. A 8-10 órás időtartam elteltével a kopás növekedésének mértéke minden esetben lénye-
gében zérus volt. Azt is megfigyelték, hogy hogyan változik a kopás mértéke attól függően, hogy mennyi a 
zagy pH értéke, azt találták, hogy a kopás mértéke a savas közegben a legnagyobb, de a lúgos közegben is 
nagyobb, mint semleges közegben *18, 19]. Mondal és társai szintén a kopási tulajdonságokat vizsgálták. A 
~30% mikrogömbhéjat tartalmazó alumínium mátrixú szintaktikus habjaikat 10% SiC részecskét tartalmazó 
kompozittal hasonlították össze. A mérések során azt találták, hogy habár nagy terhelésnél a SiC tartalmú 
részecskeerősítésű kompozitok jobban teljesítettek, kis terheléseknél a két anyag kopása közel ugyanannyi 
volt, míg a súrlódási tényező a szintaktikus hab esetén bizonyult kisebbnek (valószínűleg a SiC részecskék 
forgácsoló hatása miatt) *47]. 

Ugyancsak a kopási tulajdonságokat vizsgálta Rohatgi és Guo. Munkájuk során 6,5-7,5 t% Si tartalmú 
alumínium ötvözetből gyártottak kompozitot, amelybe mindössze 5 tf% mikrogömbhéjat kevertek. A ré-
szecskék között tömör és üreges darabok is voltak és egy szénerőművi technológia melléktermékeként álltak 
elő, vagyis a kevésbé igényes katagóriából származnak. A vizsgálatokat „pin-on-disc” technikával végezték, 6 
mm átmérőjű próbatesteken és azt tapasztalták, hogy bár kompozitok sűrűsége kisebb volt, kopási jellemző-
ik kis terhelés és sebesség esetén (~10 N és 1 m/s) jobbak voltak a mátrixanyagénál. A kopás jellege elsősor-
ban abrazív volt, de nagyobb terhelés és sebesség esetén delamináció és a mátrixanyag lágyulása és koptató-
tárcsához ragadása is jelentkezett [48]. 

A mechanikai tulajdonságok modellezési lehetőségei 

A szintaktikus habok tulajdonságainak mérésekkel történő meghatározása mellett a jellemzőiket igye-
keznek modellezni is. A modellezéssel a mérnök kezébe egy hatékony eszköz kerül, mégpedig a kompozitok 
és habok tervezhetősége. A szintaktikus habok esetében például a gömbhéjak méretétől, a porozitástól, a 
mátrixanyag milyenségétől és még számos paramétertől függenek a mechanikai jellemzők, amelyeket egy jól 
képzett szakember a szintaktikus hab gondos megtervezésével a kívánt felhasználási területnek legmegfele-
lőbb módon állíthat be. Emiatt folyamatos a törekvés a szintaktikus habok tulajdonságainak minél alaposabb 
megértésére és matematikai leírására. Mivel az én kutatásaim elsősorban a szintaktikus fémhabok gyártásá-
ra és mikroszerkezeti, valamint mechanikai tulajdonságainak megismerésére irányulnak, a modellezési lehe-
tőségeket csak vázlatosan (a konkrét összefüggések felírása nélkül), de főbb jellemzőikre kitérve ismertetem. 
A szakirodalomban elsőként a rugalmassági jellemzőkre, moduluszokra adtak becslést. 

Bardella és Genna polimer mátrix anyagú szintaktikus habokat vizsgáltak. Általános (szintaktikus fémha-
bokra is alkalmazható), explicit összefüggést vezettek le a homogénnek tekintett szintaktikus habok rugal-
massági moduluszára. Munkájukban a nemkívánt porozitást és a gömbhéjak tulajdonságainak változását 
(eltérő méret és rugalmassági jellemzők) is figyelembe vették. A modellt alkotó anyagokat izotrópnak, lineá-
risan rugalmasnak tekintették, továbbá feltételezték, hogy a kötés a gömbhéj és a mátrixanyag között töké-
letes. Ahhoz, hogy a szintaktikus hab, mint homogén rugalmas anyag leírható legyen legalább két rugalmas-
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sági (anyag)jellemzőt kell meghatározni. A szerzők az effektív összenyomhatósági modulusz és az effektív 
csúsztató rugalmassági modulusz meghatározását végezték el. Az elmélettel számított eredményeket össze-
hasonlították a végeselemes számításokkal kapható eredményekkel. Az analitikus és numerikus számítások 
közötti eltérés sosem volt nagyobb 7%-nál, így az egyezés jónak mondható *49]. 

Bardella és Genna módszerét alkalmazták Balch és társai is, és összehasonlították egy egyszerű, csak 
üregeket és nem mikrogömbhéjakat tartalmazó fémhabokra vonatkozó tapasztalati hatványtörvénnyel, 
amely a mátrixanyag rugalmassági moduluszából és a relatív sűrűségből indul ki. Mind a Bardella és Genna 
által adott eredmények, mind pedig a tapasztalaton alapuló számítási módszer jó egyezést mutatott a méré-
sekkel meghatározott rugalmassági moduluszokkal. A leglényegesebb különbség, hogy a tapasztalati modell 
(mivel az egyedi mikrogömbhéjak egyenként változó rugalmassági paramétereit és méretét nem veszi figye-
lembe) jóval kisebb számítási kapacitást igényelt. Ugyanezt az egyszerűsített számítási módot alkalmazta 
Daoud is ZnAl22 mátrix anyagú 20 és 50 tf% közötti mikrogömbhéj mennyiséget tartalmazó szintaktikus 
fémhabok rugalmassági moduluszának becslésére [5]. Habár az alapanyagok merőben mások voltak a két 
munkában (emlékeztetőül: Balch és társai alumínium ötvözetekkel dolgoztak) ugyanazok az illesztési para-
méterek a hatványtörvényben megfelelő pontossággal írták le mindkét anyagtípust [27]. 

Hasonló módon Marur is szintaktikus habok homogén rugalmassági moduluszára vezetett le analitikus 
összefüggést. A számításokhoz a Bardella és Genna szerzőpáros által használt modellhez hasonlót alkalma-
zott és a homogén összenyomhatósági moduluszt határozta meg. Mind a két elméleti munka (Bardella és 
Genna, valamint Marur) célja a homogén rugalmassági jellemzők meghatározása volt. Marur a cikkében ösz-
sze is veti eredményeit a Bardella és Genna páros által közölttel, az egyezés néhány százalékon belüli volt. A 
legfőbb különbség az, hogy Marur modellje a valós értékeket valamelyest felülbecsülte, mert tökéletes kap-
csolatot tételezett fel a mikrogömbhéjak és a mátrix között [50]. Mindkét elméleti modell jónak mondható 
pontossággal dolgozott, azonban egyik sem vette figyelembe a gömbhéjak falának inhomogenitását, az 
azokban jelenlévő hibák, porozitások szerepét. Ennek megfelelően Marur a modelljét egy későbbi munkájá-
ban tovább is fejlesztette, figyelembe véve, hogy a mikrogömbhéjak és a mátrixanyag között nem tökéletes a 
kapcsolat [51]. Tehát az elméleti modelleket nem reménytelen a mikrogömbhéjak számos jellemzőjét figye-
lembe vevő, korrigáló tényezőkkel kibővíteni, de számolni kell a feladat bonyolódásával és a számítási kapa-
citás további megnövekedésével. 

Porfiri és Gupta szintén egységcella modellből kiindulva, tisztán elméleti alapon vezettek le összefüggé-
seket az összenyomhatósági- és a csúsztató rugalmassági moduluszra. Munkájuk során arra jutottak, hogy a 
szintaktikus habok rugalmassági jellemzői a mátrixanyag rugalmassági jellemzőitől, Lamé-állandóitól, a su-
gáraránytól és a mikrogömbhéjak térkitöltésétől függenek. Olyan összefüggéseket alkottak, amelyek a mát-
rixanyag moduluszából kiindulva egy korrekciós függvény és a térkitöltés szorzatával állította elő a keresett 
rugalmassági jellemzőt [52]. 

Létezik még egy egyszerű közelítés, amit szokás a kompozitok rugalmassági jellemzőinek meghatározásá-
ra alkalmazni. Ezt Hashin publikálta az 1990-es évek elején. Az összefüggést eredetileg olyan részecskeerősí-
tésű kompozitokra dolgozták ki, amelyekben a részecskéket gömbökkel lehet közelíteni. A számításokat szin-
taktikus habokra is lehet alkalmazni nulladik közelítésként. Segítségükkel a csúsztató- és az összenyomható-
sági modulusz határozható meg [53]. 

Összefoglalásul megállapítható, hogy a szakirodalomban található néhány, mély elméleti alapokon nyug-
vó számítási módszer a rugalmassági jellemzők meghatározására, amelyek sok paramétert képesek figye-
lembe venni és képesek az egyes gömbhéjakat akár egyenként is kezelni. Ezek a módszerek viszonylag sok 
elméleti feltételezéssel működnek és nagy számítási igényük van. Emellett léteznek tapasztalati alapokon 
nyugvó munkák is, amelyek egy-egy hatványtörvénynek megfelelően írják le a rugalmassági tulajdonságokat. 
A gömbhéjak egyedi elhelyezkedése miatt egyik leírási mód sem tökéletes, de a modellezésre és a tulajdon-
ságok becslésére alkalmasak. 

A rugalmassági jellemzőkön kívül a szakirodalomban a mechanikai tulajdonságok, elsősorban a nyomó-
szilárdság leírásával is foglalkoznak. A szintaktikus habok elsődleges igénybevétele a nyomó igénybevétel, így 
a tulajdonságok matematikai leírása, modellezése során is a nyomószilárdság leírására tett kísérletekkel ta-



 
32 

lálkozunk először. Wu és társai az előző fejezetekben ismertetett szintaktikus fémhabok nyomóvizsgálata 
mellett ezzel az anyagtudományi megfontolásokat igénylő matematikai problémával is foglalkozott. A nyo-
mószilárdság becslésére előállított modelljük a mikrogömbhéjak falanyagát teljesen tömörnek és homogén-
nek feltételezi, vagyis az abban előforduló esetleges falporozitásokat nem veszi figyelembe. Ezek hatása 
azonban a pontos leírás érdekében nem elhanyagolható *26]. Megjegyzendő viszont, hogy a kifejlesztett 
egyenletüket indirekt módon alkalmazva (a szintaktikus hab nyomószilárdságát megmérve) lehet következ-
tetni a mikrogömbhéjak, illetve a mikrogömbhéjak falanyagának szilárdságára [35]. 

Kiser és társai egy tapasztalati hatványtörvény alakjában írták le a szintaktikus fémhabok nyomószilárd-
ságát egytengelyű esetben, független változóként a mikrogömbhéjak által bevitt üreget (mikrogömbhéj po-
rozitás, ) mint a habanyagokra jellemző egyik legfontosabb tulajdonságot alkalmazták. A szerzők a tapasz-

talati úton kifejlesztett egyenletüket illesztették a mérési pontjaikra. Az ilyen módon meghatározott illesztési 
paraméterek azután alkalmazhatóak voltak azonos anyagokból felépülő, de eltérő porozitású szintaktikus 
fémhabok nyomószilárdságának megbecslésére [30]. 

Mondal és társai Al2014 mátrixanyagú, javarészt ~80 μm átlagos átmérőjű mikrogömbhéjakat tartalma-
zó, 1,5-es karcsúságú szintaktikus habokon végeztek kvázistatikus nyomóvizsgálatokat. A szintaktikus habjaik 
vízszintes platós szakaszt mutattak, és céljuk az volt, hogy munkájukban becslést adjanak a platófeszültség 
értékére. Egyenletük a mátrix és a mikrogömbhéj anyagának szilárdságára, a mikrogömbhéjak térkitöltésére, 
és porozitására épít. Az előző modellekhez képest annyiban fejlettebb, hogy – egyedül álló módon – figye-
lembe veszi a mikrogömbhéjak falának pórusosságát *20]. 

Összefoglalásul megállapítható, hogy a szintaktikus habok különféle anyagjellemzőinek leírására számos 
modellt dolgoztak ki. Ezek egy része elméleti alapokon nyugszik, amelyek megbízhatóak, de számos tényezőt 
(falporozitás, a kapcsolat minősége a mikrogömbhéjak és a mátrixanyag között stb.) nem vesznek figyelembe 
az egyszerűsítések, illetve a számítási igény elfogadható szinten tartása érdekében. A modellek más típusai 
tapasztalati összefüggéseken alapulnak. Ezek előnye, hogy a valóságot közvetlenül írják le, de elméleti kötő-
désük gyenge és összehasonlításokat csak azonos anyagcsoportokon (és főleg hasonló porozitás tartomá-
nyon) belül engednek meg. Mindazonáltal a modellezés minden esetben fontos a tervezhetőség javítása 
érdekében, ezért fejlesztésük fontos. 

A modellezés egy másik ága a végeselemes modellezés, aminek legelső lépése a modellalkotás. A hab-
anyagokat elemi cellák alapján szokás modellezni, de ezek a valós porózus szerkezeteket többnyire felülbecs-
lik, mivel a valós habokhoz képest túlzottan szabályosak és periodikusan ismétlődnek. Sokkal korszerűbb és 
korrektebb megoldás a habanyag egy részének röntgentomográfiás eljárással való szeletenkénti 
„beszkennelése” és a szeletekből egy komplett, háromdimenziós modell felépítése. Az így előállított testet 
be lehet hálózni és valamely végeselemes programrendszerrel elemezni [54, 55, 56]. A módszer előnye, hogy 
segítségével pontosan leírhatók a habok. Mechanikai és egyéb tulajdonságaik jól modellezhetők és ténylege-
sen nyomon követik a habok véletlenszerű struktúráját, ezáltal jobb közelítést adva a meghatározni kívánt 
tulajdonságokra. Az eljárás hátránya, hogy a feldolgozható térfogat viszonylag kicsi, az eljárás időigényes és a 
hálózás, valamint a tényleges végeselemes analízis számítási kapacitása és időigénye is – a nemlineáris prob-
léma és a bonyolult struktúra és hálózás miatt – meglehetősen nagy. 
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3. Célkitűzés 

Ahogyan azt a bevezetőben hangsúlyoztam, a szintaktikus fémhabok a szerkezeti anyagoknak egy egé-
szen új fajtáját képviselik, amelyeknek nem csak az alkalmazási területe, mikroszerkezeti, mechanikai, termi-
kus stb. tulajdonságai nem ismertek még kellő mélységben, de még az előállításukkal kapcsolatos fontos 
kérdések sem tisztultak le. A kutatási téma kiválasztásánál és az általános kutatási cél meghatározásánál ez 
volt tehát a kiindulópont.  

A szintaktikus fémhabok előállítása és tulajdonságainak minél alaposabb feltárása általános kutatási cél-
ként nagyon hasznos volt, hiszen kijelölt egy nagyon is világos kutatási mozgástartományt. E kutatási témate-
rületen mindvégig belül maradva, az aktuális kutatási eredmények megismerésével és a kutatómunkámat 
segítő tanáraimmal folytatott szakmai vitákban olyan fontos problémákra sikerült gyorsan rátalálni, amelyek 
valóban fontos tudományos kérdéseknek minősülnek a figyelmem középpontjában álló anyagot illetően. 
Ebből már egyenesen vezetett az út az általános kutatási célom konkrét elemeinek megfogalmazására, de 
ehhez elengedhetetlen volt a vonatkozó szakirodalom megismerése és elemzése.  

A szakirodalom elemzése megerősítette azt a kezdeti feltételezésemet, hogy a szintaktikus fémhabokkal 
kapcsolatban jó néhány probléma vár még megoldásra.  

 A szintaktikus fémhabok kutatásával foglalkozó mintegy fél tucat tudományos műhely szisztematikusan 
foglalkozik a folyamatosan felvetődő problémák tisztázásával, de pl. a nyomásos infiltrálás fő kritériu-
mának tartott infiltrálási küszöbnyomás meghatározásával, átfogó, a fő infiltrálási paraméterek hatását 
bemutató eredményeket még senki nem publikált.  

 Ugyancsak hiányos a szakirodalomból a szintaktikus fémhabok alakváltozásának elemzése kvázistatikus 
nyomó igénybevétel hatására. Habár nyomóvizsgálati eredményeit minden kutatócsoport publikálta, 
vizsgálati paraméterként csak a mátrixanyagok és gömbhéjak változtatását alkalmazták. Sem a geomet-
ria – pl. a karcsúság –, sem a hőmérsékletnövelés hatását nem elemezték, holott éppen az lehet az egyik 
fontos alkalmazási előnye a szintaktikus fémhaboknak, hogy nagyobb a mátrix hozzájárulása a szerkezeti 
merevséghez és ugyancsak jóval nagyobb a melegszilárdsága, mint pl. a polimer szintaktikus haboké.  

 A szintaktikus fémhabok károsodásáról, tönkremeneteli folyamatáról sem készült átfogó ismertetés; a 
szakirodalom csak egyedi esetekre jellemző részeredményeket tartalmaz. 

 A szakirodalomban a mikroszerkezeti vizsgálatok általában optikai mikroszkópi vizsgálatok eredményei-
nek közlésével jelennek meg, fő céljuk az infiltráltság mértékének és jóságának megítélése. A szintakti-
kus fémhabokban a kerámia mikrogömbhéjak és a fém mátrix között azonban átmeneti réteg alakulhat 
ki, amint az ehhez a folyamathoz tartozó összefüggéseket néhány szerző közli is. Az átmeneti réteg 
mikroszerkezeti vizsgálatával, megvalósulásának igazolásával azonban még nem foglalkoztak kielégítő 
módon, holott a kompozithuzalok kutatási eredményeiből jól ismert, hogy az alumínium mátrixú 
kompozitok tulajdonságait az alkotók közötti határréteg is jelentősen befolyásolja. 

 A nyomó- és koptatási igénybevételeken kívül más mechanikai igénybevételt csak elvétve elemeztek a 
szakirodalomban: csupán néhány szerző foglalkozik például a szintaktikus fémhabok keménységének 
kérdéskörével, ami az alkalmazhatóság szempontjából mindenképpen lényeges. 

A szakirodalom elemzéséből leszűrt és a fenti néhány pontban összefoglalt következtetések alapján a 
doktori kutatómunkám konkrét célkitűzéseit az alábbiak szerint határoztam meg: 

1. Elemezni kívánom a nyomásos infiltrálás néhány fő paramétereinek hatását és a gömbhéjak alumínium-
olvadék általi infiltrálhatóságára. Ezzel a vizsgálattal az a célom, hogy egyértelmű megfeleltetést találjak 
a vizsgált fő infiltrálási paraméterek és a szintaktikus fémhab infiltrálódása, infiltrálhatósága között.  

2. Fel kívánom tárni, hogy a kvázistatikus nyomó igénybevétel viszonyai között milyen kapcsolat mutatható 
ki a próbatestek karcsúsága, az igénybevétel hőmérséklete és az alakváltozási mechanizmus(ok) között. 
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3. A nyomóvizsgálatok lefolyását és a próbatestek tönkremenetelét elemezve rendszerezni kívánom a szin-
taktikus fémhabok károsodási folyamatát, figyelembe véve a különféle mátrixanyagok, a különféle 
gömbhéjak, a karcsúság és a hőmérséklet hatását. 

4. A szükséges eszköztárat is kidolgozva átfogó jellemzést kívánok adni a szintaktikus fémhab, mint cellás 
anyag mikroszerkezetéről. Külön is elemzem a szakirodalomban már közölt, a gömbhéjak és a mátrix 
között cserereakció végbementének feltételeit, valamint a cserereakciónak az anyag tulajdonságaira 
gyakorolt hatását. 

5. Tisztázni kívánom azt a kérdést, hogy mely keménységmérési eljárások milyen mértékben alkalmasak a 
szintaktikus fémhabok mechanikai tulajdonságainak jellemzésére, és hogy ezek mennyire alkalmazhatók 
a gyártók és a felhasználók számára meghatározó tulajdonságok minősítésére. 

6. Végezetül feladatomnak tekintem az előbb felsorolt célok megvalósításának érdekében végzett kutató-
munkám kísérleteinek tudományos igényű bemutatását, a kutatási eredményeim elemzését és azok ösz-
szefoglalását: mindezt ez a doktori értekezés hivatott megtestesíteni, amelynek végén az új tudományos 
eredményeimet „tézisekbe” sűrítve is megjelenítem. 
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4. A szintaktikus fémhabok infiltrálási jellemzői 

Ebben a főfejezetben részletesen ismertetem a PhD-munkám során alkalmazott gyártási eljárás, a nyo-
másos infiltrálás paramétereinek hatását az infiltrálási mélységre. Első lépésként a szakirodalom elemzéséről 
szóló fejezetben ismertetett modellek segítségével kiszámítom a vizsgált rendszeremre jellemző küszöbnyo-
mást. Ismertetem a nyomásos infiltrálás paramétereinek vizsgálatára általam épített berendezést és a para-
méterek hatását az infiltrált mélységre. Ezután leírom a konkrét gyártási eljárást, amellyel a további kísérleti 
kutatómunkához szükséges próbatesteket gyártottam és elemzem az általam előállított szintaktikus fémha-
bok alapvető fizikai tulajdonságait. Végezetül ismertetem az előállított szintaktikus fémhabokból kimunkált 
próbatesteket. 

4.1. Az infiltrálási küszöbnyomás számítása 

A nyomásos infiltrálás fő paramétereinek elemzése előtt hasznos számítást végezni a szakirodalomban 
rendelkezésre álló modellek segítségével az infiltrálási küszöbnyomás meghatározására. A következő bekez-
désben az elméleti modellek alkalmazásával (és helyenként módosításával) meghatározom a későbbiekben 
kísérletileg is vizsgált anyagpárosítások esetére az infiltrálási küszöbnyomást. 

Az elméleti küszöbnyomások meghatározásához szükség van néhány, az infiltráló (mátrix) anyagra, illet-
ve a mátrix és infiltrálandó anyagpárra jellemző tulajdonság megadására. Mátrixanyagnak a könnyebb kezel-
hetőség és kisebb olvadáspont miatt az AlSi12 ötvözetet, töltőanyagnak pedig a SLG mikrogömbhéjakat 
használtam. A számítások elvégzéséhez szükség van a gömbhéjak átlagos átmérőjére, az AlSi12 ötvözet felü-
leti feszültségére és a peremszögre az AlSi12 ötvözet és a gömbhéjak anyag között. A gömbhéjak átlagos 
átmérője a gyártó által 130 μm-ben meghatározott. A szakirodalomban az Al-Si ötvözetek felületi feszültsé-
gére =840·10-3 Nm-1 értéket találtam *57+. A peremszög esetében nem ennyire egyértelmű a helyzet. 

Kaptay és Bolyán összefoglaló műve szerint a peremszöget Al és SiO2, valamint Al2O3 között (amelyek a 
gömbhéjak falanyagát alkotják) a következő, 7. táblázat foglalja össze (±5°pontossággal) *33]. 

7. táblázat - Peremszög értékek SiO2 és Al2O3 anyagokra vonatkoztatva 

Anyag Állapot Peremszög, θ (°) 

SiO2 
oxidos 150 

oxidmentes 50 

Al2O3 
oxidos 140 

oxidmentes 60 

A táblázat második oszlopában, a szakirodalomban megkülönböztetett két esetet tüntettem fel, amikor az 
ömledék felületén oxidhártya képződik, illetve amikor oxidréteg egyáltalán nem képződik. Az infiltrálás során 
valószínűleg vegyes állapot áll elő, vagyis az ömledékfront felületén kialakul egy oxidhártya, majd az 
ömledékfront előrehaladásával helyenként felszakadozik, és meg is újul. Ennek megfelelően valószínűleg a 
két határérték (oxidos, illetve oxidmentes) közötti peremszög érvényes. A táblázatban az is megfigyelhető, 
hogy a feltüntetett két anyag nedvesíthetősége azonos állapotban közel esik egymáshoz. A számítások során 
a Rohatgi és társai, valamint a Trumble által alkalmazott modell, következetesen és egyszerűen alkalmazható 
a gömbhéjak esetén is. A Bárczy–Kaptay-modell esetében valamivel komplikáltabb a helyzet, mert a modell a 
szoros illeszkedésű gömbhéjak esetére lett kidolgozva, amelynek térkitöltése ~74 tf% és a gömbhéjak az 
infiltrálás irányára merőleges síkot ~90%-ban töltik ki. Az én esetemben azonban a térkitöltés a véletlensze-
rűen rakott gömbhéj struktúrának (Random Close Pack, RCP) felel meg, amelynek térkitöltését empirikus 
úton ~64 tf%-ban határozták meg gömbök esetére *58+. Geometriai úton kiszámítható, hogy ez a térkitöltés 
82%-os kitöltést jelent az infiltrálás irányára merőleges síkban. Ezt az értéket kell a Bárczy–Kaptay-modell 
folyadék/gáz és infiltrálási keresztmetszet arányát kifejező  tényezőjébe beépíteni. A módosítás elvégzése 
után a modell segítségével ki lehet számítani a dimenziótlan nyomásokat, majd segítségükkel az infiltrálási 
küszöbnyomást. A három korábban ismertetett modell alapján kiszámított értékeket a 8. táblázat foglalja 
össze. 
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8. táblázat - Infiltrálási küszöbnyomások a Rohatgi, aTrumble és Bárczy–Kaptay-modell szerint 

Peremszög, θ (°) 
Infiltrálási küszöbnyomás, p (bar) 

Rohatgi-modell Trumble-modell Bárczy–Kaptay-modell 

50 -0,15 -0,28 -0,94 
60 -0,11 -0,22 -0,77 
140 0,18 0,33 1,08 
150 0,20 0,38 1,20 

A fenti táblázatban megfigyelhető, hogy a 90°-nál kisebb peremszögekre (oxidmentes ömledékfelület) a 
modellek rendre negatív nyomásokat adtak. Ez azt jelenti, hogy ilyen esetekben az infiltráció a kapilláris erők 
hatására önként végbemegy, az infiltráció megakadályozásához a negatív nyomásnak megfelelő ellennyo-
mást kellene kifejteni. Ha a peremszög nagyobb, mint 90°, akkor a táblázatban szereplő értékeknek megfele-
lő nyomást kell biztosítani az infiltráció megindításához. A nyomásokat vizsgálva megfigyelhető hogy mind-
három modell más-más küszöbnyomást jósol. Megfigyelhető, hogy a Rohatgi- és a Trumble-modell jóval 
kisebb nyomásokat (lényegében egy nagyságrenddel kisebbet) eredményezett. Összefoglalásul megállapít-
hatjuk, hogy a szakirodalomban fellelhető, a mikrogömbhéjak infiltrálására vonatkozó egyenletekkel és azok 
kismértékű módosításával az infiltrálási küszöbnyomás meghatározható. Az elméleti számítások ellenőrzésé-
re kísérleteket végeztem. 

4.2. A nyomásos infiltrálás technológiai paraméterei 

A nyomásos infiltrálás, mint technológia a legjobban a kisnyomású melegkamrás öntésre hasonlít. A leg-
főbb különbség a két technológia között az, hogy nyomásos infiltrálás során a kitöltésre kerülő üreg nem 
üres, hanem az erősítő anyaggal telített, valamint a nyomást nem közvetlenül az olvadékkal kapcsolatban 
lévő dugattyú, hanem inertgáznyomás biztosítja. A nyomásos infiltrálást több paraméter befolyásolja. Az 
infiltrálandó térfogat alakja és mérete, az erősítőanyag előmelegítése, valamint nedvesíthetősége (függ a 
hőmérséklettől). Ezeken kívül még három fő technológiai paraméter hatása is fontos. A már említett hőmér-
séklet, amit behatárol az infiltráló anyag és az erősítőanyag olvadáspontja, illetve degradációs hőmérséklete. 
Az infiltrálási nyomás, ami meghatározó befolyással van az infiltrálás minőségére és a nemkívánt porozitások 
mennyiségére. Alsó határa az a nyomás, amely még teljes egészében képes infiltrálni az adott térfogatot 
(infiltrálási küszöbnyomás), felső határa tömör infiltrálandó testek esetén az a nyomás, amit az 
infiltrálóberendezés képes elviselni, üreges (vagy porózus) testek esetén pedig az a nyomás, amit az üreges 
testek képesek összeroppanás nélkül elviselni. A harmadik fő technológiai paraméter pedig az infiltrálási idő, 
ameddig az infiltrálógáz az adott nyomással áramlik az infiltráló rendszerbe. Mivel az infiltrálási hőmérséklet 
határozott és az infiltráló anyag olvadáspontjához kötött, két technológiai paramétert lehet érdemben vál-
toztatni, az infiltrálási nyomást és az infiltrálási időt. 

Ebben a fejezetben a nyomásos infiltrálás fő paramétereinek (infiltrálási nyomás, idő és hőmérséklet) ha-
tásait elemzem az infiltrálási mélységre. A vizsgálat kiemelt fontossággal bír, mivel a vizsgálati módszer át-
menetet képez a nyomásos infiltrálás és a nyomásos öntés (mint lehetséges ipari gyártási eljárás) között. A 
paraméterek vizsgálatával megteremthető a szintaktikus fémhab tömbök és alkatrészek ipari léptékű gyártá-
sának és gyártástervezésének alapja. 

A két fő infiltrálási paraméter hatásának vizsgálatára terveztem és építettem egy kísérleti 
infiltrálóberendezést. A kísérleti berendezés (23. ábra) lelke a 6-os jelzésű acélcső, amely alsó harmadában 
egy vállat alakítottam ki. A váll felső része kúpos kiképzésű, és a továbbiakban fontos szerepet játszik, mint 
kúpos ülékű zárószelep. A 7-es jelű belső csőben helyeztem el az infiltrálni kívánt anyagot, esetemben az SLG 
típusú kerámia mikrogömbhéjakat. A cső mindkét végét egy-egy rozsdamentes acélból készült szűrővel (12) 
zártam le, amely az alumíniumot és a gömbhéjak között lévő gázt is gyakorlati szempontból áramlási ellenál-
lás nélkül átereszti. A cső két végén elhelyezett szűrőket az 5-ös jelű leszorítóelem és a 8-as jelű elem rögzíti 
a belső cső végén. Utóbbi a 6-os csőben kimunkált vállal egy zárószelepet alkot, melynek segítségével a cső 
két, különálló térfogatra bontható. Ezenkívül a 8-as elembe egy rozsdamentes acélcsövet is besajtoltam (9), 
amely a kísérlet során az ömledékbe nyúlva az infiltrálási nyomás hatására fogja az olvadékot a töltőanyag-
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hoz eljuttatni. Az 5-ös és 8-as jelzésű záróelemeket az ábrán nem jelzett 3 db menetes szár fogja össze és 
szorítja a belső csőre. Az ilyen módon, menetes szárakkal összeállított betétet a 4-es jelzésű acélelem szorítja 
a 6-os cső kúpos ülékéhez a 2-es jelű menetes fedél segítségével, amelybe egy 1-es jelzésű rozsdamentes 
acélcső van besajtolva és behegesztve. Ennek feladata a gáz el-, illetve hozzávezetés biztosítása (a csatlakozó 
csövek polimerből készültek, így az 1-es jelű gázvezető csövek viszonylag hosszúak (~300 mm). A menetes 
fedél és a külső cső közé szigetelő paplant (3) helyeztem a légmentes zárás javítása érdekében. A külső cső 
alsó térfogatában helyezkedik el a 10-es jelzésű tégely, amely a kezdetben szilárd, majd ömledék állapotú 
mátrixanyag tárolására szolgál. A tégely rozsdamentes acélból készült, és a 11 jelzésű tartóelemen nyugszik. 
A tartóelemen és a tégely felső részén 4 furat, illetve vágat van, hogy az alulról történő gázhozzávezetés biz-
tosított legyen. A tégelyt és a tartóelemet szintén szigetelőpaplanon keresztül egy újabb menetes fedél szo-
rítja a külső csőbe munkált vállhoz, amelybe ugyancsak egy gázvezető cső van besajtolva és behegesztve. 

 

 

23. ábra - Kísérleti infiltráló berendezés 24. ábra - Kísérleti elrendezés 

Kezdetben a vezérlést végző útszelep a 24. ábrán berajzolt helyzetben volt, és így az Ar2 palackból érke-
ző kisnyomású argon gáz a berendezés egész belső terét folyamatosan átöblítette. Ezután megkezdtem a 
rendszer hevítését egy indukciós kemence (Power-Trak 15-96) segítségével. A hevítés során a mátrixanyag 
megolvadásáig az argonöblítés folyamatos volt. Amikor a mátrixanyag megolvadt és elérte az öntési hőmér-
sékletet, az útszelepet meghatározott időre átváltotta egy időzítő. Ekkor a berendezés alsó kamrájában meg-
jelent az Ar1 palackon előre beállított öntési nyomás. Mivel a felső kamra továbbra is a környezettel állt kap-
csolatban (légköri nyomás) az alsó és felső kamra között nyomáskülönbség alakult ki. A nyomáskülönbség 
hatására az olvadt mátrixanyag a (9) csövön keresztül felemelkedve a mikrogömbhéjak közé hatolt. A 
mikrogömbhéjak az áramlással szemben ellenállást fejtettek ki, ami nyomásesés formájában jelentkezett. 
Amikor az öntési idő lejárt az időzítő automatikusan visszakapcsolta az útszelepet. Ekkor a berendezést eltá-
volítottam a rendszerből és vízben hűtöttem. Végül eltávolítottam a belső csövet, amelyet felbontva az 
infiltrált mélység mérhetővé vált. A kísérletek során – az eddig elvégzett számításokhoz hasonlóan – köny-
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nyebb kezelhetőségű AlSi12 mátrixanyagot alkalmaztam kisebb olvadáspontja és jobb önthetősége miatt. 
Töltőanyagként a gyártó szerint legáltalánosabban alkalmazott SLG mikrogömbhéjakat használtam. A mérés 
során az infiltrálási hőmérséklet állandó (640 °C) volt. A nyomást és az infiltrálási időt változtattam. A nyo-
mást 0,1 MPa (~1 bar) túlnyomásról indítva 0,1 MPa-ként növeltem 0,4 MPa-ig, míg az infiltrálási időt 1 s-ról 
indulva 2 s-onként 5 s-ig. Így összesen 12 mérési pontot vettem fel. A kísérletek közvetlen eredménye a belső 
csőben elhelyezkedő gömbhéjak  infiltrálási mélysége. Ezt a nyomás–idő síkon ábrázolva egy felületet kap-
tam eredményül, amely segítségével az adott határértékeken belül a várható infiltrálási mélység előre jelez-
hető. Vagyis az így előállított felület alkalmazható annak meghatározásához, hogy egy adott alkatrész mek-
kora nyomás és mennyi idő alatt infiltrálható. Az egyes méréseket a nyomáson és az infiltrálási időn túl a 
gömbhéjakat tartó csőben kialakuló hőmérséklet-eloszlás (T1 a cső felső részén, T2 középen, T3 pedig a cső 
alsó részén) és az ömledék öntési hőmérséklete (T4) is befolyásolta. A kísérletek eredményeit a következő 9. 
táblázat foglalja össze. 

9. táblázat - Az infiltrálási kísérletek adatai és eredményei 

Jel 
Infiltrálási Hőmérséklet 

idő, t (s) nyomás, p (bar) mélység, L (mm) T1 (°C) T2 (°C) T3 (°C) T4 (°C) 

0. 5 0,5 0 660 650 630 640 
1. 1 1 16 640 640 620 640 
1.* 1 1 19 660 650 640 640 
2. 1 2 29 640 630 620 640 
3. 1 3 41 640 640 620 640 
4. 1 4 68 610 630 630 640 
5. 3 1 21 670 670 640 640 
6. 3 2 41 640 640 625 640 
7. 3 3 57 680 670 645 640 
7.* 3 3 52 650 640 640 640 
8. 3 4 95 650 650 630 640 
9. 5 1 43 710 710 690 640 
10. 5 2 71 700 690 700 640 
11. 5 3 94 670 660 665 640 
12. 5 4 143 670 640 630 640 
12.* 5 4 148 660 650 640 640 

Átlag    660 654 642 640 
Szórás    24,5 21,9 23,9 0 

A 9. táblázat értékeit vizsgálva látható, hogy az infiltrálási mélység mind az infiltrálási idő, mind pedig az 
infiltrálási nyomás növelésével növelhető. Ennek az az ipari jelentősége, hogy egy adott kiterjedésű alkatrész 
nyomásos öntése (fröccsöntése) akár az idő, akár a nyomás növelésével sikeresen elérhető. Azt, hogy egy 
adott alkatrész nyomásos öntésekor melyik utat (esetleg a paraméterek kombinált változtatását) választják, 
egyéb megfontolások alapján dönthető el. Az öntési idő túlzott megnövelése kémiai reakciót eredményezhet 
a nagy Si-tartalmú mikrogömbhéjak és a kémiailag reaktív olvadt alumínium között. Másrészről a nyomás 
fokozása az öntési berendezések pontosabb, finomabb, komplikáltabb és ezért költségesebb gyártását köve-
teli meg. A táblázatban szereplő 0. jelű mérés szerepe annak igazolása volt, hogy a nedvesítésből származó 
küszöbnyomás, amely a mikrogömbhéjak infiltrálásához szükséges az elméleti modellek által jósoltan 0,5 
bar-nál nagyobb. Az eredményeket szemlélve látható, hogy 0,5 bar-os nyomáson az infiltrált mélység 0 mm 
volt, vagyis létezik egy 0,5 és 1 bar közé eső infiltrálási küszöbnyomás. Ezt az értéktartományt a Rohatgi- és a 
Trumble-modell nagymértékben alulbecsli. A Bárczy–Kaptay-modell helyesebb eredményt ad, bár a küszöb-
nyomás értéktartományát kis mértékben felülbecsli. Azért választottam az ellenőrzésnek ezt a „durva” mód-
ját, mivel az alumíniumolvadékon óhatatlanul képződő oxidhártya az ömledék felületi feszültségét jelentősen 
befolyásolja, és így nagy hatással van a számított küszöbnyomásra is. Ezenkívül a mikrogömbhéjak kísérle-
tenként mindig kicsit másképpen helyezkednek el, ami szintén hatással van a küszöbnyomásra. 
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A nyomásos öntések elvégzése után a belső csö-
veket felnyitottam és megvizsgáltam az elkészített 
próbatesteket, szemügyre vettem az öntés során 
kialakult infiltrálási frontokat (25. ábra). A nyomásos 
öntés során az infiltrálás irányából nézve konvex 
ömledék front alakult ki a próbatest végén. Az 
ömledékfront alakját a hőmérsékleten kívül a cső 
grafitbevonatának vastagsága és minősége is befo-
lyásolhatta. A próbatestek hossza mentén csiszola-
tokat készítettem az infiltráltság mértékének (mint 
fő minőségjellemzőnek) vizsgálata érdekében. Pél-
daként a 3 bar nyomással és 5 s nyomási idővel ké-
szített próbatestet (94 mm) mutatom be. A képsoro-
zatot az 26. ábra mutatja a próbatest mentén fentről 
lefelé haladva. A csiszolatok a front végső helyzeté-
től 25, 45, 65 és 85 mm távolságban készültek. A 
képeken jól megfigyelhető, hogy az infiltráltság mér-
téke közel tökéletes. Az adott paraméterekkel gyár-
tott alkatrészek mechanikai tulajdonságai valószínűleg megfelelőek. Néhány helyen, ahol a gömbhéjak kette-
sével vagy hármasával találkoztak, az alumínium nem volt képes a mikrogömbhéjak közé hatolni. Az ilyen 
helyek gyakorisága az infiltrálás kezdetének helyétől távolodva nőtt. A 26a ábrán megfigyelhető, hogy az 
infiltrálási fronthoz közel (a konvex, kúpos felület közelében) helyenként kialakultak összefüggő infiltrálatlan 
területek. Ugyanakkor a képsoron az is megfigyelhető, hogy a mikrogömbhéjak eloszlása a próbatest mentén 
egyenletes volt. 

  

  
26. ábra - Mikrocsiszolati képek a próbatest mentén felülről (a) lefelé (d) haladva 

 
25. ábra - Konvex (a) és konkáv (b) alakú infiltrálási frontok 
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A mikrogömbhéjak egyenletes eloszlását a mikrocsiszolatokon végzett képelemzésekkel igazoltam, amely 
során meghatároztam a mikrogömbhéjak, a köztük lévő üregek és a mátrixanyag arányát (példa a 27. ábrán). 
A vizsgálatok reprezentatívnak tekinthetők, mivel a mintavételezés véletlenszerűen, a próbatest különböző 
részeiről történt. Az eredményeket a 10. táblázat mutatja. 

 

 
10. táblázat - A mikrogömbhéjak, a nemkívánt porozitás és a 
mátrix megoszlása a keresztmetszetben 

Kép 
Mikrogömbhéj Nemkívánt 

porozitás 
Mátrix 

Vmg (%) Pnk (%) Vba (%) 

31a 60,5 6,5 33 
32b 62 6,5 32 
33c 58 5,8 36,2 
34d 56,5 5,5 38 

Átlag 59,3 6,1 34,8 
Szórás 2,47 0,51 2,79 

27. ábra - A mikrogömbhéjak (piros) és a nemkívánt üregek 
(zöld) eloszlása a 26a ábrán 

A 10. táblázat megmutatja, hogy a mikrogömbhéjak mintegy 60%-ban, tehát nagy hányadban vannak jelen, 
az egyes képeken mért mikrogömbhéj és nemkívánt porozitás mennyiségek szórása pedig kicsi. 

A próbatestek vizsgálata és az infiltrálási mélységek meghatározása után diagramokon ábrázoltam azo-
kat, a fröccsöntés két fő paraméterének – infiltrálási nyomás és idő – hatását szemléltetendő (28. ábra). 

  
28. ábra - Az infiltrált mélység változása a nyomás (a) és az idő (b) függvényében 

A mérési pontokra görbéket illesztettem, hogy nyomon követhessem a paraméterek változtatásának 
törvényszerűségét. Az infiltrálási függvények ismeretében az alkatrészek tervezése során meghatározhatók a 
sikeres öntéshez szükséges nyomás és idő értékek. A diagramokon jól látható, hogy az infiltrálási mélység 
mind az infiltrálási nyomás, mind az indfiltrálási idő növelésével nemlineárisan növekszik. A mérési pontok 
viszonylag kis száma (12 db) ellenére a hatványtörvény szerint illesztett görbék mindkét vizsgált paraméter 
mentén jól illeszkednek. Ezért úgy vélem, hogy az ezeket leíró függvénykapcsolat helyes, és alkalmas a mind-
eddig pusztán elméleti megfontolások talaján kidolgozott infiltrálási modellek ellenőrzésére és validálására 
is. A mérési adatok alapján meghatározott törvényszerűséget a következő egyenletek közelítik a legjobban a 
nyomás, illetve az idő függvényében (görbénként állandó infiltrálási idő-, illetve nyomásértékek mellett): 

 (19) 

(a) (b) 

200 μm 
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Ahol  az a mélység, amely 0 bar nyomás hatására infiltrálódik (ez nyílván minden esetben 0 mm),  és 

 illesztési konstansok,  pedig a nyomásérzékenységet kifejező kitevő. Természetesen minden illesztési 

paraméter változik az infiltrálási idővel. Az infiltrált hosszat az idő függvényében leíró egyenlet: 

 (20) 

A fenti egyenletben az infiltrálási időt minden határon túl csökkentve az infiltrált mélység az (csak elmélet-
ben létező, nem zérus)  értékhez tart. A  és  értékek illesztési konstansok,  pedig az időérzékenysé-
get kifejező kitevő. Az ebben az egyenletben szereplő illesztési paraméterek pedig a az infiltrálási nyomástól 
függnek. Az egyenletekben szereplő konstansok adott anyagpárosítás (mátrix- és töltőanyag) mellett a gör-
bék illesztésével meghatározhatók, értékeiket a 11. és 12. táblázat foglalja össze. 

11. táblázat - Az illesztési paraméterek értékei a nyomásfüggést leíró egyenletben 

Infiltrálási idő Illesztési paraméterek 

t, (s) L0p (mm) Ip1 (mm·bar-m) m Ip2 (bar) 

1 0 1,733·10-4 5,097 -8,479 
3 0 1,567·10-4 5,291 -8,336 
5 0 0,00246 4,358 -8,416 

12. táblázat - Az illesztési paraméterek értékei az időfüggést leíró egyenletben 

Infiltrálási nyomás Illesztési paraméterek 

p, (bar) L0t (mm) It1 (mm·s-n) n It2 (s) 

1 17,17 0,615 2,700 1 
2 29,29 3,429 1,807 1 
3 41,41 3,189 2,027 1 
4 68,68 9,346 1,531 1 

A 28b ábra szerint az infiltrált mélység az idő függ-
vényében nem lineárisan változott. Ez – a diagram 
görbéit foronómiai görbékként értelmezve – arra 
utal, hogy az ömledék, illetve ömledékfront fokoza-
tosan gyorsult az infiltrálás során. Az infiltrálási 
folyamat elején tehát kialakul az előre beállított 
infiltrálási nyomás, aminek hatására az 
ömledékfront mozgásba lendül. Mivel a rendszer-
ben a legnagyobb gondosságú Ar öblítés és előké-
szítés ellenére is van némi oxigén és mivel az 
ömledékfront a mikrogömbhéjak elérése előtt ösz-
szefüggő felület, végbemegy az ömledékfront mi-
nimális, de a nedvesítési viszonyok szempontjából 
kritikus oxidációja. Amennyiben az infiltrálási nyo-
más kezdeti értéke meghaladja a mikrogömbhéjak 
infiltrálásához szükséges, oxidos nedvesítési viszo-
nyokkal (7. és 8. táblázat) számított infiltrálási kü-
szöbnyomást, az ömledékfront behatol a 
mikrogömbhéjak közé, amelyek – mintegy alaki ellenállást kifejtve – az infiltrálást hajtó nyomáskülönbséget 
folyamatosan. Mivel a mikrogömbhéjak elhelyezkedése véletlenszerű és ezért adott szakaszonként a nyo-
máscsökkentő hatásuk közel azonos, jelenlétük (az alaki ellenállás miatt) az infiltrálási mélység lineáris válto-
zását eredményezné az infiltrálási idő függvényében. Tehát működnie kell még egy, az ömledékfront haladá-
sát befolyásoló, további hatásnak is. Amikor az ömledékfront a mikrogömbhéjak közé hatol a találkozás a 
mikrogömbhéjakkal minden érintkezési helyen felszakítja az ömledékfrontot. A mikrogömbhéjakkal érintke-
zésbe lépő ömledékfront fokozatosan kihajlik, felülete megnő, és helyenként újra oxidálódik (a folyamat 
lépéseit egy gömbhéjsorra egyszerűsítve lásd a 29. ábrán). Mivel a mikrogömbhéjak kisméretűek és igen 
közel vannak egymáshoz, az oxidhártya nem tud mindenütt újra kialakulni. Az oxidmentes ömledékfront és a 

 
29. ábra - Az ömledékfront előrehaladása és kihajlása a gömbhé-

jak között (elvi vázlat) 
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mikrogömhéjak közötti nedvesítési viszonyok viszont merőben mások (8. táblázat). Ez a –nedvesítési viszo-
nyokon és kapilláris hatásokon alapuló – hatás az ömledékfrontra mintegy „szívó” hatást kifejtve az infiltrálás 
előrehaladását gyorsítja, és emiatt tér el az idő függvényében ábrázolt infiltrált mélység a lineáristól. 

A fenti, az infiltrált mélységet legjobb közelítéssel leíró egyenletekben a legfontosabb paraméterek az 
időfüggő  és a nyomásfüggő  érzékenységi kitevők, amelyek megmutatják, hogy az adott anyagpár az 
infiltrálás során mennyire érzékeny a nyomás, illetve az idő változásának hatására. Az eddig ismertetett 
egyenletekkel jól leírhatók és nyomon követhetők az egyes paraméterek változásának hatásai külön-külön. 
Ugyanakkor természetesen az infiltrálási folyamat továbbra is kétparaméteres, ezért az infiltrálási mélysége-
ket a nyomás-idő síkon is ábrázoltam és vizsgáltam. A mérési pontokra síkokat fektettem, aminek a követke-
ző felület lett az eredménye (30. ábra). 

  
30. ábra - Infiltrált mélységek az infiltrálási nyomás és infiltrálási 

idő függvényében 
31. ábra - A mérési pontokra illesztett hatványtörvényt leíró 

felület 

Az ábrán jól látható, hogy az infiltrálási nyomás és az infiltrálási idő növelésével az infiltrálási mélység fokoza-
tosan nőtt, nagyobb idő és nyomás tartományban a növekedés mértéke is nagyobb volt. Annak érdekében, 
hogy a mérési pontok által közrezárt területen bármilyen nyomás–idő pontpárra meg lehessen becsülni az 
infiltrálási mélységet a mért pontokat egy hatványtörvénynek engedelmeskedő felülettel közelítettem (31. 
ábra). A felület egyenletét a következő összefüggés írja le az infiltrálási nyomás és az infiltrálási idő függvé-
nyében: 

 (21) 

A fenti egyenletben a  és az  a nyomás- és időérzékenységi kitevők Az illesztés számítógépes elvégzésével 
(legkisebb négyzetek módszere) és a paraméterek értékének meghatározásával (eredmények a 13. táblázat-
ban) rendelkezésre áll az adott anyagpárra érvényes kétparaméteres felület, amivel a nyomás-idő síkon mo-
zogva egy-egy megkívánt infiltrálandó mélységhez meghatározhatók az ideális technológiai paraméterek (a 
legkisebb szükséges öntési nyomás és idő). Ez nagyon fontos egy adott anyagpárból készülő, adott méretű 
szintaktikus fémhab alkatrész gyártásához. Az illesztés jóságát leíró tényező R2=0,99033 volt, ami a műszaki 
gyakorlatban igen jónak mondható. 

13. táblázat - Az illesztési paraméterek értékei a nyomás- és időfüggést leíró egyenletben 

L0 Ip k It l Ipt R2 
(mm) (mm·bar-k)  (mm·s-l)  (mm·bar-ks-l) 

12,092 3,013 2,083 0,738 2,245 0,078 0,990 

Összefoglalva tehát megállapítható, hogy kidolgoztam egy kísérleti eljárást és készüléket, amely ered-
ményesen alkalmazható az infiltrálási mélység meghatározására és az infiltrálási küszöbnyomás ellenőrzésé-
re. A berendezés segítségével végzett mérések során megállapítottam, hogy az általam vizsgált AlSi12-SLG 
anyagpárra létezik egy a 0,5-1 bar-os nyomástartományba eső infiltrálási küszöbnyomás. A küszöbnyomás 
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megbecslésére a Bárczy–Kaptay-modell alkalmazása célszerű, mert a valódi küszöbnyomást valamelyest 
felülbecsli, így a biztonság irányába tér el. Az infiltrálási mélységet mind a nyomás mind pedig az idő függvé-
nyében hatványtörvényt leíró egyenletek közelítik a legjobban. A nyomás és idő paraméterek együttes vizs-
gálatakor a hatványtörvénynek megfelelő kétparaméteres egyenlet szintén jó közelítést adott. Ezzel a mód-
szerrel előállítható az adott mátrixanyag–erősítőanyag kombinációra, adott infiltrálási időre és nyomásra 
jellemző kétparaméteres felület. A kétparaméteres összefüggés segítségével egy adott gyártmány (akár szin-
taktikus hab, akár részecskeerősítésű kompozit) előállításához szükséges nyomásos öntési paraméterek 
(nyomás és idő) meghatározhatók. A próbatesteket mikroszerkezeti szinten vizsgálva megállapítottam, hogy 
az infiltráltság közel tökéletes volt. Csak a próbatestek tetején volt tapasztalható kismértékű, frontszerű, 
összefüggő infiltrálatlan terület. Az ömledékfront alakját vizsgálva megállapítottam, hogy az infiltrálási front 
az infiltrálás irányából tekintve konvex. Ritkán, a nagyobb belső cső hőmérsékletek esetén a mátrixanyag a 
cső fala mentén „megfutott”, és így konkáv ömledékfront alakult ki. Ezt a hatást erősen befolyásolta a cső 
belső felületén található grafitbevonat vastagsága és minősége is. 

4.3. Szintaktikus fémhabok kísérleti gyártása és tulajdonságai 

A gyártási módszer Blücher-féle nyomásos infiltrálás volt, amelyet egy vákuum és túlnyomás alá helyez-
hető kemencében hajtottam végre. A kemence felépítését mutatja a 32. és 33. ábra. Mátrixanyagként a szak-
irodalmi összefoglalóban említett Al99,5 és AlSi12 alumíniumötvözeteket alkalmaztam (2.2.1. fejezet). Erősí-
tőanyagként pedig az Envirospheres Pty. Ltd. SL150, SLG és SL300 jelű gömbhéjait használtam. Ezekkel össze-
sen hat anyagkombináció valósítható meg és mindegyik kombinációból két, vagyis összesen tizenkét tömböt 
(36×55×180 mm) gyártottam. A gyártáshoz a gömbhéjakat elő kellett készíteni, mivel a beszállító nem tudja 
garantálni, hogy minden gömbhéj ép és zárt. A gömbhéjak zártsága a szintaktikus habok előállításának szem-
pontjából viszont elengedhetetlen, ezért a gömbhéjakat válogatni kellett. 

A válogatási módszer a sűrűségkülönbség elvén alapult. Az első lépésben a gömbhéjakat tiszta etanolba 
töltöttem. Az etanol könnyen beszerezhető, nem mérgező, sűrűsége és viszkozitása kicsi, ezért csak a tényleg 
ép, gázt tartalmazó gömbhéjak úsztak az alkohol felszínére, valamint könnyen párolog, így alapos szárítás 
után semmilyen, az öntés során káros hatású anyag nem maradt a gömbhéjak között. A gömbhéjakat az al-
koholban elkevertem, majd megvártam, hogy az ép hányad a felszínre ússzon, a törött hányad pedig a fenék-
re süllyedjen. Ez hozzávetőlegesen 5 percbe került. Ezután a felszínen úszó gömbhéjakat még egyszer elke-
vertem, ügyelve, hogy az üledéket ne keverjem fel. Ezután ismét megvártam, míg megtörténik a szeparáló-

  
32. ábra - A gyártáshoz használt speciális infiltráló 

kemence 
33. ábra - A gyártáshoz használt speciális infiltráló kemence sematikus 

vázlata 
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dás, majd a felszínre úszott, ép gömbhéjakat lefölöztem. A második lépésben a fent leírtakat ismételtem meg 
a már egyszer átválogatott és épnek ítélt gömbhéjakon, ultrahangos rázatás mellett. Ennek célja az volt, hogy 
a mikroüreggel rendelkező, vagy esetlegesen sérülékenyebb darabokat is ki tudjam szűrni a felhasználásra 
kerülő gömbhéjak közül a felületi feszültség csökkentésével. Az egyes válogatási lépések között töröttnek 
bizonyult mikrogömbhéj hányadokat a 14. táblázatban foglaltam össze. 

14. táblázat – A mikrogömbhéjak válogatása során mért térfogathányadok 

Jelölés 
A válogatási lépés során töröttnek minősített hányad 

Ép hányad (%) 
Etanolos ülepítés (%) Ultrahangos rázatás és etanolos ülepítés (%) 

SL150 18,5 5,8 75,7 
SLG 32,6 6,5 60,9 
SL300 40,9 7,3 51,8 

Az így kiválogatott, majd kiszárított gömbhéjakat aztán egy öntőformába töltöttem, ami egy lefenekelt 
zártszelvény volt 36×55×360 mm belső mérettel. A formát 175 mm magasságig töltöttem fel 
mikrogömbhéjjal, majd ütögetéssel tömörítettem. Így úgynevezett véletlenszerűen legsűrűbben rakott el-
rendezést (Random Close Pack, RCP) lehet elérni, amelynek térkitöltését empirikus úton ~64 tf%-ban hatá-
rozták meg gömbök esetére [58+. A gömbhéjak tetejére ezután egy Al2O3 szigetelő paplan réteget fektettem, 
melynek célja az, hogy az eljárás során megolvadó mátrixanyagot a nyomásos infiltrálás pillanatáig elválassza 
a mikrogömbhéjaktól. A paplanréteg vastagsága mintegy 10 mm volt. Erre helyeztem el az előzetesen a mát-
rixanyagból kimunkált fémtömböt. Ezeken kívül a formába került két termoelem is. Az egyik a forma aljára, 
hogy mérhessem a mikrogömbhéjak környezetében uralkodó hőmérsékletet, a másik pedig egy furatba a 
mátrixanyagból készült tömbben, hogy mérhessem a tömb hőmérsékletét. E két hőmérséklet alapján történt 
a nyomásos infiltrálás (jellemző lefutásaikat Al99,5 és AlSi12 mátrix esetén a 34. ábra mutatja). 

  
34. ábra – A gyártás során mért hőmérsékletek változása az idő függvényében Al99,5 (a) és AlSi12 (b) mátrix esetén 

Az így előkészített öntőformát ezután a kemen-
cébe raktam, a kemencét lezártam, majd vákuum alá 
helyeztem és fűteni kezdtem. A fűtés végeztével a 
mátrixanyag megolvadt és folyadékdugót képzett az 
öntőformában, elválasztva a mikrogömbhéjak terét a 
kemence terétől és megőrizve a vákuumot a 
mikrogömbhéjaknál. Ezután egy útszelep segítségé-
vel a vákuumozást megszüntettem és túlnyomást 
kapcsoltam a rendszerre. Így a folyadékdugó két 
oldalán nyomáskülönbség alakult ki. A 
mikrogömbhéjak térrészében vákuum, míg a kemence többi részében túlnyomás uralkodott. Az így létreho-
zott nyomás különbség az ömledéket átpréselte a szigetelőpaplan rétegen és infiltrálta a gömbhéjakat. Az 
infiltrálás megtörténtét a mikrogömbhéjak hőmérsékletét mérő termoelemen tapasztalt hőmérsékletugrás 
jelezte, mivel az olvadék hőmérséklete ~50 °C-szal nagyobb volt a mikrogömbhéjakéinál. A munkadarabokat 

 
35. ábra - Néhány az elkészült szintaktikus hab tömbök közül 

(a) (b) 
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rövid ideig (30 s) nyomás alatt tartottam, majd az infiltrálási nyomás megszüntetése után a kemencét kinyit-
va, majd abból kiemelve hűtöttem őket. Az eljárás végeztével a hegesztett formát és a feleslegessé vált mát-
rixanyag réteget (a szigetelőpaplan alatt közvetlenül) levágtam és eltávolítottam. Így a felhasználásra kész 
szintaktikus fémhabtömb készen állt a további megmunkálásra. Néhány kész szintaktikushab-tömböt mutat 
az 35. ábra. Az elkészült szintaktikushab-tömbök gyártási paramétereit a következő, 15. táblázat foglalja ösz-
sze. A táblázat első oszlopában a tömbök jele szerepel. A jelölés három tagból áll. Elsőként a mátrixanyag 
típusa áll (Al=Al99,5 vagy AlSi=AlSi12), azt követi a gömbhéj típusa (SL150, SLG, vagy SL300) végül pedig az 
adott összetevőkből álló tömb sorszáma (1 vagy 2). A második és harmadik oszlop az infiltrálás során a 
mikrogömbhéjak környezetében és a mátrixanyagban mért hőmérsékletet, az utolsó oszlop pedig az alkal-
mazott infiltrálási nyomást mutatja. Mint a táblázatban az AlSi-SLG-1 és AlSi-SLG-2 jelű tömbök soraiban 
látható a gyártás során a kisebb nyomás értékeket preferáltam, míg az infiltrálási időt hosszabb ideig fenn-
tartottam (30 s-ig az elméletileg elegendő 6,85 s, illetve 6,51 s helyett (lásd (21)), így biztosan elérhető volt a 
180 mm-es infiltrálási mélység. 

15. táblázat - Gyártási paraméterek 

Jelölés 
Hőmérséklet az infiltrálás pillanatában 

Infiltrálási nyomás, p(bar) 
Mikrogömbhéjak (°C) Mátrixanyag (°C) 

Al-SL150-1 695 720 4,34 
Al-SL150-2 700 720 4,48 
Al-SLG-1 680 720 4,41 
Al-SLG-2 685 720 4,41 
Al-SL300-1 690 720 3,59 
Al-SL300-2 705 720 3,93 

Átlag 692,5 720 4,19 
Szórás 9,35 0 0,36 

AlSi-SL150-1 590 620 3,31 
AlSi-SL150-2 595 620 3,72 
AlSi-SLG-1 585 630 3,38 
AlSi-SLG-2 595 620 3,59 
AlSi-SL300-1 590 620 3,52 
AlSi-SL300-2 600 620 3,31 

Átlag 592,5 621,7 3,47 
Szórás 5,24 4,08 0,17 

A gyártást úgy igyekeztem végezni, hogy mátrixanyagonként azonos hőmérsékleteken és azonos nyomá-
son történjen az infiltrálás. Ennek megfelelően az infiltrálási paraméterek szórása kicsi volt. A mátrixanyagok 
olvadáspontja közötti különbségnek megfelelően az infiltrálási hőmérsékletekben is különbség mutatkozott, 
valamint azt tapasztaltam, hogy az AlSi mátrixanyag esetén már kisebb nyomás esetén is megtörtént az 
infiltrálás. Ez az öntészeti ötvözet jobb hígfolyósságának, kisebb viszkozitásának tudható be. 

Habár a vizsgálatok során minden egyes, a szintaktikushab-tömbökből kimunkált próbatestet külön fo-
gok kezelni, mégis hasznosnak gondolom áttekinteni maguknak a tömböknek a tulajdonságait és az azok 
segítségével értelmezhető trendeket. A szintaktikushab-tömbök egyik legfontosabb fizikai tulajdonsága a 
sűrűsége. A szintaktikus fémhab tömbök sűrűségét alapvetően három módszerrel lehet meghatározni (2.5.1 
fejezet). Tisztán elméleti alapon, ismerve az alkotó anyagok sűrűségét és a mikrogömbhéjak térkitöltését, a 
sűrűséget ki lehet számítani az egyszerű keverési szabály segítségével (a falanyag sűrűségének átlagos össze-
tétel mellett 2800 kgm-3-t feltételeztem). Másfelől a kész szintaktikus habok tömegét és geometriai méreteit 
lemérve szintén számítható egy, a valóságoshoz közelebb eső sűrűség. Harmadsorban a szintaktikus hab 
tömbök sűrűségét Archimedes törvénye alapján is meg lehet mérni (fizikai úton mért sűrűség). A három 
módszer összevetését tartalmazza a 16. táblázat. Az eredményeket diagramban is összefoglaltam (lásd a 36. 
ábrán). A táblázatból és a diagramokból kiderül, hogy a sűrűség a mikrogömbhéjak átlagos átmérőjének (és 
ezzel együtt falvastagságának) növekedésével folyamatosan nőtt a valószínűleg nagyobb kerámiatartalom 
miatt. 
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16. táblázat - A szintaktikus fémhab tömbök sűrűségei 

Jelölés 
Elméleti 
sűrűség, 

ρe (kgm-3) 

Geometriából számí-
tott sűrűség, 

ρg (kgm-3) 

Átlag, 
(kgm-3) 

Fizikai úton mért 
sűrűség, 

ρm (kgm-3) 

Átlag, 
(kgm-3) 

Al-SL150-1 
1,34 

1,41 
1,405 

1,44 
1,43 

Al-SL150-2 1,40 1,42 
Al-SLG-1 

1,38 
1,46 

1,460 
1,46 

1,465 
Al-SLG-2 1,46 1,47 
Al-SL300-1 

1,42 
1,50 

1,50 
1,52 

1,52 
Al-SL300-2 1,50 1,52 

AlSi-SL150-1 
1,32 

1,31 
1,305 

1,31 
1,305 

AlSi-SL150-2 1,30 1,30 
AlSi-SLG-1 

1,36 
1,33 

1,335 
1,33 

1,335 
AlSi-SLG-2 1,34 1,34 
AlSi-SL300-1 

1,40 
1,37 

1,375 
1,36 

1,37 
AlSi-SL300-2 1,38 1,38 

A geometriai méretek és a tömeg segítségével számított sűrűség csak nagyon kis mértékben tér el a fizikai 
úton mért sűrűségtől. Ez a szintaktikus hab próbatestek sűrűségének meghatározását leegyszerűsíti és gyor-
sabbá teszi. Megfigyelhető, hogy az elméleti sűrűség az Al99,5 mátrixanyag esetén kisebbnek, az AlSi12 mát-
rixanyag esetén pedig nagyobbnak adódott, mint 
geometriai vagy fizikai módszerrel meghatározott 
sűrűség. Ez arra utal, hogy az AlSi12 mátrixanyag 
esetében az infiltrálás nem volt teljesen tökéletes, 
némi nemkívánt porozitásra lehet számítani, míg az 
Al99,5 mátrixanyag esetén a teljes porozitás a 
mikrogömbhéjak porozitásának kárára csökkent, 
vagyis az infiltrálás során néhány gömbhéj is telítő-
dött a mátrixanyaggal (a nagyobb nyomás okozta 
törés, vagy/és a gyártás során esetleg felmerülő 
reakció miatt (18). Ez a jelenség kedvezőtlen, mivel 
akadályozza a maximális sűrűségcsökkentést. A tel-
jes porozitás meghatározásához a (15) egyenletet 
használtam. Az egyenletben szerepelnek olyan kife-
jezések, amelyek értékét meg kell határozni. Ilyen 
például a mikrogömbhéjak sugárhányadosa, amely-
nek kifejezését az (1) egyenlet mutatja. Ebben az egyenletben ismeretlen a mikrogömbhéjak átlagos belső 
sugara, amelyet azonban a mikrogömbhéjak valódi sűrűségének ismeretében (5. táblázat) kiszámítható, és 
így a sugárarány, és a próbatestek sűrűségének ismeretében (16. táblázat) a porozitás meghatározható. A 
számításhoz szükséges adatokat, valamint a számítással kapott eredményeket a 17. táblázat foglalja össze. 

17. táblázat - A szintaktikus fémhab tömbök porozitása 

Jelölés 

Belső 
sugár 

Falvas-
tagság 

Sugár- 
hányados 

Porozitás 

Mikrogömbhéj Nemkívánt Teljes 

r (μm) f (μm) η Pmg (%) Pnk (%) Pt (%) 

Al-SL150 46,31 3,69 0,93 50,86 6,18 44,67 

Al-SLG 59,65 5,35 0,92 49,46 5,80 43,66 

Al-SL300 68,25 6,75 0,91 48,22 7,19 41,04 

AlSi-SL150 46,31 3,69 0,93 50,86 1,13 51,99 

AlSi-SLG 59,65 5,35 0,92 49,46 2,03 51,50 

AlSi-SL300 68,25 6,75 0,91 48,22 1,89 50,12 

 
36. ábra - A szintaktikus habok sűrűségeinek összehasonlítása 
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A táblázatban megfigyelhető, hogy az AlSi12 mátrixú szintaktikus fémhabokban a nemkívánt porozitás a 
mikrogömbhéjakkal bevitt porozitáshoz képest kicsi (2,1 %-on belüli), ez alapján az infiltrálás mértéke kielégí-
tő. Az SLG tartalmú tömbök nemkívánt porozitás értéke közvetlenül összehasonlítható a 4.2 fejezetben vég-
zett infiltrálási kísérletek során mért nemkívánt porozitás értékekkel (10. táblázat), habár az egy 3 bar (vagyis 
a gyártásnál 0,5 bar-ral kisebb) nyomással, 5 s-ig infiltrált próbatest értékeit mutatja. Látható, hogy a gyártás 
után mért nemkívánt porozitás mintegy harmada a kísérletek során mértekének, így az infiltrálás (mint azt 
majd a mikroszerkezeti vizsgálatokkal foglalkozó 7.1 fejezetben is látni lehet) közel tökéletes. Megállapítha-
tó, hogy a 0,5 bar-ral megnövelt infiltrálási nyomás és a hosszabb (~30 s-os) infiltrálási idő a nemkívánt poro-
zitás mennyiségét jelentősen csökkentette. Az Al99,5 mátrixanyag esetén a jó infiltrálás érdekében alkalma-
zott nagyobb nyomás hatására a nemkívánt porozitás negatív értékeket vett fel, ami arra utal, hogy az 
infiltrálási nyomás a gyengébb falú gömbhéjakat áttörte és infiltrálta (ennek mértéke sem haladta meg a 7,2 
%-ot). A gömbhéjak infiltrálásának másik oka a mátrixanyag és a mikrogömbhéjak falanyaga között, a határ-
felületen végbemenő kémiai reakció lehet (bővebben lásd a mikroszerkezettel foglalkozó, 7.1 fejezetben). Ez 
a mikrogömbhéjak falát degradálja, gyengíti és így a mikrogömbhéjak már kisebb nyomás estén is bereped-
hetnek és telítődhetnek. 

A doktori munkám során elvégzett kutatásokhoz a fent ismertetett szintaktikus hab tömbökből munkál-
tam ki téglatesteket (10×35×55 mm) mechanikai vizsgálatokhoz (makro-, mélységérzékeny és dinamikus 
keménységmérés) és henger alakú próbatesteket (Ø14×14, 21, illetve 28 mm magassággal) a különféle zömí-
tő vizsgálatokhoz (kvázistatikus és növelt hőmérsékletű kvázistatikus). A próbatesteket forgácsoló megmun-
kálásokkal (fűrészes és gyémánttárcsás darabolással, valamint gyalulással és esztergálással) állítottam elő. A 
szintaktikus hab tömbökből lefűrészeltem egy ~12 mm-es darabot, ebből készültek a téglatest alakú tömbök 
a keménységmérésekhez, majd az egész tömböt gyémánttárcsás vágóberendezéssel szeletekre (6-6 szeletre) 
vágtam. A szeletek magassága a zömítőpróbatestek magasságával közel megegyezett. A szeleteket ezután 
hat egyenlő részre vágtam, amelyekből esztergálással állítottam elő a zömítő próbatesteket. A nagy darab-
szám miatt (12 tömb, tömbönként 6 szelet és szeletenként 6 próbatest, azaz 432 próbatest) mindez lépésen-
ként, sorozatgyártásban történt. 
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5. A szintaktikus fémhabok viselkedése nyomó igénybevételnél 

A különféle műszaki habok (akár fém, akár polimer, akár más mátrixanyagról legyen szó) egyik legfonto-
sabb és elsődleges igénybevétele a nyomás. Bármely, a szakirodalmi összefoglalóban említett alkalmazást 
kezdjük elemezni, arra következtethetünk, hogy a teherviselő elemként, héjak közötti töltőanyagként vagy 
egyéb módon beépített szintaktikus hab elemek fő igénybevétele nyomás jellegű. Ezért úgy gondolom, hogy 
az általam előállított anyagok esetében is célszerű az alapvető kvázistatikus vizsgálatokat elvégezni és ered-
ményeit elemezni. Ráadásul a szakirodalomból hiányoznak az olyan publikációk, amelyek a szintaktikus fém-
habok növelt hőmérsékleten mutatott viselkedését írják le. Mindössze egy publikációt találtam, amely a szin-
taktikus fémhabok kúszásának vizsgálatával foglalkozott [59] Mivel a szintaktikus fémhabok – elsősorban 
kerámia mikrogömbhéj tartalmuknak köszönhetően – nagyobb hőmérsékleten is stabilak maradhatnak, a 
növelt hőmérsékletű kvázistatikus vizsgálatok elvégzése is célszerű és időszerű. A hőmérséklet mellett a kar-
csúság (a próbatest magasságának és átmérőjének aránya), mint geometriai tényező is hatással van a szin-
taktikus fémhabok alakváltozási mechanizmusára és károsodására. A szakirodalom tapasztalataim szerint 
nem tartalmaz erre vonatkozó mérési adatokat. Ezért alkalmaztam a karcsúságot, mint paramétert a fémha-
bok vizsgálata esetén mind a szoba-, mind pedig a növelt hőmérsékletű nyomóvizsgálatoknál. 

5.1. Vizsgálati körülmények, próbatestek 

A kvázistatikus vizsgálatokat egy Zwick 50 típusú 
univerzális, számítógép-vezérelt, elektromechanikus 
anyagvizsgáló gépen végeztem (37. ábra). A vizsgálat 
során állandó keresztfej-sebességet tartottam úgy, 
hogy a zömítés során a próbatest magasságának 
csökkenéséből adódóan változó alakváltozási sebes-
ség integrálközepe 0,01 s-1 legyen, ami megfelel a 
kvázistatikus nyomóvizsgálat követelményének. A 
zömítést 50%-os mérnöki alakváltozásig végeztem, 
hogy képet kaphassak a próbatestek károsodásáról, 
a mechanikai tulajdonságaikról és a teljes tönkreme-
netelük során elnyelt mechanikai munkáról. Ezen 
jellemzők ismerete fontos a szintaktikus fémhab 
alkatrészek tervezhetőségéhez. A nyomóvizsgálato-
kat a szerszámfelek megfelelő megvezetésének ér-
dekében egy négyoszlopos zömítőszerszámban vé-
geztem. A szerszám mindkét nyomólapja köszörült 
volt. A növelt hőmérsékletű vizsgálatok során a mé-
rőberendezést kiegészítettem egy TEE 48/60X típusú 
hőkamrával is. A szobahőmérsékletű vizsgálatok ~25 
°C-on történtek, míg a növelt hőmérsékletű vizsgála-
tok vizsgálati hőmérséklete a hőkamrával üzembiz-
tosan elérhető 220 °C (vagyis a Th=0,5 homológ hő-
mérsékletnél nagyobb) volt. A növelt hőmérsékletű 
vizsgálatok megkezdése előtt a zömítőszerszámot és 
a próbatesteket is egy órán keresztül előmelegítet-
tem az előzőleg már felfűtött hőkamrában. A 
kvázistatikus nyomóvizsgálatok során különböző 
karcsúságú próbatesteket zömítettem. A próbatestek átmérője 14 mm volt, és így az 1, 1,5 és 2 karcsúságnak 
megfelelő magasság értékek 14, 21 és 28 mm-re adódtak. A vizsgálatok elvégzése előtt minden próbatestnek 
megmértem a méreteit és a tömegét, majd kiszámítottam a sűrűségüket. A zömítés előtt a próbatestek 
mindkét síkra munkált oldalát hőálló kenőanyaggal kentem be, amelyre egy alufóliadarabot helyeztem, majd 

 

37. ábra - A Zwick50 típusú univerzális anyagvizsgáló gép, hát-
térben a hőkamrával, balra a hőkamra vezérlése, a négyoszlopos 

szerszám 
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az alufóliát még egyszer bekentem, és így került végül a próbatest a zömítőszerszámba. Ezzel, a szakiroda-
lomból elsajátított kettős kenéssel igyekeztem minimalizálni a zömítés során a próbatest és a zömítőlapok 
közötti súrlódást és annak hatását. Minden anyagtípusból és minden különböző karcsúságértékkel rendelke-
ző anyagból 6-6 darabot zömítettem szobahőmérsékleten és 220 °C-on egyaránt. Összesen tehát 2 (különbö-
ző mátrixanyag) × 3 (különböző mikrogömhéj típus) × 3 (különböző karcsúság érték) × 6 (próbatest minden 
lehetséges kombinációból) × 2 (mérési hőmérséklet) = 216 darab munkadarab került nyomóvizsgálatra. En-
nek a nagyszámú mintának az eredményeit foglalom össze és elemzem a következő alfejezetekben. 

5.2. A nyomóvizsgálatok eredményei 

Mint minden más anyag, így az általam előállított szintaktikus fémhabok is rendelkeznek a rájuk jellemző, 
tipikus nyomóvizsgálati diagramokkal. Egy ilyen, jellegzetes nyomóvizsgálati diagramot mutat be a 38. ábra. 
A diagramon három jól elkülöníthető fő szakasz figyelhető meg. 

Az I. szakaszban, az Ia részen (a nyomódiagram „A” pontjától a B pontig) a próbatestek rugalmasan 
alakváltoznak. Ez a szakasz lényegében lineáris (lásd szaggatott zöld vonal a 38. ábrában) eltekintve a kis 
terheléseknél és kis alakváltozásoknál jelentkező bekezdő résztől, amely a gép beállása illetve a zömítő szer-
szám rugóinak ellenállása következtében nemlineáris jelleget mutat. A lineáris szakasz meredeksége (elha-
nyagolva a bekezdő nemlineáris szakaszt és a nyomószilárdság elérése előtt tapasztalható minimális elhaj-
lást) megfeleltethető a próbatest celluláris felépítéséből eredő szerkezeti merevségének. Mivel ezen a szaka-
szon csak rugalmas alakváltozás fordul elő a mikrogömbhéjak sértetlenek maradnak (38a ábra). 

Az Ib szakasz alatt (a „B” ponttól a „C” pontig) megindul a mátrixanyag képlékeny alakváltozása, erre a 
szintaktikus fémhabok nemkívánt porozitása mellett az ad lehetőséget, hogy a mikrogömbhéjak nem a teljes 
térkitöltéssel vannak jelen a szintaktikus fémhabban (64 tf% az elméletileg lehetséges 74 tf% helyett). A sza-
kasz a lineáristól némileg elhajlik és a σ1max és εσmax értékekkel rendelkező (az esetek többségében globális) 
maximummal ér véget („C” pont a nyomódiagramban). Az ezen a szakaszon történő maradó alakváltozás a 
néhány tized milliméteres nagyságrendbe esik. A mátrixanyag alakváltozását igazolja a maradó alakváltozás 
és az, hogy mindemellett a mikrogömbhéjak épek maradtak (38b ábra). 

A következő, II. szakasz ismét két alrészre osztható. A IIa szakaszon (a „C” ponttól a „D” pontig) a feszült-
ség hirtelen, jellemzően mintegy 20-30 %-kal visszaesik. Ekkor jelenik meg a próbatestben az első repedés, 
vagy törési sáv, amely rendszerint ~45°-os szöget zár be a próbatest képzeletbeli tengelyével, vagyis a maxi-
mális csúsztatófeszültség síkjába esik, vagy függőleges a fellépő járulékos erők hatására. Előfordul a 
mikrogömbhéjak vízszintes síkban történő törése és tömörödése is. A károsodási formákat a későbbiekben 
részletesen elemzem a tönkremenetelről szóló 6. fejezetben. Az első törési zóna csupán néhány 
mikrogömbhéj vastag, amint azt a 38c ábra mutatja. Az ábrán három törött mikrogömbhéj látható, amelyek 
a vízszintes tengellyel közel 45°-os szöget bezárva elnyíródtak és néhány mikrométernyit a törési sík mentén 
elmozdultak. 

A II. szakasz feszültségesése és a szakaszon végbemenő mechanikai energiaelnyelésnek a mértéke (IIb 
szakasz, a „D” ponttól az „E” pontig) a szintaktikus habok károsodására jellemző paraméter, az egyedi tönk-
remeneteleknek megfelelően nagy szórással rendelkezik. Ezen a szakaszon a törési sáv (legyen az akár nyírá-
sos, akár tömörödéses vastagodni kezdett és egyre inkább kiterjedt. Megkezdődik a mikrogömbhéjak ellapu-
lása, a próbatestek teljes porozitása csökken (38d ábra). 

A III. szakasz mind közül a legváltozatosabb. Habár a próbatest már „tönkrement”, mivel egy jól definiál-
ható repedéssel, vagy egy erősen összenyomódott sávval (esetleg mindkettővel) rendelkezik, ez a platós 
szakasz mégis fontos szerepet játszik, mert a szintaktikus fémhabok képesek a sérüléseket lokalizálni és a 
terheléseket más részeikkel felvéve további mechanikai energiát elnyelni, mivel a repedéstől eltekintve az 
összes többi rész megtartotta porózusságát és tovább terhelhető maradt. A III. szakaszra ez a viselkedés, 
vagyis a nagymértékű energiaelnyelés jellemző. A szakaszt elérve annak megfelelően, hogy a próbatesten hol 
jelent meg az első repedés, milyen volt az iránya stb. további repedések jelenhetnek meg. Az első repedés 
során keletkezett két próbatestfél egymáson elcsúszik, vagy megkezdődik a repedés mentén az egyik, vagy 
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mindkét próbatest-fél „morzsolódása”. Az is előfordul, hogy az első törésből kiindulva újabb repedés kelet-
kezik, második csúcsként jelentkezve a nyomóvizsgálati diagramban. A számos lehetőségnek megfelelően a 
III. szakaszban a felvett terhelés nőhet, stagnálhat, csökkenhet, vagy más módon változhat (a mérések alap-
ján az esetek többségében nőtt vagy stagnált). Ebben a szakaszban a tömörödött részekben végbemegy a 
mikrogömbhéjak teljes tömörödése és a mátrix alakváltozásával a mikrogömbhéjak közötti részek kitöltőd-
nek a mátrixanyaggal (38e ábra). 

A szintaktikus habok további jellemzője a teljes nyomóvizsgálatuk során elnyelt mechanikai energia 
mennyisége, ami arányos a nyomóvizsgálati görbe alatti területtel. Az elnyelt energiát is lehet szakaszonként 
mérni és tárgyalni. A munkák közül összehasonlításra az első feszültségcsúcsig (I. szakasz) elnyelt energia és a 
teljes nyomóvizsgálat alatt elnyelt mechanikai energia a legalkalmasabb, mivel mint majd bemutatom a II. 
szakaszon elnyelt energia nagy szórással változik az egyedi károsodási mechanizmusoktól függően. 

   

 

 
 

38. ábra – Szintaktikus fémhab tipikus nyomódiagramja (Al-SLG) 

A nyomóvizsgálatok során nyert eredmények könnyebben értelmezhetők diagramokban ábrázolva, ezért 
ilyen formában közlöm őket, táblázatos formában a mellékletben találhatók. A karcsúság függvényében áb-
rázoltam a vizsgált mechanikai tulajdonságokat: a nyomóvizsgálat során jelentkező első feszültségcsúcsot 
(nyomószilárdság), a hozzá tartozó alakváltozást (törési alakváltozás), a törési alakváltozással elnyelt mecha-
nikai munkát, az I. szakasz meredekségét, a II. szakaszra jellemző feszültségesést és mechanikai energiát, 
valamint a próbatest, teljes, 50%-os alakváltozása során elnyelt mechanikai energiát. Minden diagramon a 
mikrogömbhéjak típusát alkalmaztam paraméterként. Elsőként a nyomószilárdságot vizsgáltam (39. ábra). Az 
ebben a főfejezetben szereplő összes diagramban a tömör jelekkel ábrázolt értékek a szobahőmérsékleten, 
az üregesek pedig a növelt hőmérsékleten, vagyis 220 (°C)-on végzett nyomóvizsgálatok során mért és rögzí-
tett eredményeket mutatja. Az egyes karcsúságértékekhez tartozó, különböző típusú mikrogömbhéjakkal 
előállított szintaktikus habok eredményeit a vízszintes irányban némileg eltolva ábrázoltam a könnyebb átte-
kinthetőség érdekében. 
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39. ábra - Az Al99,5 (a) és AlSi12 (b) mátrixú szintaktikus fémhabok nyomószilárdsága a karcsúság függvényében 

A szobahőmérsékletű méréseket tekintve az Al99,5 mátrixú fémhabok átlagos nyomószilárdsága az SL150 
típusú mikrogömbhéjak beépítésekor gyakorlatilag a felére csökkent, ami azt mutatja, hogy a legkisebb átla-
gos átmérőjű és legkisebb falvastagságú mikrogömbhéjakkal erősített próbatestek a legérzékenyebbek a 
karcsúságra. Az érzékenység oka, hogy a karcsúság növekedésével egyre inkább nő a csúsztató jellegű, nyírá-
sos igénybevétel a próbatestekben [60]. Ez az alakítástechnikában 2,4–2,5 H/D értéknél fellépő jelenség 
*61,62+ a szintaktikus fémhabok esetén már jóval kisebb, H/D=1,5 karcsúság esetén is jelentkezett. A nyírás 
jellegű igénybevétel a kerámiák szempontjából veszélyesebb, mint a vizsgálat során tervezett nyomás és erre 
a kerámiák érzékenyebbek is. A legvékonyabb fallal rendelkező SL150 jelű gömbhéjak ezt nem voltak képe-
sek tolerálni és elpattantak. Megállapítható tehát, hogy a tömbszerű anyagoknál a képlékeny alakítások so-
rán a gyakorlatban tapasztaltak szerint a H/D>2,4 estén jelentkező kihajlásos, nyírásos tönkremenetel a mé-
réseim alapján szintaktikus fémhaboknál már 1,5 H/D esetén megjelenik. Megtartva az Al99,5 mátrixanya-
got, de SLG és SL300 mikrogömbhéjakat alkalmazva az első feszültségcsúcs értéke előbb az SL150 
mikrogömbhéjak esetén tapasztalt mértékben intenzíven csökkent, majd gyakorlatilag (szórás értékeken 
belül) stagnált. A lágy mátrix és vastagabb falú mikrogömbhéjak esetén az igénybevétel nyíró jellegének erő-
södése nincs hatással a próbatestek viselkedésére. 

Összefoglalva a nyíró igénybevétel növekedésével a lágy Al99,5 mátrix esetén a nyomószilárdság, vagyis 
a diagramon jelentkező első feszültségcsúcs, fokozatosan csökkent, mert a lágy mátrix már kis terhelés során 
is képlékenyen alakváltozott és nem támogatta a mikrogömbhéjakat, amelyeknek így egyedül kellett a me-
chanikai terhelést elviselniük. A vizsgálatokat 220°C-os hőmérsékleten megismételve a nyomószilárdság a 
karcsúság növekedésével megint csak csökkent. Mivel a gömbhéjak jellemzően oxidkerámiákból állnak, logi-
kus, hogy a hőmérséklet hatása elsősorban a mátrixanyag viselkedésében jelentkezett. A mátrixanyag kevés-
bé hatékony támogatása miatt az Al99,5 mátrixú próbatestek nyomószilárdsága ~30%, ~25% és ~20%-kal 
csökkent az 1-es, 1,5-es és 2-es karcsúság esetén a szobahőmérsékletű vizsgálatokhoz képest. A karcsúság 
növekedésével a csökkenés mértéke tehát csökkent. Az értékek a beágyazott gömbhéjak típusától általában 
csak kis mértékben függtek, vagyis a mikrogömbhéjak növelt hőmérsékleten közel azonosan teljesítettek. 
Egyedüli kivétel a – legkisebb névleges átmérőjű és falvastagságú – SL150 mikrogömbhéjakat tartalmazó 
típus volt, amely nyomószilárdsága 2-es karcsúság esetén szórásértéken belül csökkent. A növelt hőmérsék-
letű nyomóvizsgálatok során a feszültségcsúcs változásának tendenciája is más volt. A legvékonyabb falú és a 
nyírásra legérzékenyebb SL150 mikrogömbhéjakat tartalmazó próbatestek kivételével a szintaktikus habok 
nyomószilárdsága a karcsúság növekedésével csak kis mértékben csökkent, a vastagabb falvastagságú 
mikrogömbhéjak növelt hőmérsékleten tanúsított jó mechanikai tulajdonságainak köszönhetően. A növelt 
hőmérsékleten jelentkező nagyobb képlékenység miatt a nyírás csak a legnagyobb karcsúság esetén ered-
ményezett jelentős szilárdságcsökkentést és volt meghatározó hatással a tönkremenetelre. 

Az AlSi12 mátrixú szintaktikus fémhabokban szintén az SL150 jelű gömbhéjak mutatták a legnagyobb ér-
zékenységet a nyírásra, ám az esés értéke mindössze ~15% volt, ami a keményebb és szilárdabb mátrixanyag 
nagyobb teherviselő képességére utal. Az AlSi12 mátrixanyagot és SLG, vagy SL300 típusú mikrogömbhéjakat 

   (a)  (b) 
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alkalmazva fordított a helyzet. Az átlagos nyomószilárdság a karcsúság 1,5-re történő növelése esetén lénye-
gében nem változott, majd az SL150 mikrogömbhéjaknál tapasztalt mértékben csökkent, amikor a karcsúság 
2-re nőtt. Az AlSi12 mátrixú szintaktikus haboknál tehát a karcsúság növekedésének hatása csak nagyobb 
karcsúság esetén jelentkezett. Az AlSi12 mátrixanyag hatásosabban képes ellensúlyozni a karcsúság növeke-
désével jelentkező nyírófeszültség hatását, vagyis hatásosabban támogatja a gömbhéjakat kedvezőbb me-
chanikai tulajdonságai révén. A diagramokon az is megfigyelhető, hogy a 2-es karcsúság esetén a szilárdság 
szórása nagyobb, mint az 1-es, illetve 1,5-es karcsúság esetén. A jelenségnek az a magyarázata, hogy a na-
gyobb karcsúság következtében nagyobb próbatestekben több helyen fordulhatnak elő azok a hibák, ame-
lyekből az első repedés (a tönkremenetel) kiindulhat. Illetve a több hibahely újabb repedés létrejöttét is le-
hetővé teszi (esetleges második csúcs a nyomódiagramban). A hiba helye és jellege befolyásolja a tönkreme-
netelt és így a nyomószilárdság nagyságát. A növelt hőmérsékletű vizsgálatok ismét a szilárdság csökkenését 
mutatták. A csökkenés mértéke ~30%, ~25% és ~15% volt a karcsúságtól és kismértékben a gömbhéjak típu-
sától függően, vagyis szintén csökkent a szobahőmérsékletű mérésekhez képest. A nyomószilárdságot a kar-
csúság függvényében vizsgálva megfigyelhető, hogy a mikrogömbhéjak növelt hőmérsékleten tanúsított 
kedvező tulajdonságainak és a (részben elemi) Si-tartalomnak köszönhetően a szilárdság nem csökkent, sőt 
átlagos értékük SL150 és SLG gömbhéjak esetén a szórás tartományon belül kis mértékben még nőtt is. Ez 
arra utal, hogy a 220°C-os hőmérséklet esetén a szilárdabb, nagy Si tartalmú ötvözet képes volt meggátolni a 
próbatestfelek elcsúszását, nyíródását és a tönkremenetel csak nyomás, illetve hosszirányú repedés hatására 
ment végbe (6 fejezet), amelyet a vastagabb falú gömbhéjak jobban toleráltak, és így kismértékű szilárdság-
növekedés is bekövetkezhetett. 

Ahhoz, hogy a gyártott szintaktikus fémhabok nyomószilárdsági értékeit kvalitatív módon is meg tudjam 
ítélni, összehasonlítást végeztem a szakirodalomban található és összehasonlításra alkalmas mérési adatok-
kal. Mindössze három olyan publikációt találtam, amely mérési eredményei közvetlenül és szigorúan össze-
hasonlíthatók a saját adataimmal. Az eredményeket a Rohatgi-, Wu- és Dou-féle szerzőcsoportok publikálták 
[26, 29, 43]. (Az utóbbi két szerzőcsoport nagymértékben átfedi egymást.) Eredményeiket az alábbi 18. táb-
lázat foglalja össze, a próbatesteik legfontosabb jellemzőivel és egyben az összehasonlítás alapjával együtt. 
Ugyanebben a táblázatban feltüntettem a szakirodalomból vett próbatesteknek megfelelő saját próbatestek 
jelölését és nyomószilárdságát is. 

18. táblázat - A mért nyomószilárdságok összevetése szakirodalmi adatokkal 

Szerzők Mátrixanyag 
Gömbhéj 

átmérő, (μm) 
Vmg, 
(%) 

H/D , (MPa) 
Saját ekvi-

valens 
, (MPa) 

Rohatgi et al. 
A356 (7% Si) 75-106 64 2 15 AlSi-SL150 158 
A356 (7% Si) 106-150 64 2 24 AlSi-SLG 150 

Wu et al. 
Al 92 70 1,5 70 Al-SL150 177 
Al 150 65 1,5 44,8 Al-SL300 174 

Dou et al. 
Al 90 70 1,5 74,72 Al-SL150 177 
Al 150 65 1,5 44,8 Al-SL300 174 

A táblázatból látható, hogy a szakirodalomban publikált nyomószilárdságok nagymértékben elmaradnak az 
általam mértektől, holott a mérés és kiértékelés ugyanúgy, a mérnöki rendszerre alapozva történt. Rohatgi 
és társai rossz minőségű mikrogömbhéjakat alkalmaztak. A gömbhéjak szénerőművi technológiából származ-
tak, ezért kémiai összetételük (~15-30 t% Al2O3, 30-70 t% SiO2, 10-20 t% Fe2O3, 1-5 t% CaO, 1-5 t% K2O) és 
geometriájuk is kedvezőtlenebb. Mindemellett az összehasonlításra alkalmas próbatestekben a nemkívánt 
porozitás 5,7 %-nál nagyobb volt, ami mechanikai szempontból szintén a próbatestek nyomószilárdságának 
csökkenését vonja maga után. Habár a Wu és társainak munkája során előállított próbatestek nyomószilárd-
sága jelentősen felülmúlta a Rohatgiék által gyártott fémhabokét, még mindig elmaradnak az általam gyár-
tottakétól. Ennek oka ismét a gyengébb minőségű mikrogömbhéjakból eredeztethető. A mikrogömbhéjak 
kevesebb, mintegy 30 t% kristályos fázist (Al2O3+SiO2) tartalmazott, míg a maradék egyéb, amorf oxidokból, 
főleg amorf SiO2-ből tevődött össze. A mikrogömbhéjak fala emellett jelentős mértékű porozitást is tartal-
mazott. Ugyanazokból az anyagokból dolgoztak, és ezért nagyon hasonló eredményt kaptak Dou és társai is. 
Amellett, hogy ugyanazokat a rossz minőségű mikrogömbhéjakat használták, a publikált makroszkópi képe-
ken jól látszik az erősítő részek szabálytalan alakja, a mikrogömbhéjak falának nagymértékű egyenetlensége 



 
53 

és porozitása, ami mind csökkentette a nyomószilárdságot. A fentiekből levonhatjuk a következtetést, misze-
rint a mikrogömbhéjak megválasztása (minél kedvezőbb kémiai összetétel, minél szabályosabb gömbforma, 
minél tömörebb és egyenletesebb mikrogömbhéjfal), valamint a gyártási paraméterek praktikus megválasz-
tása és szigorú betartása (a kis nemkívánt porozitás és a kémiai reakciók érdekében) fontos, és jelentősen 
befolyásolja a gyártott szintaktikus fémhabok mechanikai tulajdonságait. 

A következő vizsgált mechanikai jellemző a nyomószilárdsághoz tartozó, törési alakváltozás volt, amit a 
40. ábra mutat. Általánosságban az első feszültségcsúcshoz tartozó alakváltozás bármilyen 
mikrogömbhéjtípus alkalmazása esetén csökkent a karcsúság függvényében. A próbatestek törésig elviselt 
alakváltozása a karcsúság növekedésével csökkent, merevségük nőtt. 

  
40. ábra - Az Al99,5 (a) és AlSi12 (b) mátrixú szintaktikus fémhabok nyomóvizsgálata során jelentkező első feszültségcsúcshoz tarto-

zó alakváltozás értékek a karcsúság függvényében 

Az első feszültségcsúcshoz tartozó alakváltozás nagyságát tehát a mikrogömbhéjak nem vagy csak nagyon kis 
mértékben befolyásolják. Ebből a szempontból főleg a próbatestek formája, méreteinek aránya és a mátrix-
anyag minősége a döntő. Az Al99,5 mátrixú szintaktikus habok vizsgálatakor az alakváltozás mértéke az 
SL150 típusú mikrogömbhéjak alkalmazásakor csökkent a legnagyobb mértékben, vagyis ezek a szintaktikus 
habok nem csak kisebb nyomószilárdságot mutattak, hanem az annak hatására megjelenő első törés is ha-
marabb jelentkezett. A többi mikrogömbhéjtípus azonos teljesítményt mutatott, a szobahőmérsékletű méré-
sek során az alakváltozás mértéke jellemzően 5 és 12 % között lineárisan változott. A növelt hőmérsékletű 
vizsgálatok során a csökkenés degresszív jelleget mutatott, vagyis a csökkenés mértéke csökkent. A mátrix-
anyag nagyobb hőmérsékleten képlékenyebben viselkedett, ami a karcsúság növekedésével egyre inkább 
kihangsúlyozódott. Az alakváltozásra növelt hőmérsékleten is elsősorban a mátrixanyag minősége volt befo-
lyással, a mikrogömbhéjak közel azonos teljesítményt nyújtottak. 

Az AlSi12 mátrixú anyag esetén az alakváltozás ugyanezt a trendet követte, de az értékek valamivel ki-
sebbek voltak, és szűkebb határok között változtak. Az alkalmazott mikrogömbhéjak ismét csak kismérték-
ben voltak befolyással az alakváltozás mértékére, a minimális eltérést az Al99,5 mátrixú szintaktikus habok-
hoz viszonyítva csak a mátrixanyag minősége okozhatta. A növelt hőmérsékletű vizsgálatok során a képlé-
kenység növekedésével párhuzamosan a mátrixanyag nyomószilárdsága csökkent. A két hatás 1,5-es karcsú-
ságnál került egyensúlyba, ekkor a szoba- és növelt hőmérsékletű vizsgálatok során mért törési alakváltozá-
sok gyakorlatilag egybeestek. Kisebb karcsúságok esetén a nyomószilárdság csökkenése volt hangsúlyos, így 
a törés a szobahőmérsékleten mérteknél hamarabb jelentkezett, míg 2-es karcsúság esetén a képlékenység 
volt hangsúlyosabb és így a törés a szobahőmérsékletnél tapasztaltnál később jelentkezett. (Hasonló trend az 
Al99,5 mátrixú próbatesteknél is megfigyelhető volt.) Összességében a szoba- és növelt hőmérsékletű vizsgá-
latok közötti legjelentősebb különbség a karcsúsággal való csökkenés meredekségében jelentkezett. A növelt 
hőmérsékletű mérések szerint a karcsúság hatása kisebb volt az első töréshez tartozó alakváltozás értékére 
így a csökkenés meredeksége kisebb volt. 

A saját mért eredményeimet ismét összehasonlítottam a szakirodalomban publikáltakkal. Az értékeket a 
19. táblázat mutatja (a közölt diagramokról becsléssel leolvasva). 

(a) (b) 
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19. táblázat - Az első törés megjelenéséhez tartozó alakváltozások összehasonlítása szakirodalmi adatokkal 

Szerzők Mátrixanyag 
Gömbhéj 

átmérő, (μm) 
Vmg, 
(%) 

H/D εσmax, (%) 
Saját ekvi-

valens 
εσmax, (%) 

Rohatgi et al. 
A356 (7% Si) 75-106 64 2 2,2 AlSi-SL150 6,5 
A356 (7% Si) 106-150 64 2 3,6 AlSi-SLG 5,27 

Wu et al. 
Al 92 70 1,5 8 Al-SL150 7,69 
Al 150 65 1,5 3 Al-SL300 7,64 

Dou et al. 
Al 90 70 1,5 8,5 Al-SL150 7,69 
Al 150 65 1,5 4 Al-SL300 7,64 

A Rohatgi és társainak próbatesteibe épített gyenge minőségű mikrogömbhéjak és a sok nemkívánt porozitás 
rossz hatása az első töréshez tartozó alakváltozásban is jelentkezett. Minden próbatestükben jóval kisebb 
(kevesebb, mint fele akkora) alakváltozásnál felléptek a törések, vagyis a próbatestek kisebb terhelést tudtak 
elviselni és a kisebb nyomószilárdság hatására is hamarabb megjelentek a törések. Az A356 mátrixban a ki-
sebb mikrogömbhéjak pedig kisebb alakváltozást eredményeztek, mint a nagyobbak. A Wu- és Dou-féle szin-
tén rossz minőségű mikrogömbhéjakkal erősített anyagok már jobban teljesítettek, mivel kevesebb volt ben-
nük a nemkívánt porozitás. Ez a tény ismét megerősíti a mátrixanyagnak az első törésig tartó alakváltozásra 
gyakorolt kiemelt hatását. A kisebb, ~90 μm átlagos átmérőjű mikrogömbhéjakat tartalmazó szintaktikus 
fémhabokban csak mintegy 8-8,5%-os alakváltozás hatására jelent meg az első törés. Ez azt mutatja, hogy 
Al99,5 mátrixban kisebb mikrogömbhéjak nagyobb alakváltozást eredményeztek az első törésig. Végül az én 
méréseim azt mutatták, hogy a legkisebb és legnagyobb átlagos átmérővel rendelkező mikrogömbhéjak be-
építésével az első törésig történt alakváltozások alig tértek el egymástól. A fentiek arra utalnak, hogy az első 
törésig történő alakváltozásra a mátrixanyag és a nemkívánt üregek (mint a makroszkópikus repedések kiin-
dulópontja) voltak hatással. 

  
41. ábra - Az Al99,5 (a) és AlSi12 (b) mátrixú szintaktikus fémhabok nyomóvizsgálata során jelentkező szerkezeti merevség a karcsú-

ság függvényében 

A harmadik mechanikai jellemző, amit vizsgáltam a nyomóvizsgálatok során rögzített diagramok első 
szakaszának meredeksége, vagyis a szintaktikus fémhabok szerkezeti merevsége volt (41. ábra). Ahogy azt az 
első töréshez tartozó alakváltozás csökkenése mutatta a szintaktikus habok merevsége a karcsúság növelé-
sével nőtt. A modulusz növekedése gyakorlatilag lineáris volt. Az Al99,5 mátrixanyagú próbatestek merevsé-
gét a beépített mikrogömbhéjak típusa lényegében nem befolyásolta, egyedül a 2-es karcsúság esetén volt 
némi (szóráson belüli) eltérés a különböző mikrogömbhéjak esetén. Az SL300 mikrogömbhéjak valamivel 
nagyobb szerkezeti merevséget biztosítottak, feltételezhetően nagyobb falvastagságuk és így nagyobb ön-
merevségük miatt. Hasonló viselkedés és hasonló meredekségű növekedés volt megfigyelhető a növelt hő-
mérsékletű nyomóvizsgálatok során is. De a növelt hőmérsékletnek megfelelően mindez kisebb merevség 
értékeket eredményezett. A szoba- és növelt hőmérsékleten mért merevségek közötti különbség a növekvő 
karcsúságnak megfelelően ~28%, ~25% és ~20% volt, vagyis kis mértékben csökkent. Az Al99,5 mátrixanyag-
nál növelt hőmérsékleten is jelentkezett ugyanaz a minimális különbség és megnövekedett szórás a 2-es 
karcsúság esetén, mint szobahőmérsékleten. Ismét a legnagyobb átlagos átmérővel rendelkező SL300-as jelű 
gömbhéjak biztosították a legnagyobb szerkezeti merevséget. 
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Az AlSi12 mátrixanyagú próbatestek szoba-és növelt hőmérsékleten is gyakorlatilag ugyanazokat a me-
revség értékeket mutatták, mint az Al99,5 mátrixúak, vagyis a merevségre a mátrixanyag hatása is kicsi. Ezért 
a mért merevségi értékek, gyakorlatilag csak a geometriától (karcsúságtól) és a hőmérséklettől függő szerke-
zeti merevségnek tekinthetők (valószínűleg a térkitöltés is hatással van rá, de ebben a munkában ezt a pa-
ramétert nem alkalmaztam). Az AlSi12 mátrixanyagnál hőmérséklet hatására történt szerkezeti merevség 
csökkenések ~24%, ~22% és ~23% voltak az 1-es, 1,5-es és 2-es karcsúságnak megfelelően, vagyis lényegé-
ben szintén nem volt kimutatható különbség az egyes karcsúságok esetén tapasztalt szerkezeti merevség 
csökkenések között és nagyon hasonlóan alakultak az Al99,5 mátrixnál tapasztaltakhoz. 

A szerkezeti merevségek összehasonlítása a saját méréseimmel nehézségbe ütközött, mivel konkrét me-
revségeket csak Rohatgi és társai publikáltak. A másik két esetben diagramokról becsültem meg a szerkezeti 
merevséget, amit természetesen leolvasási hiba is terhel (20. táblázat). 

20. táblázat - A szerkezeti merevségek összehasonlítása szakirodalmi adatokkal 

Szerzők Mátrixanyag 
Gömbhéj 

átmérő, (μm) 
Vmg, 
(%) 

H/D S, (MPa) 
Saját ekvi-

valens 
S, (MPa) 

Rohatgi et al. 
A356 (7% Si) 75-106 64 2 1274 AlSi-SL150 3565 
A356 (7% Si) 106-150 64 2 2562 AlSi-SLG 3477 

Wu et al. 
Al 92 70 1,5 3150 Al-SL150 2945 
Al 150 65 1,5 2850 Al-SL300 3003 

Dou et al. 
Al 90 70 1,5 3100 Al-SL150 2945 
Al 150 65 1,5 2800 Al-SL300 3003 

Az AlSi mátrixú próbatesteket tekintve nagy különbség tapasztalható a szakirodalmi adatok és a saját méré-
sek között. Ennek oka nem csak a szerzők által alkalmazott rosszabb minőségű mikrogömbhéjakban és a 
nagyobb mennyiségű nemkívánt porozitású próbatestekben keresendő, hanem a mátrixanyagok közötti kü-
lönbségben is. Az általam alkalmazott eutektikus AlSi ötvözet több Si-t, esetenként pedig elemi Si kiválásokat 
is tartalmazott, ami a merevséget növelte. A Wu és Dou cikkeiben szereplő próbatestek a szerkezeti merev-
ség szempontjából az általam is várt eredményeket hozták. A kisebb mikrogömbhéjakat tartalmazó próba-
testek valamelyest jobban teljesítettek a sajátjaimnál, míg a nagyobbak valamivel gyengébben. (Az eltérések 
oka a leolvasás pontatlanságából is származhatott.) Ezek az értékek is azt erősítik meg, hogy (megfelelő alap-
anyagok és gyártás esetén) egyedül a geometriai méretek és arányok befolyásolják a merevséget. 

Eddigi elemzéseim az első feszültségcsúcsig, vagyis a rögzített diagram első szakaszában meghatározható 
mechanikai jellemzőkkel foglalkozott és ehhez a szakaszhoz tartozik még az első feszültségcsúcs, vagyis az 
első repedés megjelenésig elnyelt mechanikai energia.  

  
42. ábra - Az Al99,5 (a) és AlSi12 (b) mátrixú szintaktikus fémhabok nyomóvizsgálata során az első feszültségcsúcsig elnyelt mecha-

nikai energia a karcsúság függvényében 

Ez, az első törés megjelenéséig elnyelődő energia felfogható törési energiaként is, ezért elemzése indokolt. A 
következő diagramok ezt a mechanikai munkát mutatják a karcsúság függvényében (42. ábra). A 42. ábra 
szerint az Al99,5 mátrixanyag esetén az elnyelt mechanikai munkával arányos terület ~3 és 12 Jcm-3 között 
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változott, a karcsúság növekedésével csökkent. A terület nagysága kifejezi, hogy zömítése során mennyi 
energiát nyelt el alakváltozással a próbatest. Ennek csökkenése azt mutatta, hogy a próbatest kevésbé kép-
lékenyen viselkedett, hamarabb megjelent az első repedés, és megkezdődött a habanyagokra jellemző platós 
rész. A legkisebb átlagos átmérőjű, SL150 jelű gömbhéjakat tartalmazó szintaktikus habok elnyelt munkája 
lineárisan csökkent a karcsúsággal, míg az SLG és SL300 gömbhéjakat tartalmazóké a csökkenés mellett némi 
progresszív jelleget mutatott, vagyis a csökkenés kisebb mértékű volt. A növelt hőmérsékletű mérések során 
az elnyelt energia a karcsúság növekedésével csökkent, de a szobahőmérsékletű vizsgálatoknál tapasztaltnál 
kisebb ütemben. Ez azt jelentette, hogy a kezdetben viszonylag nagy (~36%) különbség a szoba- és növelt 
hőmérsékleten mért területek között fokozatosan csökkent (1,5-es karcsúság esetén már csak ~22%), majd 
2-es karcsúság esetén lényegében meg is szűnt. Ez azt mutatja, hogy a karcsúság növekedésével erősödő 
nyíró jellegű igénybevételt a mátrix képlékenysége nem volt képes ellensúlyozni és az első törés a nagyobb 
képlékenység ellenére is viszonylag hamar jelentkezett (ahogy azt az első törésig mért alakváltozás elemzé-
sénél is tapasztaltam). Mivel az első törés már kis alakváltozásnál is megjelent, ráadásul ehhez a növelt hő-
mérséklet miatt a nyomószilárdság csökkenése is társult az elnyelt mechanikai energia a szobahőmérsékletű 
mérések során tapasztaltnál kisebb mértékű volt. 

Az AlSi12 mátrixanyagú próbatestek esetén a legnagyobb átlagos átmérővel rendelkező gömbhéjak mu-
tattak lineáris változást a karcsúság növekedésével. Az SL150 jelű gömbhéjakat tartalmazók elnyelt energiája 
enyhébben, míg az SLG jelűeké fokozottabban csökkent. 1-es karcsúság érték esetén a habok kisebb energiát 
nyeltek el, mint az Al99,5 mátrixúak, amit az öntészeti alumínium ridegebb viselkedésével lehet magyarázni. 
A növelt hőmérsékletű vizsgálatok során az AlSi12 mátrixú anyagok hasonlóan viselkedtek, de az eredmé-
nyek közeledése a szobahőmérsékletű mérések eredményeihez kisebb mértékű volt. Gyakorlatilag végig 
megmaradt egy ~20-25%-os különbség a szobahőmérsékleten és 220°C-on végzett vizsgálatok között. A nö-
velt hőmérsékletű mérések során az AlSi12 mátrixú próbatestek is kevesebb energiát nyeltek el, mert a 
nyomószilárdságuk csökkent, az ezt a hatást ellensúlyozandó első törésig tartó alakváltozásuk pedig lénye-
gében nem növekedett a hőmérséklet emelésének következtében. 

A nyomóvizsgálati diagram második szakaszára áttérve a legfontosabb mechanikai jellemző az első fe-
szültségcsúcsot közvetlenül követő feszültségesés, amit a 43. ábra mutat. Az egyes próbatestek jellegre azo-
nos, de darabonként mégis nagyon egyedi és eltérő tönkremenetele miatt nem tudtam egyértelmű össze-
függést kimutatni a feszültségesések és a mikrogömbhéjak típusa, a mátrixanyagok minősége vagy a karcsú-
ságok között. A diagramokból mindenesetre megállapítható, hogy a minden esetben jelentkező feszültség-
esés Al99,5 mátrix esetén 12% és 28% között, míg a ridegebb AlSi12 mátrix esetén 12% és 37% között moz-
gott, vagyis valamivel nagyobb tartományt ölelt fel. Ennek ellenére a szórások kisebbek voltak, mint az 
Al99,5 mátrixú próbatestek esetében. 

  
43. ábra - Az Al99,5 (a) és AlSi12 (b) mátrixú szintaktikus fémhabok nyomóvizsgálata során az első feszültségcsúcs után jelentkező 

feszültségesés a karcsúság függvényében 

A második szakaszon elnyelt mechanikai energia az egyes törési esetek és a feszültségesések egyedisége 
miatt a feszültségesésekhez hasonlóan nagy (0,5 Jcm-3-tól akár 5 Jcm-3-ig) szórást mutattak (44. ábra). Vizsgá-
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lataim szerint ez a két jellemző volt az, amelyek változása a legvéletlenszerűbb volt, nem mutattak határo-
zott trendet egyik vizsgálati paraméter függvényében sem. Vizsgálatuk és ismeretük mégis szükségszerű volt, 
hiszen a törési folyamat lefolyásához kapcsolódnak, annak az energiának felelnek meg, ami a kezdeti alakvál-
tozás során felhalmozódott és az első törési zóna megjelenésekor a feszültségrelaxációval és az új felületek 
képződésével van kapcsolatban. 

  
44. ábra - Az Al99,5 (a) és AlSi12 (b) mátrixú szintaktikus fémhabok nyomóvizsgálata során, a II. szakaszon elnyelt mechanikai 

energia a karcsúság függvényében 

Az elemzés utolsó részlete a harmadik, platós szakasz vizsgálata volt. Ennek lefutása a próbatestek tönk-
remenetelétől függően más és más volt, egyedien alakult. Leggyakrabban az alakváltozás előrehaladtával 
növekvő trendet mutatott az erő-feszültség diagram, vagyis alakítási keményedés lépett fel. De előfordultak 
csökkenő, stagnáló és véletlenszerűen változó lefolyások is. A nyomóvizsgálati diagram végéhez érve az utol-
só mechanikai jellemző, amit elemezni kell a teljes görbe alatti terület, vagyis az alakváltozás során elnyelt 
teljes energia (45. ábra). Az első feszültségcsúcsig elnyelt energiához hasonlóan, általánosságban a nyomó-
vizsgálat során elnyelt teljes mechanikai energia is csökkenő tendenciát mutatott a karcsúság függvényében. 
Az Al99,5 mátrixanyag esetében, szobahőmérsékleten a csökkenés mértéke lényegében csak a karcsúságtól 
függött, annak növekedésével (ami a nyomószilárdság csökkenését is eredményezte) az alakváltozással el-
nyelt mechanikai energia fokozatosan és nagymértékben csökkent. 

  
45. ábra - Az Al99,5 (a) és AlSi12 (b) mátrixú szintaktikus fémhabok nyomóvizsgálata során elnyelt teljes mechanikai energia a kar-

csúság függvényében 

A növelt hőmérsékletű mérések során ehhez a hatáshoz még hozzáadódott a hőmérséklet növeléséből adó-
dó nyomószilárdság csökkenés is, ugyanakkor a képlékenység kismértékű növekedése biztosította, hogy az 
energiaelnyelő-képesség csökkenése kisebb mértékű legyen, mint amit a szobahőmérsékletű mérések mu-
tattak. Így a szoba- és növelt hőmérsékleten mért értékek görbéi összetartottak. 

(a) (b) 
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Az AlSi12 mátrixanyag esetében a csökkenés mértéke mind szoba-, mind pedig növelt hőmérsékleten 
nagyságrendileg azonos volt és a két görbesereg közötti különbség is kisebb volt. Ami azt mutatta, hogy a 
hőmérsékletnek az AlSi ötvözet esetében kisebb hatása volt a mechanikai energiaelnyelő-képességre, mint a 
tisztább Al99,5 mátrix esetében. Ez a tendencia az első csúcsfeszültségig elnyelt energiák kapcsán is megfi-
gyelhető volt. 

Végezetül az egyes mikrogömbhéjtípusok teljesítményének kvalitatív (a tendenciák megfelelő érzékelte-
tésének érdekében pedig némileg eltúlzott) összehasonlítása érdekében mátrixanyagonként egy-egy pókhá-
lódiagramot rajzoltam. A pókdiagramon a próbatestek egyes mechanikai tulajdonságait egy nullától tízig 
terjedő skálán osztályoztam. Az osztályzás alapjául a legáltalánosabb tulajdonságokkal rendelkező Al-SLG 
próbatesteket vettem, ennek minden tulajdonságát „5”-nek vettem, a többi szintaktikus fémhabot pedig 
ehhez hasonlítottam. Az összehasonlításokat 1,5-es karcsúság esetére végeztem el. A diagramokat a követ-
kező, 46. ábra mutatja. 

  
46. ábra - Al Al99,5 (a) és AlSi12 (b) mátrixú szintaktikus fémhabok összehasonlítása a mikrogömbhéjak típusa alapján 

Az Al99,5 mátrixú fémhabokra vonatkozó diagramon látható, hogy a kisebb mikrogömbhéj tartalmú anyagok 
általában kedvezőbb tulajdonságokat mutattak az átlagosnak beállított SLG jelűeknél, egyedül a növelt hő-
mérsékleten tapasztalt elnyelt mechanikai energia tekintetében teljesített némileg rosszabbul. A kisebb 
mikrogömbhéjak beépítése tehát mechanikailag nagyobb igénybevételnek kitett alkatrészek esetén indokolt. 
A növelt hőmérsékletű, energiaelnyelésre irányuló mérőszámok (energia és alakváltozás) kivételével a na-
gyobb mikrogömbhéjak is jobb teljesítményt nyújtottak. Az AlSi12 mátrixú anyagokat az Al-SLG próbatestek-
hez hasonlítva az AlSi mátrixú anyagok a nyomószilárdság és az első törésig tartó (kvázirugalmas) alakválto-
zások területén jobban teljesítettek. Főleg a ridegebb mátrix miatti kisebb energiaelnyelésben maradtak el az 
alapul vett, Al mátrixú próbatestekhez képest. 

Összefoglalva, munkám során részleteiben elemeztem a szintaktikus fémhabok szoba- és növelt hőmér-
sékletű kvázistatikus nyomóvizsgálatainak eredményeit a karcsúság függvényében. A nyomóvizsgálati diag-
ramot három fő szakaszra osztottam fel. Megállapítottam, hogy a karcsúság növelésével a próbatestek káro-
sodása során egyre nagyobb teret nyert a nyírásos jellegű tönkremenetel. Ez az első csúcsfeszültség és a 
hozzá tartozó mérnöki alakváltozás csökkenésében, a szerkezeti merevség növekedésében jelent meg. A 
nyírásra a legvékonyabb fallal rendelkező, SL150 típusú mikrogömbhéjak voltak a legérzékenyebbek. A 
220°C-os, növelt hőmérsékleten a mátrixanyag képlékenyebbé válása miatt a nyírási hatás csak a legnagyobb 
(H/D=2) karcsúság esetén jelentkezett nyomatékosan. A nyomószilárdságban 15-35%-os esés jelentkezett. Az 
első törésig tartó alakváltozásról megállapítottam, hogy adott térkitöltés mellett lényegében csak a mátrix-
anyag minősége és a karcsúság befolyásolta, a mikrogömbhéjak típusának nem volt jelentős hatása. A nyo-
módiagram kezdeti szakasza által leírt merevségre a mikrogömbhéjak és a mátrixanyag minősége is csak kis 
hatással volt, ezért a mért merevségi értékek gyakorlatilag csak a geometriától (karcsúságtól) és a hőmérsék-
lettől (valamint valószínűleg a térkitöltéstől) függő szerkezeti merevségnek tekinthetők. Az elnyelt energia a 
hőmérséklet növelésével csökkent. A hőmérséklet növekedésétől a mátrixanyag képlékenységének növeke-
dését és az első törési zónához tartozó kedvező irányú eltolódását vártam, de ez a merev mikrogömbhéjak 
miatt nem következett be, sőt, a hőmérséklet növelésével a nyomószilárdság csökkent, így az elnyelt mecha-
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nikai energia (mind az első feszültségcsúcsig, mind pedig a teljes nyomóvizsgálat során számított) csökkent. 
Megállapítottam, hogy a II-es szakaszhoz kapcsolódó mechanikai jellemző (feszültségesés és a szakaszon 
elnyelt energia) hordozzák leginkább a szintaktikus fémhabok szerkezetére jellemző egyediséget, és így ezen 
értékek karcsúságtól függő viselkedésének kimutatása nagyobb mintaszámú kísérletek elvégzéséig nem le-
hetséges. A vizsgálataim során az is kiderült, hogy a szintaktikus fémhabok tönkremenetele vagy a mátrix-
anyag képlékeny alakváltozásának megindulása, vagy a mikrogömbhéjak törésének megindulása révén ment 
végbe. 

A fentiek alapján az ideális szintaktikus fémhab az a fémhab lenne, amelyben a mátrixanyag képlékeny 
alakváltozása és a mikrogömbhéjak törése azonos feszültségszinten és az anyag teljes térfogatára kiterjedő-
en egyszerre menne végbe. Mint azt a következő fejezetben bemutatom a tönkremenetel módja közel sem a 
fent definiált ideális módon ment végbe, elsősorban a szintaktikus fémhabok nagy sérülés- és alakváltozás 
lokalizáló képességének köszönhetően. 
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6. A szintaktikus fémhabok károsodási módjainak elemzése 

A szintaktikus fémhabok károsodása, másképpen fogalmazva tönkremenetele számos módon értelmez-
hető, ugyanakkor a szakirodalomban nem jelent meg a károsodási mechanizmusokat rendszerező munka. 

A „klasszikus” méretezési elveket szem előtt tartva például egy mozgó gépelem esetén már minimális 
képlékeny alakváltozás végbemenetele után is tönkrementnek tekinthető a darab, hiszen mechanikai tulaj-
donságai és geometriai jellemzői jelentősen, az alkalmazás szempontjából kritikus mértékben megváltoznak. 
Amennyiben ilyen jellegű gépelemeket alkalmaznak, a tönkremenetel kritériumának a szintaktikus fémhabok 
nyomószilárdságának elérését kell tekinteni (csúcsra méretezés). Biztonsági szempontok miatt a szintaktikus 
fémhab alkatrészek esetén is szükséges biztonsági tényezők alkalmazása, amelyeknek figyelembe kell venni-
ük a szokványos tényezőkön kívül a szintaktikus fémhab jóságára vonatkozó tényezőt is. Ha az alkalmazás 
szempontjából már a rugalmas tartományba eső alakváltozás is kritikus, kijelölhető a kezdeti, rugalmas sza-
kaszon egy, a nyomószilárdságnál kisebb szilárdsági határ is a méretezéshez (a biztonsági tényező alkalmazá-
sa ebben az esetben is indokolt). 

Azonban, ha a szintaktikus fémhabot energia elnyeletés céljából (ütésálló csomagolás, sérülésálló burko-
lólemezek, személy- vagy gépjárművédelem stb.) építik be, a tönkremenetel kritériuma is megváltozik. Egy 
energiaelnyelő elemben a tönkremenetel a jóval nagyobb alakváltozások után bekövetkező, a habanyagokra 
jellemző tömörödési pont (amikor a habanyag porozitása a cellák összeroppanása, majd fokozatos bezáródá-
sa miatt teljesen megszűnik) elérésekor jelentkezik. Ekkor az anyag tömörödése miatt a munkadarabban 
ébredő feszültség hirtelen nőni kezd. Meg kell azonban jegyezni, hogy a szintaktikus fémhabok (mint majd az 
elvégzett keménységmérésekből is látszani fog, lásd a 8.1 és 8.2 fejezeteket) képesek az őket ért alakváltozá-
sokat és károsodásokat lokalizálni. Ezáltal, ha egy védelmi funkciót ellátó burkoló elem egyik pontján megsé-
rül, a tőle kellő távolságban lévő pont továbbra is teljes egészében terhelhető marad. 

A fentiekből kiindulva a munkám során végzett minden nyomóvizsgálatot 50%-os mérnöki alakváltozás 
eléréséig folytattam. Miután a zömített próbatesteket szemrevételeztem, a szakirodalomból elsajátított mó-
don hosszában félbe vágtam őket. Ezután az előállított szintaktikus fémhabokra optimalizált csiszolási eljá-
rással fénymikroszkópi vizsgálatra alkalmas csiszolatokat készítettem a próbatesteimből. Ennek az volt a 
célja, hogy a mikroszkópi felvételek segítségével a mikrogömbhéjak végső állapotából, esetleges összerop-
panásuk, törésük vagy nyíródásuk jeleiből képet kapjak a szintaktikus fémhabok károsodási folyamatairól. Az 
elvégzett mikroszkópi vizsgálatok azt mutatták, hogy a konkrét károsodás gyakorlatilag minden próbatest 
esetében teljesen egyedi és eltérő volt, amit elsősorban a karcsúság mértéke és a vizsgálati hőmérséklet 
befolyásolt. Azonban a különböző karcsúságok esetén egyes tendenciák és határozott, a károsodás módjára 
jellemző jelenségek megfigyelhetőek voltak. Ezek alapján a károsodási módok csoportosíthatók. Ebben a 
fejezetben bemutatom a károsodási módok osztályait egy-egy hangsúlyos példát kiemelve. 

6.1. Szobahőmérsékleten zömített próbatestek károsodása 

A legkisebb, 1-es karcsúságú próbatestek esetén leggyakrabban a nyomásos tönkremeneteli mód jelent-
kezett (lásd a 47. ábra sorozatot). A makroszkópi ábrán (47a ábra) jól megkülönböztethető a törött (sötétebb 
rész) és ép (világosabb rész) gömbhéjakat tartalmazó anyagész. Az ilyen tönkremenetelek során a próbatest-
ben nyomási kúpok alakultak ki. Az első törési sávok ezeknek a kúpoknak a palástján jelentek meg. A károso-
dási folyamat előrehaladtával a törési sávok vastagodtak, végül kialakult az 47a ábrán megfigyelhető állapot. 
A 47b ábrarészlet egy a munkadarabban kialakult törési sávot mutat, amelyen jól megfigyelhető, hogy a zó-
nában elhelyezkedő, törött mikrogömbhéjak a törési sáv irányának megfelelő irányban nyíródtak el és tömö-
rödtek. A 47c ábrarészlet egy az alsó nyomási kúp palástján kialakult makrorepedést mutat. A kép jobb felső 
részén megfigyelhető néhány összetörött mikrogömbhéj, így a makrorepedés feltételezhetően abból indult 
ki. A 47d ábrarészleten a próbatest felső részében kialakult nyomási kúp és az alsó- és felső nyomási kúp 
között található tömörödött zóna határa látható. Megfigyelhető, hogy a két terület közötti átmenet folyama-
tos. A kép alsó részén a tömörödött zónára jellemző törött mikrogömbhéjak fordulnak elő, míg a felső részen 
vegyesen fordulnak elő ép és törött mikrogömbhéjak. 
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47. ábra - H/D=1 karcsúságú AlSi-SL150 szintaktikus fémhab próbatest károsodása. Makrokép (a), éles (b) és folyamatos (d) átmenet 

az ép és a törött zóna között, a levált anyagrész határa (c) 

Szintén gyakrabban fordult elő az az eset, hogy a nyomási kúpok nem szimmetrikusan alakváltoztak, ha-
nem valamelyik kúp erősebbnek bizonyult, és így abban a gömbhéjak épek maradtak, míg a másik kúpban 
végbement a gömbhéjak törése, és a kúp végül összeroppant. A 48. ábra makroszkópi képén megfigyelhető, 
hogy az alsó nyomási kúp teljes egészében tömörödött. Ezen a területen minden gömbhéj összetörött. A 
felső nyomási kúp teljes egészében ép maradt és palástja mentén, egy sávban a gömbhéjak összetörtek, és a 
sáv mentén makrorepedések jöttek létre 48d ábra). A repedések azonban a nagyobb alakváltozást is elviselő, 
képlékenyebb Al99,5 mátrixanyagban nem tudtak egyesülni, ami miatt oldalirányban nem vált le anyagdarab 
a próbatestről a meglehetősen nagy, 50%-os alakváltozás hatására sem. A 48c ábra egy vastagabb törési sáv 
figyelhető meg. Habár a mikrogömbhéjak összetörtek és nem tömörödtek teljesen ismét megfigyelhető a 
mikrogömbhéjak irányultsága. A nyíródásuk iránya megfelel a törési sáv irányának. A vastagabb törési sáv 
alsó szélén szintén makrorepedések alakultak ki, amelyek a törési sáv szélén elhelyezkedő törött, de még 
nem tömörödött mikrogömbhéjakat kötik össze. A nem tömörödött nyomási kúpban a mikrogömbhéjak 
teljesen épek maradtak, ahogy azt a 48b ábrarészlet is mutatja. 
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48. ábra - H/D=1 karcsúságú Al-SLG szintaktikus fémhab próbatest károsodása. Makrokép (a), 45°-os repedések (c) és (d), valamint 

nagyítás a nem alakváltozott részről (b) 

A karcsúság növelésével a próbatestekben egyre dominánsabbá vált a nyírásos károsodási forma (49. áb-
ra) is. [60] Az ilyen esetekben a terhelés növekedésével nem nyomási kúpok alakultak ki a próbatestekben, 
hanem az első törés egyetlen jól határozott, vékony, néhány mikrogömbhéj vastag törési zónaként jelent 
meg. A törési zóna a nyomódiagram „C” jelű pontjánál jelent meg és kialakulása a feszültség hirtelen esését 
okozta (IIa szakasz). A tönkremeneteli folyamat további részében ennek a törési zónának a mentén csúszott 
el egymáson a próbatestek két fele. A próbatestfelek érintkezési felületén a gömbhéjak a nyomás és relatív 
elmozdulások hatására összetörtek és tömörödtek, így a törési sáv fokozatosan vastagodott (ennek felel meg 
a nyomódiagramok III. szakasza). A törött gömbhéjak az elcsúszás irányának megfelelően a törési sávval pár-
huzamosan nyíródtak el. A sáv mentén éles átmenet alakult ki a tömörödött és ép gömbhéjakat tartalmazó 
anyagrészek között részben a makrorepedéseknek köszönhetően (49d ábra). A tömörödött részben jól meg-
figyelhetők a törési zóna irányában beállt, törött mikrogömbhéjak. A sáv kivételével viszont mindkét 
próbatestfélben lévő mikrogömbhéjak épek maradtak, vagyis a károsodás csak a törési sávra koncentráló-
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dott. A felső próbatestfél alsó része a vizsgálat alatt elérte az alsó nyomólapot, deformálódott, és alsó sarká-
ról egy kisebb darab levált, amelyben a mikrogömbhéjak összetörtek (49b ábra). Ez általános volt, mivel a 
törési sávok általában nem pont a sarokból, vagy nem pont 45°-os szögben indultak meg, és így a folyamat 
aszimmetrikussá vált. Ez azt eredményezte, hogy az egyik próbatestfél némileg nagyobb volt a másiknál, és 
így hamarabb elérte a nyomólapot. A nyírásos tönkremenetel a karcsúság növekedésével egyre gyakoribbá 
és általánosabbá vált (49. ábra). 

 

 

  
49. ábra - H/D=1,5 karcsúságú Al-SL150 szintaktikus fémhab próbatestek károsodása. Makrokép (a), nagyítás a felgyűrődött és 

levált részről (b), repedések a törési sáv mentén (c) és (d) 

Ugyanezt a tönkremeneteli módot támasztják alá a következő, AlSi-SLG típusú szintaktikus habról készült 
képek (50. ábra) és még számos más eset is. A szintaktikus hab tönkremenetele gyakorlatilag ugyanúgy ment 
végbe, mint az előző esetben, tehát egy a nyírás hatására képződött törési sáv mentén. A mátrixanyag azon-
ban ebben az esetben a kevésbé képlékeny AlSi12 volt. 
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50. ábra - H/D=1,5 karcsúságú AlSi-SL300 szintaktikus fémhab próbatest károsodása. Makrokép (a), nagyítás egy dupla repedésről, 

90°-kal elforgatott kép (b) 

A mátrixanyag kisebb képlékeny-alakváltozási képessége elsősorban a kisebb zömített anyagrészekben (a 
kemény mátrix és a mikrogömbhéjak együttesen nagyobb terhelés elviselésére volt képesek) és az élesebb, 
határozottabb repedésekben nyilvánult meg. A törési sáv mentén gyakran annak mindkét oldalán 
makroszkópikus repedések jöttek létre, amelyek aztán a csúszási síkkal és így egymással is párhuzamosan 
futottak tovább (mint ahogy az 50b ábrán látható). Az ilyen, nyírásos jellegű tönkremenetelek létrejöttét 
könnyítette, ha a terhelés valamilyen ok miatt némileg aszimmetrikus volt. Ez eredhetett a terhelés már kis-
mértékben nem megfelelő középpontosságából, a próbatestek szemben lévő oldalainak nem tökéletes pár-
huzamosságából, vagy akár a próbatestek inhomogenitásából, a mikrogömbhéjak lokális dúsulásából vagy 
éppen hiányából. Ezek a tényezők a nagyobb karcsúságú próbatestek esetében nagyobb valószínűséggel 
fordultak elő és hatásuk is élesebben jelentkezett. 

Az 51a ábra (lásd a következő oldalon) – amely szintén egy 1,5 H/D tényezővel rendelkező, de nagyobb 
alakváltozásra képes, Al99,5 mátrixú szintaktikus fémhab karosodását mutatja –, az alsó részen egy erősen 
tömörödött kúp látható, amely csak teljesen törött mikrogömbhéjakat tartalmazott. Ez azt jelenti, hogy 
ezekben az esetekben a próbatestek teljesen ellentétesen viselkedtek, mint azt az alapvető alakítástechnikai 
ismeretek diktálják, vagyis éppen abban a tartományban ment végbe a legnagyobb alakváltozás és a 
mikrogömbhéjak töredezése, amelyben csak a kis alakváltozásoknak lenne létjogosultsága. Ugyanakkor meg-
figyelhető, hogy a próbatestek felső részén gyakorlatilag minden gömbhéj teljesen ép maradt, és ebből ere-
dően csak igen kis alakváltozások mehettek végbe. A károsodási mód folytán, amikor az anyag többi része 
már nem tudott kellő megtámasztást és ellenállást tanúsítani az alakváltozott és tömörödött kúp növekedé-
sével szemben, a kúp hatására a próbatest hosszában több részre hasadt, benne függőleges irányú, a terhe-
lés irányába eső repedések jöttek létre („B” jelű pont a nyomódiagramban). Ez arra utal, hogy miközben a 
kialakult kúp növekedett a munkadarabot radiális irányban – vagyis a terhelés irányára merőlegesen – a pró-
batestet szétfeszítő, járulékos erők keletkeztek. Ennek következtében a próbatest oldalirányban az esetek 
többségében három, hozzávetőlegesen azonos méretű és térfogatú részre szakadt és a levált próbatest da-
rabok oldalra tolódtak (a képen csak két harmad látható, mivel a harmadik harmad a csiszolás közben eltávo-
lításra került). A károsodás előrehaladtával a leválni készülő darabok a szétfeszítő kúpon „lecsúsztak”, míg a 
felső nyomólappal érintkezésben lévő felületek a jó minőségű és hatékony kettős kenésnek köszönhetően 
radiális irányban elmozdultak. Ugyancsak a kettős kenés megfelelő működését mutatta a levált darabok felső 
részének sértetlensége és a próbatestek hordósodás nélküli tönkremenetele. A tömörödött kúp és az elmoz-
duló oldalsó részek között éles elválasztó határ alakult ki (lásd 51c és 51d jelű ábrarészlet). A tömörödött 
részen megfigyelhető, hogy a gömbhéjak nem vízszintesen, hanem a kúp palástjával párhuzamosan törtek 
össze, ami a kúp növekedése során az érintkező felületek közös határfelületén fellépő nyíró- és az érintkezési 
kúpfelületre merőlegesen ható nyomó igénybevétel hatására kialakult elcsúszást és az alakváltozás nélküli, 
épen maradt rész támasztó hatását bizonyította. 
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51. ábra - H/D=1,5 karcsúságú AlSi-SLG szintaktikus fémhab próbatest károsodása. Makrokép (a), nagyítás a tömörödött kúp felső 
részéről (b), a nyomási kúp határa (c) és (d) 

A legnagyobb, 2-es karcsúság esetén szintén a nyírással párosult elcsúszásos tönkremenetel volt a leg-
gyakoribb. A törés lefolyása lényegében megegyezett az 49. és 50. ábra segítségével bemutatottakhoz. Né-
hány jellemző makroszkópi képet mutat a következő, 52. ábra. 

 

 
52. ábra - H/D=2 karcsúságú szintaktikus fémhab Al-SL300 (a) és AlSi-SL300 (b) makroképe a nyomóvizsgálat után 

A 1,5 karcsúságú szintaktikus habokhoz hasonlóan az Al-SL300 próbatesten (52a ábra) egy nagyon kes-
keny törési sáv alakult ki, amelyben csak egy, kisebb repedés volt megfigyelhető. Mindkét próbatestfél kes-
kenyebb rész elérte a vele szemben lévő nyomólapot, és tömörödni kezdett, ami a gömbhéjak törésével és a 
mátrixanyag lokalizált alakváltozásával járt. A mátrix képlékenysége miatt ezek az erősen deformálódott 
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anyagrészek nem váltak le a próbatestfelekről, még makroszkópikus repedések sem alakultak ki a törött és 
ép gömbhéjakat tartalmazó anyagrészek között. Az AlSi-SL300 szintaktikus habok esetén (52b), amikor a 
mátrixanyag kevésbé képlékeny volt a törési sáv keskeny volt, és hosszában egy határozott és széles repedés 
alakult ki. Megfigyelhető, hogy az eddig tapasztaltaknak megfelelően a jobb alsó sarokban kialakult tömörö-
dött anyagrész már (az előző esethez viszonyítva) kis mérete ellenére is levált a mátrixanyag kisebb képlé-
keny alakváltozó képessége miatt. Ritkábban, és főleg az SL150 mikrogömbhéjakat tartalmazó, AlSi12 mátri-
xú, 2-es karcsúságú próbatestek esetén is előfordult nyírásmentes, a nyomó feszültség és az abból eredő 
járulékos erők hatására történt tönkremenetel (53. ábra). 

  

  
53. ábra - H/D=2 karcsúságú AlSi-SL150 szintaktikus fémhab próbatest károsodása. Makrokép (a), az alsó zömítési kúp (b), ép rész a 

levált darabban (c), a nyomási kúp és a levált darab határa (d) 

A makroszkópi képen jól megfigyelhető, hogy a kialakult nyomási kúp szétfeszítette a próbatestet, amelyről 
közel azonos méretű anyagrészek váltak le oldalirányban. A nyomási kúp csúcsa vegyesen tartalmazott ép és 
törött gömbhéjakat. A levált próbatest darabok csak ép gömbhéjakat tartalmaztak (53c ábra), míg a nyomási 
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kúp és a levált anyagrészek határán törött gömbhéjak és több, egymással párhuzamos repedés is megfigyel-
hető. 

Összefoglalásul, a szintaktikus fémhabok szobahőmérsékletű nyomóvizsgálatok során egyedi felépítésük 
következtében minden esetben egyedi módon deformálódtak és mentek tönkre. Az egyes károsodási folya-
matokat tanulmányozva és csoportosítva három fő tönkremeneteli módot különítettem el, amelyek a követ-
kezők: 

 „A” a próbatestekben nyomási kúpok alakultak ki, azok palástja mentén makrorepedések jöttek 
létre. A nyomási kúpok közötti rész tömörödött. 

 „B” a próbatestek tönkremenetele nyírásos volt, bennük törési sáv alakult ki és a próbatestfelek 
egymáson, a törési sáv mentén történő elcsúszása volt a tönkremenetel oka. 

 „C” a próbatestekben nyomási kúpok alakultak ki és azok növekedése miatt ébredő járulékos ra-
diális erők hatására a próbatestek széthasadtak. 

A fent bemutatott példákat kiegészítve az összes szobahőmérsékleten végzett nyomóvizsgálatra vonat-
kozó elemzéssel a károsodási módokat a következő táblázatban foglaltam össze a mátrixanyag, a 
mikrogömbhéj átmérő és a karcsúság függvényében. 

21. táblázat - A szobahőmérsékleten végzett nyomóvizsgálatok során tapasztalt károsodási módok a karcsúság, a mátrixanyag és a 
mikrogömbhéjak típusa függvényében 

H/D 
Al99,5 AlSi12 

SL150 SLG SL300 SL150 SLG SL300 

1 A A A A A A 
1,5 B C B A C B 
2 B B B C B, C B, C 

A táblázatban megfigyelhető, hogy a legkisebb karcsúságú próbatesteknél mind a két alkalmazott mát-
rixanyag esetén az „A” tönkremeneteli mód volt a jellemző. 1,5-es H/D viszony esetében csak a merevebb, 
AlSi12 mátrixú, SL150 mikrogömbhéjakat tartalmazó szintaktikus habok mutatták az „A” jelű tönkremeneteli 
módot. A nyíróhatás erősödése miatt, a próbatestek többsége már a „B” károsodási formát mutatta. Egyedül 
az SLG mikrogömbhéjakat tartalmazó próbatestek esetén volt jellemző a „C” tönkremeneteli mód. Ezek 
olyan esetekben fordultak elő, amikor a törési sáv még nem tudott kialakulni és a nyomási kúp hatására éb-
redő járulékos erők a próbatestet szétfeszítették. Hasonló módon a 2-es karcsúság esetében is a nyírásos 
károsodási mód („B”) volt a leggyakoribb, de a merevebb, AlSi12 mátrix esetén a „C” károsodási forma is 
dominált, olyannyira, hogy SLG és SL300 erősítés esetén mindkét hatás közel ugyanannyi esetben fordult elő. 
Ilyen „határozatlanság” csak a legnagyobb, 2-es karcsúság esetén volt tapasztalható (mint már bemutattam 
általában a mechanikai tulajdonságok is a 2-es karcsúság esetén mutatták a legnagyobb szórást), a kisebb 
karcsúságú próbatestek esetében egyértelműen ki lehetett jelölni a jellemző károsodási módot. 

6.2. Növelt hőmérsékleten zömített próbatestek károsodása 

A növelt hőmérsékletű nyomóvizsgálattal zömített próbatesteken is elvégeztem a mikroszkópi vizsgála-
tokat és a károsodási formák rendszerezését. A legkisebb karcsúság esetén mind az Al99,5, mind pedig AlSi12 
mátrixanyag esetén, a felső lapon alakult ki egy nyomási kúp, amiben a gömbhéjak sértetlenek maradtak. Az 
Al99,5 mátrixanyagú SLG mikrogömbhéjakat tartalmazó próbatest csiszolatát mutatja az 54. ábra. A 
makroszkópi képen az ép gömbhéjakat tartalmazó rész sötétebb. Tisztán kivehető, hogy a próbatestben két 
részben maradtak épek a gömbhéjak. A felső nyomási kúpban, amely csak kis alakváltozást szenvedett, va-
lamint a próbatest kerületén körben egy közel háromszög keresztmetszetű anyaggyűrűben, amely kereszt-
metszete a próbatest mindkét oldalán látható. A nyomási kúp és a sértetlen anyagrészek határát mutatja a 
54b ábra. A sérült részben megfigyelhető, hogy a benne elhelyezkedő törött gömbhéjak a törési sáv irányá-
nak megfelelően helyezkedtek el, csakúgy, mint az alsó részen látható nyírási sávban 54c. Mindkét, nagyítva 
bemutatott anyagrészben makroszkópikus repedések is megjelentek, amelyek a nyomóvizsgálat további 
folytatásával valószínűleg az oldalsó anyagrész leválását eredményezték volna. A 54d ábrarészen megfigyel-
hető a nyomási kúp és az alatta elhelyezkedő tömörödött anyagrész határa. A nyomó igénybevételnek meg-



 
68 

felelően a gömbhéjak összetörtek. A nyomási kúp előtt mozgó anyagrész elérte az alsó zömítőlapot, és el-
kezdett feltömörödni. A sérült rész ekkor már csak laterális irányban tudott terjedni, és így összeolvadt a 
próbatest alsó részéről kiinduló, nyomási kúpban lévő anyagrésszel. Így a próbatest alsó része teljes egészé-
ben a tömörödött részből állt, és lényegében csak összetört gömbhéjakat tartalmazott. 

 

 

  
54. ábra - H/D=1 karcsúságú Al-SLG szintaktikus fémhab próbatest károsodása. Makrokép (a), kiemelt részletek a törési sávokban 

(b) és (c), az ép és törött gömbhéjakat tartalmazó részek határa (d) 
 

 

 
55. ábra - H/D=1 karcsúságú AlSi-SLG szintaktikus fémhab próbatest károsodása. Makrokép (a), kiemelt részlet a törési sávban (b) 

Hasonlóan viselkedtek az AlSi12 mátrixanyagú 1-es karcsúságú próbatestek is. A makroszkópi ábrán 
ugyanazok az anyagrészek figyelhetők meg, mint az előző ábrasorozaton, és ugyanolyan tömörödött zónák is 

2 mm 

2 mm 2 mm 

(a) (b) 

(c) (d) 

2 mm 
(a) (b) 
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kialakultak. A törési sávokban ugyanúgy a csúszás irányának megfelelően álltak be. A törési sávokban repe-
dések alakultak ki és a jobb alsó sarokból egy kisebb anyagrész is levált. Ugyancsak megfigyelhető a felső 
anyagrészben kialakult nyomási kúp, amely elmozdulása során az alatta lévő anyagrész tömörödni kezdett. A 
törött gömbhéjak itt nem nyíródtak, hanem a nyomó terhelés irányának megfelelően összeroppantak. A 
tömörödési zóna oldalirányban terjedni kezdett, de a nyomóvizsgálat befejeztéig nem érte el az alsó lapról 
induló törési sávokat. Így a két tömörödött anyagrész között maradt egy ép gömbhéjakat tartalmazó rész. 

A legtöbb esetben a nagyobb, 1,5-es karcsúság esetén is a nyomófeszültség hatására történt tönkreme-
netel volt a jellemző. Egy-egy tipikus képet mutat az 56. ábra. A makroszkópi kép (56a ábra) enyhén ívelt 
tömörödött részt ábrázol a próbatest egyébként ép felső és alsó része között. A tömörödött rész a próbatest 
teljes keresztmetszetére kiterjedt. A próbatest egy kritikus pontjában a mikrogömbhéjak a terhelés növeke-
désével összeroppantak, és így nem adtak kellő támasztékot a környező mátrixanyagnak. A mátrix a teher-
mentesítés hiányában alakváltozásnak indult, és az oldalirányban szomszédos gömbhéjak terhelése megnőtt. 
Ez a „dominó-elv” alapján további gömbhéjak törését okozta, amíg a tömörödött rész el nem érte a próba-
testek szélét. Ekkor a nyomóterhelés növekedésével a tömörödött rész függőleges irányban is terjedni kez-
dett a végső, 50%-os mérnöki alakváltozásnak megfelelő állapot eléréséig. A 56b ábra jól mutatja, hogy az ép 
és tömörödött zóna között éles határfelület alakult ki, de nyomási kúpnak semmi nyoma. A tömörödött rész 
alsó részén (56c ábra) hasonló a helyzet, habár enyhe kúposodás látható, ám az eddig látottaktól rendre 
elmaradt. A 56d ábrát megfigyelve egy leválni készülő anyagdarab és a tömörödött anyagrész közötti repe-
dés figyelhető meg. 

  

  
56. ábra - H/D=1,5 karcsúságú AlSi-SLG szintaktikus fémhab próbatest károsodása. Makrokép (a), határ a törött és ép gömbhéjakat 

tartalmazó rész között (b) és (c), repedés a tömörödött részben (d) 

A tisztán egytengelyű nyomás hatására történt tönkremenetel volt a leggyakoribb a legnagyobb, 2-es 
karcsúságú próbatestek esetében is (57. ábra). A próbatest alulról kezdett tömörödni, és a tömörödött rész 

2 mm 

2 mm 2 mm 

(a) (b) 

(c) (d) 
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az oldalirányú kiterjedése után felfelé kezdett terjedni. A legfelső rész teljes egészében ép gömbhéjakat tar-
talmazott 57b, míg az alsó részben az egytengelyű nyomásnak megfelelően a gömbhéjak függőlegesen rop-
pantak össze 57c. A két anyagrészt határozott vonal választotta ketté 57d. A próbatest jobb oldalán, a tömö-
rödött rész felett az ép gömbhéjakat tartalmazó anyagrészben megfigyelhető egy kismértékű (~1 mm) anyag 
kitüremkedés. A kitüremkedett anyagrész határán makroszkópikus repedések láthatók (kis nyilak a jobb ol-
dalon). A tömörödött részen is megindult egy anyagrész-leválási folyamat, amit a makroszkópi kép bal alsó 
részén látható. Ennek oka a leginkább tömörödött rész alakváltozási tartalékának kimerülése és egy, a mun-
kadarab alsó éléből kiinduló repedés megindulása (kis nyíl a bal alsó részen). 

  

  
57. ábra - H/D=2 karcsúságú Al-SL300 szintaktikus fémhab tönkremenetele. Makrokép (a), ép anyagrész (b), tömörödött anyagrész 

(c), az ép és tömörödött anyagrész határa (d) 

A 2-es karcsúság esetén ritkán már hasadás jellegű tönkremenetelek is. Az esetek mindegyike nyomási 
kúp kialakulásával ment végbe, amely határán jelent meg a nyírt anyagrész (58. ábra). Teljes egészében nyí-
rásos tönkremenetelt (mint amilyeneket az 49., 50. és 52. ábra mutat) egy esetben sem tapasztaltam. A 
makroszkópi képen jól látható, hogy egy nyomási kúp alakult ki a próbatest alsó részén, amely a próbatest 
belseje felé növekedve felülről kiindulva fokozatosan tömörödött, és szétfeszítette a próbatestet. Így alakult 
ki a bal és jobb oldalon is felül látható, ép gömbhéjakat tartalmazó anyagrész. A nyomási kúp alsó része sér-
tetlen maradt, de felső része töredezett (58b ábra) és tömörödött (a határfelület a 58d ábrán látható), a 
gömbhéjak a szétfeszítő erő ellenhatása következtében oldalirányban nyomódtak össze. A nyomási kúp pa-
lástja mentén több nagy repedés alakult ki, melyek közül kettő metszete megfigyelhető a makroszkópi kép 
bal és jobb oldalán (az egyik nagyítása a 58c ábrán látható). 

 

2 mm 

2 mm 2 mm 

(a) (b) 

(c) (d) 
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58. ábra - H/D=2 karcsúságú AlSi-SL150 szintaktikus fémhab tönkremenetele. Makrokép (a), a nyomási kúp teteje (b), repedés a 

nyomási kúp határán (c), határ az ép és a tömörödött rész közt (c) 

A zömített próbatestek csiszolatait vizsgálva összefoglalásul megállapíthatjuk, hogy a 220°C-os hőmér-
sékleten végzett nyomóvizsgálatok során a különféle mikrogömbhéjakat tartalmazó szintaktikus habok na-
gyon hasonló módokon mentek tönkre, mint a szobahőmérsékleten végzett nyomóvizsgálatok során, új ká-
rosodási csoport felállítása szükségtelen. Azonban a hőmérséklet növelésének hatására megnőtt a nyomás 
hatására történő és lecsökkent a nyírás jellegű tönkremenetelek száma. Ez a hőmérsékletnövekedés okozta 
képlékenység növekedéssel magyarázható. 

A fent bemutatott példákat kiegészítve az összes, növelt hőmérsékleten végzett nyomóvizsgálatra vo-
natkozó elemzéssel a károsodási módokat a következő táblázatban mutatom be a mátrixanyag, 
mikrogömbhéj átmérő és a karcsúság függvényében. 

22. táblázat - A növelt hőmérsékleten végzett nyomóvizsgálatok során tapasztalt károsodási módok a karcsúság, a mátrixanyag és a 
mikrogömbhéjak típusa függvényében 

H/D 
Al99,5 AlSi12 

SL150 SLG SL300 SL150 SLG SL300 

1 A A A A A A 
1,5 A A A A A A 
2 A, C A, C A A, C A A, C 

Az összefoglaló táblázatból látható, hogy a növelt hőmérséklet hatására a jellemző tönkremeneteli forma 
a nyomás hatására végbemenő egyszerű tömörödés volt („A” jelű károsodási forma). A legnagyobb karcsú-
ságok esetén ez gyakran kiegészült a „C” jelű tönkremeneteli móddal és esetenként elkülönítésük is nehéz-
kessé vált, mert azonos arányban fordultak elő. Ugyan elhanyagolható számú esetben a „B” tönkremeneteli 
mód is előfordult, dominánssá egyetlen szintaktikus fémhab típus esetén sem vált. 

2 mm 

2 mm 2 mm 

(a) (b) 

(c) (d) 
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Összefoglalva a szoba- és növelt hőmérsékleten végzett nyomóvizsgálatok eredményeit megállapítható, 
hogy a szintaktikus fémhabok károsodási vagy tönkremeneteli módjai összességében 3 csoportba sorolhatók. 
Az „A” jelű csoportban, kis H/D arány (és/vagy növelt hőmérséklet) esetén a nyomás során a nyomott felszí-
neken nyomási kúpok alakultak ki. A kúpokon belül minimális alakváltozás történt, ezért a mikrogömbhéjak 
teljes egészében sértetlenek maradnak. A nyomási kúpok közötti anyagrészben nagy alakváltozás ment vég-
be és a mikrogömbhéjak összeroppantak. Ezután a próbatest sarkaiból kiindulva repedések jelentek meg, 
ennek következtében esetenként a próbatestek palástjáról egy, vagy néhány darabban anyagrészek váltak le. 
Az „A” csoport esetén az energiaelnyelés a mikrogömbhéjak összeroppanásával és a mátrixanyag maradó 
alakváltozásával ment végbe. A „B” jelű csoport tagjai nyírással mentek tönkre, vagyis a nyomás hatására a 
próbatest közepén kialakult egy, a nyomólappal ~45°-ot bezáró nyírási sík, ami mentén a próbatest két rész-
re vált és a próbatestfelek (jelentős mennyiségű mechanikai energiát emésztve fel) egymáson elcsúsztak. 
Néhány esetben a fent leírtak kiegészültek azzal, hogy a nyírási sík nem a próbatest közepén, hanem az alsó 
vagy felső laphoz közelebb keletkeztek és a nagyobb próbatestfél az elcsúszása során elérte a szemben lévő 
nyomólapot alakváltozni kezdett, egy „orrszerű”, gyűrődő anyagrészt képezve. A „C” csoport esetén szintén 
kialakult egy nyomási kúp, amely azonban csak az egyik oldalon volt domináns és mintegy ékként működve 
és járulékos, radiális erőhatásokat ébresztve szétfeszítette a másik oldalt, amely a járulékos erők hatására 
jellemzően két vagy három részre hasadt. A széthasadás során kialakult részek aztán a kúp alkotói mentén 
lecsúsztak jelentős mechanikai energiát nyelve el ezzel. A károsodási módok elemzésének zárásaként előállí-
tottam egy összefoglaló táblázatot, amely megmutatja az adott összetételű és karcsúságú szintaktikus fém-
habok adott hőmérsékleten várható tönkremeneteli módját. 

23. táblázat - A nyomóvizsgálatok során tapasztalt károsodási módok a karcsúság, a mátrixanyag, a mikrogömbhéjak típusa és a 
vizsgálati hőmérséklet függvényében 

H/D 

Szobahőmérséklet (25°C) Növelt hőmérséklet (220°C) 

Al99,5 AlSi12 Al99,5 AlSi12 

SL150 SLG SL300 SL150 SLG SL300 SL150 SLG SL300 SL150 SLG SL300 

1 A A A A A A A A A A A A 
1,5 B C B A C B A A A A A A 
2 B B B C B, C B, C A, C A, C A A, C A A, C 
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7. A szintaktikus fémhabok mikroszerkezeti tulajdonságai 

A szintaktikus habok jellemzőit (mivel kompozitok) három tényező befolyásolja döntő módon. 

 A szintaktikus hab mátrixanyagának minősége, 

 az erősítőanyag, jelen esetben a mikrogömbhéjak minősége, valamint 

 az átmeneti réteg minősége a gömbhéjak és a mátrix között. 
Az átmeneti vagy más néven interfész réteg feladata, hogy átadja a terhelést a mátrix és a töltőanyag kö-

zött. Így szerepe legalább annyira fontos, mint a mátrix- és a töltőanyag minősége. Az interfész rétegben 
esetleg kémiai reakció is lejátszódhat a mátrix és a mikrogömbhéjak között. Ez ösztönzött arra, hogy a szin-
taktikus habok mikroszerkezeti viszonyait röntgendiffrakciós vizsgálatokkal tanulmányozzam. A 
röntgendiffrakciós mérések mellett vonal menti energiadiszperzív röntgenanalízist is végeztem annak érde-
kében, hogy feltérképezzem az átmeneti réteg tulajdonságait. 

7.1. Röntgendiffrakciós vizsgálat 

Minden röntgendiffrakciós (XRD) vizsgálatot a Magyar Tudományos Akadémia Kémiai Kutatóközpont 
Szerkezeti Kémiai Intézetében, a Röntgendiffrakciós osztályon végeztem el egy Phillips X-Pert típusú 
diffraktométeren. Minden szintaktikus habból levágtam több kis, de a gyártott tömbre jellemző darabot, 
majd ezeket egy Al2O3 mozsárban szárazon őröltem és porítottam. Ezen kívül pormintákat készítettem a 
gömbhéjakból, habár azok összetételét a gyártó megadta (3. táblázat). Az összetételt a következő táblázat 
(24. táblázat) mutatja és hasonlítja össze. 

24. táblázat - A gömbhéjak gyártó által megadott és XRD-vel mért összetétele 

Fázisok  E-spheres XRD mérések szerint 

Al2O3 (t%) 36-40 30-35 
SiO2 (t%) 55-60 45-50 
TiO2 (t%) 1,4-1,6 n. a. 
Fe2O3 (t%) 0,4-0,5 n. a. 
3Al2O3·2SiO2 (t%) n. a. 19 

A táblázat utolsó sorában látható, hogy a mérések szerint a gömbhéjak Al2O3 és SiO2 tartalma ~20 százaléknyi 
mullitot képzett. Néhány apró eltéréstől eltekintve a három különböző méretű gömbhéj összetétele azonos 
volt. A 25. táblázat összefoglalja az XRD mérések eredményeit. A táblázat első három sora az Al99,5 mátrix 
anyagú szintaktikus habok mérési eredményeit mutatja. A számokból látható, hogy az SL150 és SLG gömbhé-
jakat tartalmazó habokban megnőtt az elemi formában jelenlévő Si mennyisége, és a vizsgálatok jelentős γ-
Al2O3 és α-Al2O3 mennyiséget mutattak ki. 

25. táblázat - A szintaktikus fémhabokon végzett XRD mérések eredményei (t%) 

Jel Al Si Mullit γ-Al2O3 α-Al2O3 Amorf 

Al-SL150 67 8 11 11 3 0 
Al-SLG 63 6 14 11 4 0 
Al-SL300 78 0 11 0 0 11 

AlSi-SL150 72 7 13 0 0 8 
AlSi-SLG 72 7 13 0 0 8 
AlSi-SL300 72 7 12 0 0 8 

Ugyanakkor az amorf (főleg SiO2) fázisok lényegében teljes egészében átalakultak, és a mullittartalom is a 
felére csökkent a már ismertetett reakció (18) egyenlet szerint. A reakció során az olvadt alumínium reakció-
ba lép a környezetében lévő oxidokkal, melyek kötéseit képes felbontani, és az oxidokat redukálva, azok 
oxigén atomjait felvéve, elemi Si válik ki és Al2O3 képződik, miközben energia szabadul fel. Amint azt a táblá-
zat mutatja, az Al2O3 elsősorban a kevésbé kristályos γ (xSize=20 μm), kisebb mennyiségben pedig α 
(xSize=329 μm) módosulatként formálódott újra a reakció során. A kevésbé kristályos szerkezetet a rendel-
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kezésre álló rövid reakcióidő és a diffúzió sebességét befolyásoló, viszonylag kis átlagos öntési hőmérséklet 
indokolja. Amint azt az egyenlet mutatja, a reakció során az elvileg kevésbé „értékes” vegyes oxidokból sok-
kal ellenállóbb Al2O3 képződik, ami előnyös. Azonban mivel a reakcióhoz a különféle oxidok a 
mikrogömbhéjakból származnak, azok falai a reakció során feltöredeznek és gyengülnek. Így a kémiailag ked-
vező reakció szerkezetileg hátrányosnak mondható. Ehhez hozzájárul az is, hogy a Si a mátrixanyagban kivá-
lik, a mátrix kémiailag is módosul, és képlékenysége csökken. A következő ábrák néhány mikroszkópi felvé-
telt mutatnak be a gömbhéjakról 

  

  
59. ábra - Fénymikroszkópi felvételek SL150 típusú gömbhéjakat tartalmazó Al99,5 mátrix anyagú szintaktikus habokról  

Az 59a ábrán egy tipikus kép látható: jól megfigyelhető, hogy a gömbhéjak közötti kis rések (~5 μm) is teljes 
mértékben infiltrálódtak. A gömbhéjak belseje sötét, ami azt jelenti, hogy oda nem jutott be a mátrix, vagyis 
a gömbhéjak épek. A gömbhéjak külső felületét jobban megfigyelve feltűnik, hogy ~1 μm-es vastagságban a 
gömbhéjak fala rendezetlen és nem egyenletes. A következő, (59b) ábrán két gömbhéj érintkezési tartomá-
nya látható. Egy ponton mindegyikük elvékonyodott fala erősen sérült (nyíl), az egyikük ki is tört, így a mátrix 
teljes egészében infiltrálta a gömbhéjat. A (59c) jelű képen egy erősen roncsolódott gömbhéj látható. A 
gömbhéj fala a reakció alatt több helyen kilyukadt (nyilak), lényegében feloldódott, és a gömbhéj telítődött a 
mátrixanyaggal. A gömbhéj környezetében törmelékek figyelhetők meg. A (59d) ábrán két törött gömbhéj 
látható, amelyek koncentrikusan helyezkednek el egymáshoz képest. A képen jól megfigyelhetők azok a vi-
szonylag nagy Si-kiválások, amelyeket a reakció alatt elemi formában felszabaduló Si alkotott (nyilak). Vala-
melyest más volt a helyzet az SL300 típusú gömbhéjak esetén. A 25. táblázat eredményei szerint a 
mullittartalom a másik két gömbhéjtípus esetében tapasztalthoz hasonlóan a felére csökkent, ugyanakkor a 
szintaktikus habban viszonylag nagy mennyiségű amorf fázis volt kimutatható, és nem volt mérhető mennyi-
ségű elemi Si, és egyik fajtája sem jelent meg az Al2O3-nak. 

20 μm 20 μm 

50 μm 50 μm 

(a) (b) 

(c) (d) 
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60. ábra - Fénymikroszkópi felvételek SL300 típusú gömbhéjakat tartalmazó Al99,5 mátrix anyagú szintaktikus habokról 

A 60. ábra képein látható, hogy a mikrogömbhéjak teljesen épek maradtak, és az infiltráció során a gömbhé-
jak közötti legkisebb részek is telítődtek a mátrixanyaggal. Felületük sima és lényegében sértetlen. A képek 
és a számok tehát arra utalnak, hogy az SL300 típusú gömbhéjak esetében nem ment végbe az SL150 és SLG 
típusú gömbhéjak alkalmazásánál feltételezett reakció. Ennek oka a kisebb infiltrálási hőmérséklet, valamint 
a rövidebb expozíciós idő, ami az infiltrálás és a szintaktikushab-tömb kritikus hőmérséklet alá hűtése között 
eltelt. 

  
 

  
Hiba! A hivatkozási forrás nem található.. ábra - Fénymikroszkópi felvételek SLG típusú gömbhéjakat tartalmazó AlSi12 mátrix 

anyagú szintaktikus fémhabokról (a) és (b), AlSi12 mátrix anyagú szintaktikus fémhabokról AlSi-SL150 (c) és AlSi-SL300 (d) 

50 μm 20 μm 

50 μm 20 μm 

(a) (b) 

(a) (b) 

50 μm 50 μm 
(c) (d) 
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Az SL300 mikrogömbhéjakat tartalmazó Al99,5 mátrixanyagú kompozitokhoz voltak hasonlatosak az 
AlSi12 mátrixú szintaktikus habok is. A 25. táblázat adatai egyértelműen azt mutatják, hogy mindhárom szin-
taktikus hab ugyanazokból a fázisokból állt, és a gyártás során ugyanazok a folyamatok mentek végbe ben-
nük. A mátrix eredeti Si-tartalmát megőrizte, a reakció végbemenetelére a mátrix és a mikrogömbhéjak kö-
zött nem volt kimutatható jel. Ennek oka egyrészt a kisebb infiltrálási hőmérséklet (az AlSi12 mátrixanyag 
infiltrálási hőmérséklete mintegy 100°C-szal kisebb volt az Al99,5 mátrixénál), amely lassította a diffúziós 
reakciót. Másrészt csökkent a reakció hajtóereje is, azáltal, hogy a mátrix alapállapotában is nagy mennyisé-
gű, mintegy 12 t% Si-t tartalmazott, így olvadt állapotban kevésbé redukálta a SiO2 fázist. Erre utalnak a róluk 
készült fénymikroszkópi képek is, amelyeket a Hiba! A hivatkozási forrás nem található.. ábra mutat. Az első 
és második képen egy AlSi-SLG típusú szintaktikus hab azonos területről képe látható. Jól megfigyelhető, 
hogy a gömbhéjak fala teljesen ép, sértetlen, és a gömbhéjak közötti igen kis térrészben is teljes az 
infiltráltság. A gömbhéjak fala ebben az esetben is teljesen sértetlen és szintén megfigyelhető néhány 
mikroüreg a gömbhéjak falában. A Hiba! A hivatkozási forrás nem található.d jelű kép SL300 típusú gömb-
héjakat mutat. A gömbhéjak fala ebben az esetben is teljesen sértetlen és az infiltráltság lényegében tökéle-
tes volt. 

7.2. Energiadiszperzív röntgenanalízis 

Az energiadiszperzív röntgenanalízis vizsgálatokat (EDS) a Tanszéken található Phillips XL-30 típusú pász-
tázó elektronmikroszkóphoz csatolt EDAX Genesis berendezéssel végeztem. A vizsgálatok vonal menti analí-
zisek voltak, polírozott mintákon. A vizsgálati vonalak ~17 μm hosszúak voltak, és a gömbhéj falát merőlege-
sen metszve haladtak a mátrixanyagból indulva a gömbhéjak belseje felé. Minden vonalon 30 pontot vizsgált 
a berendezés. Az elektronmikroszkóp gyorsítófeszültsége 20 kV volt. A méréseket a szintaktikus habokra 
jellemző helyeken végeztem el. A következő képek a mért hely környezetét mutatják, a berajzolt, méretará-
nyos vonalak jelölik a vonal menti mérés nyomvonalát. A képek mellett látható diagramok a mérések ered-
ményeit mutatják a mérés kezdőpontjától megtett távolság függvényében. A 62. ábra az egyik Al-SL150 típu-
sú szintaktikus hab eredményeit mutatja. A viszonylag nagy, 2500-szoros nagyítás mellett jól megfigyelhető, 
hogy a gömbhéj fala számos kisebb-nagyobb mikroüreget tartalmaz, és a gömbhéj és a mátrixanyag között 
van egy vastag átmeneti réteg, amelyen keresztül gyakorlatilag folyamatos az átmenet a mátrixanyag anya-
gából a mikrogömbhéj anyagába. Ez a határ nem éles, amit az is jelez, hogy a 62b ábrában az átmenet a két 
anyag között egy viszonylag kis lejtésű és hosszú szakasszal (B-C szakasz, 4,6 μm) történt. A mérés jól mutat-
ta, hogy a mátrixanyag tisztán alumínium, majd a nyomvonal mentén haladva fokozatosan megjelent az 
Al2O3-ban és SiO2 jelenlévő nagy mennyiségű oxigén, miközben az Al-tartalom mintegy 30-40%-ot esett, míg 
el nem érte a mikrogömbhéj anyagára jellemző mennyiséget. 

 
61. ábra - SEM felvétel az Al-SL150 típusú szintaktikus hab egy gömbhéjáról és a vonal menti EDS vizsgálat nyomvonaláról és a 

vonal menti EDS vizsgálat eredménye 

A B C D 

A B C D 
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A mikrogömbhéj falát elérve megnövekedett a Si mennyisége, amely SiO2 és mullit formájában szintén jelen 
van a gömbhéjak falában. A fentieken kívül elhanyagolható, mennyiségben Mg, Fe és K is jelen voltak. A 
nyomvonal végén, az utolsó ~2 μm hosszon az összetételben ugrásszerű változás történt. A mérésnek ez a 
szakasza nem tekinthető relevánsnak, mivel az elektronok egy gömbhéj belső felületén szóródtak, a jelerős-
ség kicsi volt és így a mérés megbízhatatlanná vált. A SEM képen a gömbhéj belső falánál megfigyelhető egy 
~1 μm vastag sáv (a nyomvonal mentén haladva 14-től 15 μm-ig), amelyben a Si feldúsult, az Al pedig vala-
melyest lecsökkent. 

Az SLG típusú gömbhéjakat tartalmazó szintaktikus habok esetén nagyon hasonló volt a helyzet (63. áb-
ra). Hasonlóan látható az átmeneti réteg, amely azonban vékonyabb, mint az SL150 gömbhéjak esetében, 
ennek megfelelően a kémiai elemek változása is meredekebb és mindössze 2,1 μm széles volt. Az Al-
csökkenés mértéke szintén 30-40% közötti volt. Hasonlóan az előző típushoz, ebben a gömbhéjban is felfe-
dezhető egy vékony réteg a belső falnál, amelyben az Al valamelyest csökkent az Si- és O-tartalom javára. 

 
62. ábra - SEM felvétel az Al-SLG típusú szintaktikus hab egy gömbhéjáról és a vonal menti EDS vizsgálat nyomvonaláról és a vonal 

menti EDS vizsgálat eredménye 

Az Al-SL300 szintaktikus habok esetén (lásd 64. ábra), mint azt a XRD mérések mutatták, a cserereakció 
nem ment végbe. Ennek megfelelően átmeneti réteg lényegében nem alakult ki, illetve nagyon vékony volt. 
A SEM képen is sokkal élesebb a határ a mikrogömbhéj fala és a mátrixanyag között. A diagramban megfi-
gyelhető átmenet is nagyon éles és határozott volt. Az esés mértéke is kisebb, mintegy 25-30 % volt. Az Si- és 
O-tartalom együtt kezdett emelkedni az Al-tartalom rovására. 

 
63. ábra - SEM felvétel az Al-SL300 típusú szintaktikus hab egy gömbhéjáról és a vonal menti EDS vizsgálat nyomvonaláról és a 

vonal menti EDS vizsgálat eredménye 

A 65. ábra egy AlSi-SL150 típusú szintaktikus hab SEM felvételét mutatja. A gömbhéj fala sértetlen, és 
semmilyen átmeneti réteg nem figyelhető meg 2500-szoros nagyításban. A nyomvonal elején a mátrixban a 
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kémiai összetételnek megfelelő Al és Si van jelen. A diagram azt mutatja, hogy az Si nem egyenletesen osz-
lott el a mátrixban. A gömbhéj falát elérve az Al-tartalom hirtelen lecsökkent a gömbhéjak Al2O3 tartalmának 
megfelelően, miközben a Si-tartalom megemelkedett a gömbhéjak SiO2 és mullittartalmának megfelelően. 
Mindeközben természetesen az O-tartalom is növekedett. A gömbhéj falában az Al- és Si-tartalom szintén 
erősen ingadozik. Ezt a mikrogömbhéjak falának szerkezeti felépítése okozza. A gömbhéjak fala alapvetően 
SiO2-ből és mullitból áll, amelybe Al2O3 részecskék vannak beágyazódva. Ennek megfelelően a részecskékben 
(világosabb pálcikák a gömbhéj falában) nagyobb Al-tartalmat mértem, ami ugrást eredményezett az Al gör-
bében. 

 
64. ábra - SEM felvétel az AlSi-SL150 típusú szintaktikus hab egy gömbhéjáról és a vonal menti EDS vizsgálat nyomvonaláról és a 

vonal menti EDS vizsgálat eredménye 

Az SLG típusú gömbhéjak esetén (66. ábra a következő oldalon) a mikrogömbhéjak a várakozásnak meg-
felelően sértetlenek maradtak. Az átmenet a mátrix és a gömbhéjak között nagyon éles volt, amit a diagram 
Al görbéjének hirtelen esése is tisztán mutat. A SEM képen ismét jól látszanak a mikrogömbhéjakban az alu-
míniumban dús pálcikák, amelyek mérete sokkal kisebb, eloszlása sokkal egyenletesebb volt az SL150 típusú 
gömbhéjaknál tapasztaltnál. Ennek megfelelően a mérés során rögzített diagram is kevésbé változott, az 
összetevők változásának amplitúdója is kisebb volt. 

 
65. ábra - SEM felvétel az AlSi-SLG típusú szintaktikus hab egy gömbhéjáról és a vonal menti EDS vizsgálat nyomvonaláról és a 

vonal menti EDS vizsgálat eredménye 

Az AlSi-SL300 típusú szintaktikus habok nagyon hasonlóan viselkedtek az AlSi-SLG szintaktikus habokhoz 
(67. ábra). A gömbhéjak és a mátrixanyag határfelülete jól definiált és éles, átmeneti réteg nem látható. A 
diagramban a mátrixanyag és a mikrogömbhéjak közti átmenet 1,9 μm-en belül megtörtént. A gömbhéj falá-
ban lévő, alumíniumban gazdag részek nagyon finomak voltak, eloszlásuk pedig egyenletes. Ennek megfele-
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lően az Al- és Si-tartalom ingadozása is ebben az esetben volt a legkisebb, egy 2-3 μm-es szakasztól eltekint-
ve gyakorlatilag mindhárom fő összetevő értéke konstans volt a gömbhéj falában. 

 
66. ábra - SEM felvétel az AlSi-SL300 típusú szintaktikus hab egy gömbhéjáról és a vonal menti EDS vizsgálat nyomvonaláról és a 

vonal menti EDS vizsgálat eredménye 

Összefoglalásul megállapítható, hogy a pormintákon végzett röntgendiffrakciós vizsgálatokkal és 
energiadiszperzív spektrometriával jól nyomonkövethetők a szintaktikus fémhabok alkotói, fázisai közti át-
meneti rétegben végbement kémiai változások. Igazoltam, hogy az Al99,5 mátrixú szintaktikus habokban 
intenzív cserereakció ment végbe az SL300 jelű gömbhéjak esetét kivéve. A reakció során az olvadt Al a 
gömbhéjak SiO2 (és egyéb oxid) összetevőit redukálva a gömbhéjakból oxigént vont el, amellyel elsősorban 
γ-Al2O3-t képezett, miközben a gömbhéjak mentén elemi Si vált ki a mátrixban. A reakció diffúziósan ment 
végbe, a hajtóerő a mátrixanyag és a mikrogömbhéjak anyagának eltérő Si-tartalma volt. A cserereakció ká-
rosította a gömbhéjak falát, és az elemi Si kiválásával a mátrix összetétele módosult. A cserereakció kinetiká-
jára a hőmérséklet jelentős befolyással van. Az SL300 mikrogömbhéjakat tartalmazó szintaktikus habok ese-
tén a reakciót a kisebb fajlagos felület és a kisebb infiltrálási hőmérséklet gátolta. Ez arra utal, hogy létezik 
egy határhőmérséklet és/vagy inkubációs idő, amely alatt a cserereakció nem megy végbe. Az AlSi12 mátrix 
esetén a cserereakció minden esetben gátolt volt, aminek a mátrixanyag nagy Si-tartalma volt az oka. Átme-
neti réteg gyakorlatilag nem vagy csak igen kis mértékben képződött, a mikrogömbhéjak sértetlenek marad-
tak, a mátrixanyag eredeti kémiai összetétele nem változott meg. Megjegyzem, hogy a mikrogömbhéjak 
falanyagának megfelelő megválasztásával vagy a mikrogömbhéjak megfelelő bevonatolásával a 
mikrogömbhéjak felhasználhatók ötvözőelemek forrásaként, hordozójaként. Ugyanakkor figyelembe kell 
venni, hogy ilyen esetben az ötvözés szintén egy diffúziós folyamat és homogén módon csak akkor valósul 
meg, ha a gömbhéjak elég sűrűn és egyenletesen helyezkednek el a szintaktikus fémhabban, vagy a habot 
hosszabb ideig hőn tartják. 
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8. A szintaktikus fémhabok keménységmérése 

A keménység olyan általános mechanikai anyagtulajdonság, amely alkalmas a különböző anyagtípusok 
(és azok állapotának) megkülönböztetésére és összehasonlítására. A szintaktikus habok keménységének 
mérése sok felhasználási szempontból (csomagolóanyag, rezgéscsillapítás, burkoló anyagok) fontos. Emellett 
számos anyag esetében a keménység egyértelműen kapcsolatba hozható más mechanikai tulajdonságokkal, 
például a szilárdsággal, rugalmassági modulusszal, kopásállósággal stb. Ezért célszerű megvizsgálni, hogy 
mely eljárások alkalmasak a szintaktikus fémhabok keménységmérésére. A szintaktikus fémhabok esetén a 
minél nagyobb területet lefedő makrokeménység méréseknek van leginkább értelme, mivel a szintaktikus 
fémhabok két fő összetevőjének (kerámia mikrogömbhéjak valamint könnyűfém mátrixanyag) nagyon eltérő 
a keménysége. A makrokeménység mérése lehetőséget ad az összetevők inhomogenitásának kiküszöbölésé-
re. Ennek egy módjával, a Brinell-féle keménységméréssel foglalkozik az első alfejezet. A második alfejezet-
ben az úgynevezett mélységérzékeny keménységmérést alkalmazom vizsgálati eljárásként, ami megmutatja, 
hogy hogyan reagál a szintaktikus fémhab a koncentrált felületi terhelésekre, és közvetlen mérőszámot szol-
gáltat a behatolás során elnyelt energia mennyiségéről. Végül a harmadik alfejezetben a dinamikus kemény-
ségmérésekből levonható következtetéseket ismertetem. 

8.1. Makrokeménység mérés 

A fémes anyagok vizsgálata során leggyakrabban alkalmazott keménységmérések közül a Brinell-féle 
keménységmérést választottam a makrokeménység mérés elvégzéséhez. Ez az eljárás a legalkalmasabb nagy 
területet lefedő, nagy anyagtérfogatot érintő makrokeménység méréshez. A méréseket VPM HPO 13/6062 
típusú keménységmérőgépen végeztem el szobahőmérsékleten. A behatoló testnek, 10 mm átmérőjű acél-
golyót választottam. A terhelési idő minden esetben 10 s volt. A terhelés nagysága 1838,747 N (187,5 kp) 
volt az Al99,5 mátrixanyagú próbatestek és 2451,662 N (250 kp) volt az AlSi12 mátrixanyagú próbatestek 
esetén, mivel ezek hatására adódtak a megfelelő méretű, megbízhatóan mérhető átmérőjű lenyomatok. A 
lenyomatok átmérőjét egy Poldi kalapácshoz készült fémvonalzó és egy összességében 15,75-szoros nagyítá-
sú sztereomikroszkóppal olvastam le. A mért eredményeket a 26. táblázat és 68. ábra mutatja. Minden pró-
batesten három mérést végeztem. 

 

 

26. táblázat - A Brinell-keménységmérések eredményei 

Jel 

Makrokeménység 

HB sHB 
(HBS10/187,5) (HBS10/187,5) 

Al 19 0,7 
Al-SL150 29 1,7 
Al-SLG 25 0,9 
Al-SL300 24 2,2 

 (HBS10/250) (HBS10/250) 

AlSi 57 2,6 
AlSi-SL150 30 1,1 
AlSi-SLG 27 1,6 
AlSi-SL300 26 0,7 

67. ábra - Szintaktikus fémhabok makrokeménysége 

Az Al99,5 mátrix esetében a kerámia mikrogömbhéjak beépítésével a keménység nőtt az alapanyag ke-
ménységéhez képest, ami azt jelenti, hogy a mátrixanyag hamarabb kezdett deformálódni, mint ahogy a 
mikrogömbhéjak törni kezdtek, vagyis a keménység növekedett. A legnagyobb növekedés az SL150 
mikrogömbhéjak esetében mutatkozott. Ezeknek a gömbhéjaknak a legkisebb az átmérője, és ezért a legna-
gyobb fajlagos felülettel rendelkeznek. Ebben az esetben ébred a gömbhéjakban a legkisebb feszültség adott 
terhelési szinten. A fentiek értelmében az SL150 gömbhéjaknak erősebbeknek kell lenniük, mint a nagyob-
baknak, és csak nagyobb terhelés hatására törnek össze. Ezt megerősíti a 67. ábra diagramja is, amely folya-
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matosan csökkenő keménységet mutat a mikrogömbhéjak átlagos átmérőjének növekedésével. A nagyobb 
átlagos átmérőjű mikrogömbhéjak esetén a feszültség nagyobb volt, és a mikrogömbhéjak hamarabb kezd-
tek törni. Emellett a keménység növekedésében az SL150 és SLG mikrogömbhéjak beépítése esetén az előző, 
7. fejezetben tárgyalt cserereakció során kiváló elemi Si is szerepet játszik. Az AlSi12 mátrixanyag esetében a 
mikrogömbhéjak beépítésével a keménység jelentősen csökkent, mert a mikrogömbhéjak előbb összetörtek, 
minthogy a mátrixanyag képlékeny alakváltozása megindult volna. A mikrogömbhéjak már a rugalmas terhe-
lésátadás alatt összetörtek, ennek következtében a szintaktikus fémhabok és keménysége csökkent. Újra az 
SL150 típusú gömbhéjak biztosították a szintaktikus fémhabok közül a legnagyobb keménységet, és a ke-
ménység a mikrogömbhéjak átlagos átmérőjének növelésével fokozatosan csökkent. A 67. ábrán látható 
diagramban megfigyelhető, hogy a különböző mátrixanyagok esetén a szintaktikus fémhabok keménységei 
közel azonosak voltak, minden mikrogömbhéj esetére, ezért a szintaktikus fémhabok makrokeménysége 
elsősorban szerkezeti eredetű. Ezek után megvizsgáltam a kapcsolatot a sűrűség és a keménység között an-
nak érdekében, hogy megállapítsam, lehet-e következtetni egy egyszerű sűrűségmérésből a szintaktikus 
fémhabok várható keménységére. A kapcsolatot a 69. ábra mutatja. Habár a keménységek egymással átfe-
dést mutattak, a várható keménységsáv a sűrűségből egy egyszerű mestergörbe felvétele után megbecsülhe-
tő. A diagram azt is mutatja, hogy a mikrogömbhéjak átmérőjének növekedésével nem csak a mért kemény-
ség csökkent, hanem a sűrűség is nőtt és a sűrűség növekedésével a keménység egy határértékhez tart. Meg-
figyelhető, hogy az SLG és SL150 típusok esetében a keménységek közelebb estek egymáshoz, mivel a fajla-
gos felületük is közelebb esett egymáshoz, mint az SL150 mikrogömbhéjakéhoz. 

A makrokeménység kapcsolatba hozható a főbb 
szilárdsági jellemzőkkel, a nyomószilárdsággal és a 
szerkezeti merevséggel is. Ez fontos tulajdonság, 
hiszen az összefüggés ismeretében a nyomószilárd-
ság meghatározható egy jóval egyszerűbb és kisebb 
felszereltséget igénylő anyagvizsgálattal. Ennek szel-
lemében mutatom be a nyomószilárdságot és a szer-
kezeti merevséget a makrokeménység függvényé-
ben. Az első diagramban (70. ábra) az 1-es karcsú-
sághoz tartozó nyomószilárdságokat, vagyis a nyo-
módiagramok első feszültségcsúcsát ábrázoltam a 
makrokeménység függvényében. A feltüntetett mé-
rési pontok egyenként hat mérés átlagát tükrözik. A 
nyomószilárdságok átlag körüli szórását szintén fel-
tüntettem. A mérési pontokra egy-egy egyenest 
illesztettem, amelyek a szórásértékeken belül halad-
nak, feltételezve, hogy a nyomószilárdság a keménységgel lineárisan változik.  

  
69. ábra - A makrokeménység és a nyomószilárdság kapcsolata 

1-es karcsúság esetén 
70. ábra - A makrokeménység és a szerkezeti merevség kapcso-

lata 1-es karcsúság esetén 

 
68. ábra - Kapcsolat a szintaktikus fémhabok Brinell-keménysége 

és a sűrűsége között 
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A mérések mindkét mátrix esetén azt mutatták, hogy a nyomószilárdság a keménység növekedésével (és 
ezzel együtt a mikrogömbhéjak átmérőjének csökkenésével) fokozatosan nőtt. A növekedés mértéke az 
AlSi12 mátrixanyag esetében volt hangsúlyosabb, az illesztett egyenes meredeksége 3,46, míg az Al99,5 ese-
tében mindössze 1,62 volt. A keménység növekedése az SL300-as mikrogömbhéjaktól a kisebb átlagos átmé-
rőjű SL150-es mikrogömbhéjak felé haladva azt mutatja, hogy a kisebb átlagos átmérőjű, sűrűbben előfordu-
ló mikrogömbhéjak hatékonyabban voltak képesek egy teherviselő vázat alkotni és így a mátrixanyag maradó 
alakváltozása (Al99,5), vagy rugalmas terhelésátadása (AlSi12) esetén is nagyobb nyomószilárdságot biztosí-
tottak. Mivel a nyomóvizsgálat alatt a mátrixanyag képlékeny alakváltozása egy kritikus keresztmetszetre 
koncentrálódott, az Al99,5 mátrixanyag esetén a növekedés mértéke kisebb volt. A 70. ábrán látható diag-
ramban a szerkezeti merevséget ábrázoltam a makrokeménység függvényében (szintén pontonként hat-hat 
mérés átlagával). A lágyabb Al99,5 mátrixanyagú szintaktikus fémhabok szerkezeti merevsége a keménység-
gel csökkent (-10,8 meredekséggel), míg az AlSi12 mátrixú fémhaboké nőtt (7,4 meredekséggel). Ennek ma-
gyarázata a mátrixanyag szerkezeti merevségre gyakorolt minimális hatásában keresendő. A kisebb 
mikrogömbhéjak nagyobb sűrűséggel fordulnak elő, a köztük lévő mátrixanyag keresztmetszete kisebb. A 
kisebb teherviselő keresztmetszetek miatt előbb jelentkezik a mátrixanyag képlékeny alakváltozása mind az 
Al99,5, mind pedig az AlSi12 mátrixanyag esetén. Előbbi esetben, mivel a mikrogömbhéjak törése azért kö-
vetkezik be, mert a mátrixanyag maradandó alakváltozást szenved, ez a folyamat korábban megindul, így a 
szerkezeti merevség csökken. Az utóbbi esetben a mikrogömbhéjak törése a rugalmas alakváltozás következ-
tében következne be, de a kisebb teherviselő keresztmetszetek miatt korábban megindul a mátrix maradó 
alakváltozása, mielőtt még a rugalmas teherátadás elérné a kritikus értéket, ezért a szerkezeti merevség 
valamelyest nő. Ez a két hatás a különböző mátrixanyagok esetén a szerkezeti merevség csökkenését, illetve 
növekedését eredményezi, így a két egyenes egy pontban metszi egymást. Az ennek a pontnak megfelelő 
átlagos átmérőjű (és makrokeménységű) szintaktikus fémhabok esetén elvileg mindegy, hogy Al99,5 vagy 
AlSi12 mátrixanyagot alkalmaznak, a szerkezeti merevség feltételezhetően azonos lesz. A 69. és 70. ábrán 
bemutatott mérési pontokra illesztett egyenesek alkalmasak arra, hogy az 1-es karcsúságnak (mint alapeset-
nek) megfelelő geometriai viszonyokkal rendelkező alkatrészek nyomószilárdságát megbecsüljék.  

Megvizsgáltam azt is, hogy a Brinell-keménységmérés milyen mértékben volt hatással az anyag szerkeze-
tére és a mikrogömbhéjak épségére a felszín alatt. Ennek érdekében szemügyre vettem a lenyomatokat 
(makrofotók) és a lenyomatokat átszelő metszeteket és mikrocsiszolatokat készítettem, amiket optikai mik-
roszkópon vizsgáltam. Ilyen felvételeket mutat a 72. és 73. ábra.  

  
71. ábra - Brinell-lenyomat makrofotója Al-SL150 (a) és Al-SL300 (b) próbatest felületén 

A 71. ábra két tipikus Brinell-lenyomatot mutat. Megfigyelhető, hogy az SL150 mikrogömbhéjak esetében a 
lenyomat pereme éles és határozott. Az SL300 mikrogömbhéjak estében (vélhetően a nagyobb átlagos 
gömbhéjátmérő miatt) viszont a határvonal elmosódott. A keresztmetszeti felvételeken megfigyelhető (73. 
ábra), hogy a keménységmérés ~0,3 mm mélyen a lenyomat alatt befolyással van a mikroszerkezetre. Ebben 
a rétegben a mikrogömbhéjak összetörtek. Jól megfigyelhető, hogy a sérült zóna csak a terhelés irányában 
terjedt, és ott is csak kis mértékben, oldalirányban a gömbhéjak épek maradtak. Ez igazolja a szintaktikus 

(a) (b) 
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fémhabok sérüléslokalizáló képességét, ami jó lehetőséget biztosít burkolatokként, személy és gépjárművé-
delemben, valamint csomagolástechnikában történő felhasználásukra. 

  
72. ábra - A Brinell-lenyomatok keresztmetszete: Al-SL150 (a) és Al-SLG (b) 

Összefoglalva, a keménységmérések eredményei alapján a megállapítható, hogy az Al99,5 mátrixú szin-
taktikus fémhabok esetén a mikrogömbhéjak beépítése növelte a szintaktikus habok Brinell keménységét a 
mátrixanyaghoz képest. A legnagyobb növekedést az SL150 típusú mikrogömbhéjak biztosították. A magya-
rázat a nagy fajlagos felületük, amely adott terhelési szint mellett a mikrogömbhéjakban kisebb feszültséget 
eredményezett, és így a mikrogömbhéjak később kezdtek törni. Az AlSi12 mátrixú szintaktikus fémhabok 
esetén a mátrix bizonyult a legkeményebbnek. A terhelés rugalmas úton adódott át a mikrogömbhéjakra, és 
azok törni kezdtek, a mátrix maradó alakváltozása csak ezután indult meg. A szintaktikus fémhabok kevésbé 
keménynek bizonyultak a mátrixanyaghoz képest. Az SL150 típusú mikrogömbhéjaknak van a legnagyobb 
fajlagos felülete, és ezért bennük ébredt a legkisebb feszültség adott terhelési szinten. A törési feszültség – 
és így a keménység – csökkent a mikrogömbhéjak átlagos átmérőjének növelésével és a fajlagos felület csök-
kenésével. A Brinell keménység a mátrixanyag keménységével csak kismértékben befolyásolható. A mérés 
érzékeny a mátrix anyagminőségéből és a gömbhéjak méretéből adódó keménységviszonyokra, viszont nem 
alkalmas az előz fejezetben részletezett cserereakció végbemenetelének kimutatására. Megállapítottam, 
hogy a nagy szórások miatt a szintaktikus fémhabok makrokeménysége sűrűségük ismeretében csak közelí-
tőleg becsülhető meg. Hasonlóan a keménységből közelítőleg becsülhető a nyomószilárdság és a szerkezeti 
merevség is. 

8.2. Mélységérzékeny keménységmérés 

A mélységérzékeny keménységmérést egy hidraulikus működésű, MTS 810 típusú anyagvizsgáló gépen 
végeztem az Eötvös Lóránd Tudományegyetemen. 
A behatolótest egy 2,5 mm átmérőjű, félgömbvégű 
keményfém tüske volt. A behatolási sebesség 0,02 
mms-1 volt. A mérőfej benyomását 1600 N terhelő-
erő eléréséig végeztem. Ez minden esetben 1 mm-
nél kisebb mélységű benyomódást eredményezett. 
A méréseket a 10×35×55 mm méretű próbateste-
ken végeztem el, minden próbatesten három mé-
rést végezve. A mérés során a gép rögzítette a ter-
helőerőt az elmozdulás függvényében. Egy tipikus 
görbét mutat a 73. ábra. A benyomódás folyamata 
három részre bontható [63]. A diagramon Wr-rel 
jelölt terület a benyomás során rugalmas, tehát 
reverzibilis módon visszanyerhető munkát, a Wk a 

 
73. ábra - A mélységérzékeny keménységmérés tipikus diagramja 

500 μm 500 μm 
(a) (b) 
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próbatest képlékeny (maradó) alakváltozással és töréssel elnyelt (disszipált) munkáját, a Wt pedig az előző 
két jellemző összegéből álló teljes munkát jelenti. Ezek a diagram megfelelő részének numerikus integrálásá-
val meghatározhatók. A próbatesteken végzett három-három mérés diagramját egyesével dolgoztam fel, 
majd az összetartozó diagramokból nyert értékeket átlagoltam. Az eredményeket a 27. táblázat foglalja ösz-
sze. Az erőfelfutás nem egyenletes, kisebb-nagyobb hullámokkal tarkított (a felterhelés meredekségének 
meghatározásához felvett egyenes illesztési jósága minden esetben R2>0,994volt). Egy-egy hullám a próba-
test terhelt részében lévő gömbhéjak vagy gömbhéjcsoportok hirtelen összeroppanásához társítható. Ekkor 
a behatoló tüske konstans vagy minimálisan növekedő terheléssel halad tovább, majd a terhelés újra nőni 
kezd. A felterhelési szakaszra egyenest illesztettem, amelynek meredekségét összevetem a próbatestek 
kvázistatikus zömítések során elnyelt mechanikai munkával. Az 1600 N-os önkényesen megszabott terhelési 
határt elérve a terhelés csökkenni kezdett és a próbatest némileg visszarugózott. 

27. táblázat - A mélységérzékeny keménységmérés során mért adatok 

Jel 

Behatolási mélység Rugalmas energia Képlékeny energia Felterhelési meredekség 

b sb Wr sWr Wk sWk M sM 

(mm) (mJ) (mJ) (Nmm-1) 

Al 0,78 0,021 15 2,4 661 22 2028 40 
Al-SL150 0,67 0,061 25 1,0 538 49 2356 119 
Al-SLG 0,63 0,047 23 1,9 501 43 2554 111 
Al-SL300 0,80 0,040 22 1,7 646 36 2001 76 

AlSi 0,25 0,015 21 0,6 171 5 6927 160 
AlSi-SL150 0,57 0,021 30 1,9 452 31 2799 117 
AlSi-SLG 0,60 0,015 28 0,7 491 9 2658 107 
AlSi-SL300 0,61 0,015 29 1,1 484 8 2611 68 

Az elnyelt munkáknak, a mérés során rögzített diagramok numerikusan integrálással majd átlagolással 
meghatározott értékeit és azok szórását a következő, 75. ábra mutatja be grafikus formában. 

  
74. ábra - A mélységérzékeny keménységmérés után numerikus integrálással meghatározott munkák Al99,5 (a) és AlSi12 (b) mát-

rixanyag esetén 

A diagramokon jól látszik, hogy a szintaktikus fémhabok egészen kevés energiát nyeltek el rugalmas módon, 
vagyis az elnyelt mechanikai energia javarészt a mátrixanyag képlékeny alakváltozására valamint a gömbhé-
jak törésére fordítódott. A bal oldali diagramon látszik, hogy az eredendően képlékeny Al99,5-ös mátrixanyag 
közel azonos mennyiségű munkát volt képes elnyelni, mint az SL300 jelű, vagyis legvastagabb falú gömbhéja-
kat tartalmazó szintaktikus habok. Az apróbb gömbhéjak (SL150 és SLG) a fémhabot ridegítették, és így az 
ilyen fémhabok által elnyelt energia és az 1600 N erő eléréséig megtett behatolási út csökkent (~0,65 mm a 
~0,8 mm helyett). Ugyancsak az elnyelhető energia mennyiségét csökkentette az SL150 és SLG 
mikrogömbhéjak és az Al99,5 mátrixanyag között lejátszódó cserereakció, amely a mikrogömbhéjak falát 
degradálta (lásd 7. fejezet). A mérések eredményei alapján a mélységérzékeny keménységmérés nagy érzé-
kenységet mutat a cserereakció végbemenetelére. Az AlSi12 mátrix kevésbé képlékeny volt, és csak kis 

(a) (b) 
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mennyiségű mechanikai energiát nyelt el. A behatolási út is csak mindössze ~0,25 mm volt. A gömbhéjak 
beépítésével az elnyelt energia kb. azonos mértékben megnőtt, a nagyobb átmérővel rendelkező gömbhéjak, 
köztük az SL300 jelű teljesített a legjobban. Az elnyelt energia gyakorlatilag a mikrogömbhéjtípustól függet-
lenül azonos mértékben növekedett, ami arra utal, hogy a gömbhéjak fokozatos tönkremeneteléből adódott 
a növekedés. A mélységérzékeny keménységmérés fontos jellemzője a felterhelés meredeksége, amely vál-
tozását a mikrogömbhéjtípus függvényében a 76. ábra mutatja.  Az AlSi12 mátrixú szintaktikus fémhabok 
felterhelési meredeksége kisebb volt az AlSi12 mátrixénál, de a mikrogömbéjaktól gyakorlatilag függetlenül, 
azonos értéket tartott. Az Al99,5 mátrixanyag esetén a felterhelési meredekség előbb fokozatosan növeke-
dett, majd a legnagyobb átlagos átmérőjű gömbhéjak esetén visszacsökkent a mátrix szintjére. Ennek oka az, 
hogy az előző fejezetben igazolt cserereakció folytán a mátrixban Si kiválások jelentek meg, a mátrix képlé-
kenysége csökkent és a felterhelési meredekség nőtt.  

  
75. ábra - A felterhelés meredeksége a töltőanyag függvényé-

ben 
76. ábra - Az elnyelt energia a felterhelés meredekségének 

függvényében 

Ez korrelációt mutat az elnyelt munkával, vagyis az elnyelt mechanikai munkát a felterhelési meredekség 
függvényében ábrázolva a három mérés átlagát tükröző mérési pontok (közel) egy egyenesre esnek. A 76. 
ábra az ábrázolt pontokat és a rájuk illesztett egyeneseket ábrázolja. Összesen három egyenes illesztést vé-
geztem el. Egy-egy egyenest illesztettem az Al99,5 és AlSi12 mátrix anyagú szintaktikus habok mérési pontja-
ira külön-külön, valamint egy harmadikat az összes mérési pontra együtt. Az illesztett egyenesek paraméte-
reit (m: meredekség, y: metszéspont a függőleges tengellyel és R: az illesztés jósága) a diagramban feltüntet-
tem. A diagram segítségével egy adott mátrixanyag – mikrogömbhéj kombináció felterhelési szakaszának 
meredekségét megmérve következtetni lehet a szintaktikus hab által egy tüskeszerű test behatolása során 
elnyelt munkára. 

  
77. ábra - A mélységérzékeny keménységmérés során létrejött lenyomatok keresztmetszete: AlSi-SL150 (a) és AlSi-SL300 (b) 

500 μm 500 μm 
(a) (b) 
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A keménységmérések végeztével a lenyomatokat ismét kettévágtam és keresztmetszeti mikrocsiszolatokat 
készítettem belőlük. A mikrocsiszolatokat optikai mikroszkópon vizsgáltam. Példaként az AlSi-SL150 és AlSi-
SL300 anyagok csiszolatait mutatom be (77. ábra). A metszeteket mutató felvételeken jól látható, hogy a 
terhelés hatására ismét csak a terhelő test alatt történtek mikrogömbhéjtörések, a tönkremenetel oldal-
irányban nem terjedt ki. Mivel a behatolás mélysége nagyobb volt, ezért a törött zóna is mélyebb, mintegy 
0,5 (mm). A törött mikrogömbhéjak helyzete és az a tény, hogy a törések csak közvetlenül a behatoló test 
alatt jelentek meg, ismét megerősíti, hogy a szintaktikus fémhabok az őket ért sérüléseket jól lokalizálják, így 
a behatásnak ki nem tett anyagtérfogat a későbbiekben is képes ellátni (például védelmi) funkcióját. 

Összefoglalva, a mélységérzékeny keménységmérések elvégzésével megmutattam, hogy a szintaktikus 
fémhabok koncentrált felületi terheléssel szemben tanúsított ellenállása nagy és a behatolás során elnyelt 
energia elsősorban a képlékeny (maradó) alakváltozással van kapcsolatban. A rugalmas alakváltozás minden 
habtípus esetén kicsi és elhanyagolható mértékű volt. A mérési diagramok felterhelési szakaszára egyenest 
illesztve és a meredekséget meghatározva a szintaktikus hab néhány fontos jellemzőjére például az alakvál-
tozás által elnyelt energiára is lehet következtetni. A mélységérzékeny keménységmérések eredményei alap-
ján a mélységérzékeny keménységmérés nagy érzékenységet mutat a cserereakció végbemenetelére. 

8.3. Dinamikus keménységmérés 

A dinamikus keménységméréseket egy Equotip típusú készülékkel végeztem. A készülék megfelel az 
ASTM 956-96 előírásainak. Az eljárás során a készülék egy félgömbfejű lövedéket lő a próbatestre, és meg-
méri a sebességét a becsapódás előtt és a próbatestről visszapattanva is a próbatesttől 1 – 1 mm-re. E két 
jellemző sebesség segítségével határozza meg a dinamikus keménységet. Minden próbatesten 10-10 mérést 
végeztem és azok eredményeit átlagoltam. A mért keménységértékeket a 79. ábra és 28. táblázat mutatja. 

 

 

28. táblázat - A dinamikus keménységmérések eredményei 

Jel 

Dinamikus keménység 

HD sHD 
(HL) (HL) 

Al 192 8,4 
Al-SL150 325 11,9 
Al-SLG 297 16,2 
Al-SL300 288 14,7 

AlSi 325 11,4 
AlSi-SL150 387 24,1 
AlSi-SLG 346 19,2 
AlSi-SL300 351 13,3 

78. ábra - Szintaktikus fémhabok dinamikus keménysége 

A dinamikus keménységmérések során azt tapasztaltam (78. ábra), hogy az Al99,5 dinamikus keménysé-
ge kétharmada az AlSi12 mátrix anyagának (~30% eltérés). Hasonlóan a habok esetében is az AlSi12 mátrixú 
szintaktikus habok dinamikus keménysége bizonyult nagyobbnak, de a különböző mátrixanyagú habok kö-
zötti dinamikus keménységkülönbség sokkal kisebb volt (~20%), mint a mátrixanyagok esetében, ami azt 
mutatja, hogy a kompozitokban a mátrixanyag hatása a dinamikus keménységre kicsi. A szintaktikus fémha-
bok dinamikus keménysége a mátrixanyagtól függetlenül meghaladta annak dinamikus keménységét, tehát 
mikrogömbhéj-eredetű anyagtulajdonság. A mérések során (a Brinell-keménységhez hasonlóan) újra az 
SL150 típusú mikrogömbhéjak biztosították a legnagyobb keménységet. A mikrogömbhéjak átmérőjének 
növekedésével és a fajlagos felületük csökkenésével a dinamikus keménység csökkent. Ennek oka az, hogy a 
kisebb mikrogömbhéjak egyenletesebben helyezkednek el a szintaktikus fémhabokban és előfordulási sűrű-
ségük nagyobb, mint a nagyobb mikrogömbhéjaké. Az átmérő növekedésével a dinamikus keménység előbb 
kis mértékben csökkent, majd gyakorlatilag szórásértéken belül változott, a 100 – 130 – 150 μm sorozatban 
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az utóbbi kettő egymáshoz közelebb esik, így a tulajdonságaikban is jobban hasonlítanak egymáshoz, és így 
kisebb a különbség az SLG és SL300-as gömbhéjak között, mint az SL150 és SLG (SL300) között. 

Összefoglalva, a dinamikus keménységmérések során megmutattam, hogy a mikrogömbhéjak beépítése 
a dinamikus keménység növekedését eredményezi a mátrixanyagokhoz viszonyítva. A mátrixanyag típusa kis 
befolyással van a dinamikus keménységre, vagyis a különböző mátrixanyagú szintaktikus habok közötti di-
namikus keménységkülönbség kisebb, mint a mátrixanyagok között. A dinamikus keménység alakulásáért 
elsősorban a mikrogömbhéjak mennyisége és nagy merevsége felel. Az eredmények azt mutatták, hogy a 
dinamikus keménység a mátrixanyagtól függetlenül meghaladta a mátrix dinamikus keménységét, tehát 
mikrogömbhéj-eredetű anyagtulajdonság. A legnagyobb dinamikus keménységet a legkisebb átlagos átmérő-
jű, ezért legegyenletesebben és legnagyobb sűrűséggel előforduló SL150 típusú gömbhéjak biztosították. A 
Brinell és mélységérzékeny keménységmérések során készített keresztmetszeti csiszolatok igazolták, hogy a 
szintaktikus fémhabok nagymértékben képesek az őket ért sérüléseket lokalizálni. 
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9. Összefoglalás, új tudományos eredmények 

A PhD munkám során feldolgoztam és elemeztem a szintaktikus fémhabok szakirodalmát. Foglalkoztam 
a szintaktikus fémhabok elhelyezésével az anyagok világában és körülírtam a fogalmukat, típusaikat. Részt 
vettem a tanszékünkön található fémmátrixú kompozitok laboratórium üzembehelyezésében, különös tekin-
tettel a tömbi kompozitok gyártására tervezett tömbi infiltráló kemencére, amely során az én feladatommá 
vált a tömbi fémmátrixú kompozitok gyártásának és vizsgálatainak nyomon követése. Megvizsgáltam a szin-
taktikus fémhabok gyártási lehetőségeit kitérve a keveréses eljárásra és a nyomásos infiltrálásra. Ezután 
elemeztem a szintaktikus fémhabok alapvető fizikai tulajdonságait és alkalmazási lehetőségeiket, majd rész-
leteiben is kitértem a szintaktikus fémhabok szokásos anyagvizsgálati módszereire. A szakirodalmi elemzés 
alapján tűztem ki a PhD munkám konkrét céljait, amelyek eredményeit a következő alfejezetekben foglalom 
össze. 

9.1. A szintaktikus fémhabok infiltrálási jellemzői 

A kutatási célkitűzéseimnek megfelelően a kutatómunkám első fázisában a kerámia gömbhéjak alumíni-
um olvadék általi infiltrálhatóságát tanulmányoztam. A infiltrálás fő technológiai paraméterei a következők: 
infiltrálási hőmérséklet, infiltrálási nyomás és infiltrálási idő, amelyek közül az utóbbi kettő szerepének tisz-
tázása volt a kutatási program része. 

Az infiltrálhatóságot az alumínium olvadék behatolási mélységével, vagyis az  infiltrálási mélységgel 

jellemeztem és e fontos kompozittechnológiai paraméter vizsgálatára AlSi12 mátrixot és SLG típusú, 130 μm 
átlagos átmérőjű kerámia mikrogömbhéjakat használtam.  

Mivel ilyen kísérleteket még senki nem hozott nyilvánosságra, kidolgoztam és sikeresen alkalmaztam egy 
új kísérleti eljárást és készüléket, amely eredményesen alkalmazható az infiltrálási mélység meghatározására 
a fő infiltrálási paraméterek függvényében. A vizsgálatok során a nyomás- és idő paramétereket az 1–4 bar 
(100-400 kPa) infiltrálási nyomás és 1–5 s infiltrálási idő tartományokban változtattam, míg a hőmérsékletet 
az ideális infiltrálási hőmérsékleten, konstans értéken tartottam. 

Az infiltrálási küszöbnyomást eddig kizárólag modellezéssel írtak le három tudományos műhelyben. Ezért 
a modellek validálása érdekében kísérleteket végeztem a küszöbnyomás meghatározására. Kísérleti úton 
meghatároztam, hogy a küszöbnyomás 0,5 és 1 bar (50 és 100 kPa) közé esik. 

Az infiltrálhatósági kísérletekből származó próbatestek mikroszerkezeti vizsgálata alapján megállapítot-
tam, hogy az infiltrálódás egyenletes a próbatest hossztengelye mentén. Ez azt jelenti, hogy a nyomásos 
infiltrálásnál nem alakul ki az olvadék behatolási frontjától mért távolságtól függő inhomogenitás a 
fémhabtermék belsejében, vagyis a porozitás tekintetében homogén fémhab tömbök állíthatók elő az egy-
irányú nyomásos infiltrálással. 

Az általam kidolgozott módszer bármely mátrix–erősítőanyag párosítás infiltrálhatósági viszonyainak 
meghatározására képes, és alapot teremt a nyomásos infiltráláson alapuló kísérleti illetve ipari alkalmazások 
(nyomásos öntésre) megvalósításához. Megállapítottam, hogy az infiltrálási mélység a nyomás és az idő 
függvényében hatványtörvénnyel leírható, amelynek alakja az általam vizsgált feltételrendszerben a követ-
kező: 

  

konstansait és nyomás- ( ), valamint időérzékenységi ( ) kitevőit az alábbi táblázatban adom meg. 

L0 Ip k It l Ipt 
(mm) (mm·bar-k)  (mm·s-l)  (mm·bar-ks-l) 

12,092 3,013 2,083 0,738 2,245 0,078 

A kísérleti módszer segítségével meghatározhatók egy kompozit gyártmány (szintaktikus hab vagy más 
részecskeerősítésű kompozit) előállításához szükséges nyomásos öntési paraméterek. 
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1. tézis *3+ *8+ *10+ 

Új vizsgálati módszert dolgoztam ki a szintaktikus fémhabok infiltrálhatósági viszonyainak meghatározására, 
bevezetve az infiltrálási mélység paramétert. Az infiltrálási mélység állandó hőmérsékleten a nyomástól és az 
időtől egyaránt hatványtörvény szerint függ, amely kapcsolatot pontosan meghatároztam az AlSi12 mátrix-
anyag és 130 μm átlagos átmérőjű SLG típusú kerámia gömbhéjak esetére p=1–4 bar és t=1–5 s paraméter-
tartományokban: 

  

A vizsgált anyagpárra az L0=12,092, Ip=3,013, It=0,738, Ipt=0,078 illesztési paraméterek és k=2,083, l=2,245 
nyomás- és időérzékenységi kitevők érvényesek. 

9.2. A szintaktikus fémhabok viselkedése nyomó igénybevételnél 

Az előállított szintaktikus fémhaboknak a nyomó igénybevétel esetén mutatott viselkedését a próbatest-
geometria, konkrétan a karcsúság hatásának elemzésével tártam fel. A nyomó igénybevétellel szembeni el-
lenállás meghatározására kvázistatikus nyomóvizsgálatokat végeztem szobahőmérsékleten és a mátrix 
rekrisztallizációs hőmérsékleténél (Th=0,5 homológ hőmérsékletnél) nagyobb hőmérsékleten (220°C). 

A feszültség-alakváltozás nyomódiagramok értékelése alapján az alakváltozási folyamatot öt szakaszra 
osztottam fel 

 Ia szakasz: általános rugalmas alakváltozás tartománya 

 Ib szakasz: a mátrix képlékeny alakváltozásának a mikrogömbhéjak törése nélküli tartománya 

 IIa szakasz: a mikrogömbhéjak törésének első hulláma 

 IIb szakasz: a mikrogömbhéjak törésének második hulláma: az üregek összezáródása 

 III szakasz: a törési sáv kiszélesedése, az anyag kiterjedt tömörödése 

A nyomó igénybevétel során lezajló fenti öt alakváltozási-törési részfolyamat közül az első négy a 
mikroszerkezet szintjén zajlik, míg az ötödik – a szintaktikus fémhab tömörödés – makroszkópikus jelenség-
ként halad előre. Értelmeztem és a szintaktikus fémhabok esetére adaptáltam a nyomószilárdság és törési 
alakváltozás jellemzőket, amelyek az Ib és IIa szakasz határát jelentik, valamint a fémhab szerkezeti merev-
ségét és energia elnyelését. 

Megállapítottam, hogy a karcsúságnak és a vizsgálati hőmérsékletnek meghatározó befolyása van a fel-
sorolt anyagtulajdonsági mérőszámokra: 

 A nyomószilárdság a karcsúság növekedésével csökkent. A növelt hőmérsékletű vizsgálatok során mért 
nyomószilárdság minden karcsúság érték esetén 15-35%-kal kisebb volt a szobahőmérsékleten mértnél. 

 A törési alakváltozás a karcsúság növekedésével a szoba- és növelt hőmérsékletű vizsgálatok során is 
azonos ütemben csökkent. A törési alakváltozásra a vizsgálati hőmérséklet nem volt befolyással. 

 A nyomóvizsgálatoknál a szerkezeti merevség a karcsúság növekedésével azonos meredekséggel lineári-
san nőtt a szoba- és növelt vizsgálati hőmérsékleteken is. A növelt hőmérsékletű vizsgálatok során meg-
határozott szerkezeti merevség minden karcsúságérték esetén 20-25%-kal kisebb volt a szobahőmérsék-
leten mért értékeknél. 

 A törési alakváltozásig és az 50%-os mérnöki alakváltozásig elnyelt energia a karcsúság növekedésével 
csökkent. Az elnyelt energiák a hőmérséklet növelésével a várttal ellentétben csökkentek. Ennek magya-
rázata, hogy a mátrixanyag képlékenységének növekedése a kemény gömbhéjak miatt nem érvényesült, 
a törési alakváltozás nem változott jelentősen, a nyomószilárdság csökkent, így mind a törési alakválto-
zásig, mind pedig az 50%-os alakváltozásig elnyelt mechanikai energia csökkent. 

A paraméterek változásának trendjét a vizsgálati hőmérséklet és a szintaktikus fémhabok összetevőinek 
függvényében a következő táblázatban foglaltam össze. A viszonyítási alap a szobahőmérsékleten vizsgált 1,5 
karcsúságú próbatestek eredményei. 
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T Szobahőmérséklet (25°C) Növelt hőmérséklet (220°C) 

Mátrix Al99,5 AlSi12 Al99,5 AlSi12 

H/D 1 1,5 2 1 1,5 2 1 1,5 2 1 1,5 2 

σ1max +18% 

V
is

z
o
n
y
í-

tá
s
i 
a

la
p

 -17% +3% 

V
is

z
o
n
y
í-

tá
s
i 
a

la
p

 -3% +2% -25% -14% +4% -25% -4% 
εσmax +71% -21% +50% -14% +43% 0% -21% +36% 0% -14% 

S -26% +20% -20% +25% -28% -25% +20% -27% -22% +25% 
WI +54% -38% +31% -15% +61% -22% -41% +20% -22% -20% 
W +37% -12% +28% -20% +17% -22% -17% +24% -19% -8% 

Megjegyzés: a növelt hőmérséklethez tartozó H/D=1,5-ös oszlopokban a szobahőmérsékletű H/D=1,5 karcsúságú próbatestekhez 
viszonyított százalékok szerepelnek. Az ezeknek megfelelő módon csökkentet értékeket kell aztán a növelt hőmérsékletű vizsgálatok 
alatt felsorolt, H/D=1 és H/D=2 oszlopokban szereplő értékekkel módosítani! 

Megállapítottam, ahogy az alakváltozási folyamat második szakaszához kapcsolódó feszültségesés és a 
szakaszon elnyelt energia hordozzák leginkább a szintaktikus fémhabok szerkezetére jellemző egyediséget.  

2. tézis *3+ *5+ *6+ *7+ *9+ 

A szintaktikus fémhabok nyomóterhelésnél lezajló alakváltozási folyamatát öt szakaszra osztottam. Értelmez-
tem és a szintaktikus fémhabok nyomási viselkedésének leírására adaptáltam a jellemző anyagtulajdonsági 
mérőszámokat, nevezetesen a nyomószilárdságot, a törési alakváltozást, a szerkezeti merevséget és az el-
nyelt energiát, amelyeket pontosan meghatároztam az általam előállított szintaktikus fémhabokra. Számsze-
rűen is megállapítottam, hogy a felsorolt mérőszámokra a karcsúságnak és a vizsgálati hőmérsékletnek 
meghatározó befolyása van: a karcsúság növekedésével a nyomószilárdság, a törési alakváltozás és az el-
nyelt mechanikai energia csökkent, míg a szerkezeti merevség nőtt. 

9.3. A szintaktikus fémhabok károsodási módjainak elemzése 

A szintaktikus fémhaboknak a nyomó igénybevétel esetén jelentkező károsodási formáit a próbatestek 
karcsúságának és a vizsgálati hőmérséklet hatásának elemzésével kutattam. A különböző karcsúságú próba-
testeken, szobahőmérsékleten és Th=0,5 homológ hőmérsékletnél nagyobb hőmérsékleten (220°C) végzett 
nyomóvizsgálatokkal összhangban három károsodási módot különítettem el. 

 „A” típusú tönkremenetel: a próbatestekben nyomási kúpok alakultak ki. A nyomási kúpokban az alak-
változás minimális volt, a mikrogömhéjak teljes egészében sértetlenek maradtak. A nyomási kúpok pa-
lástja mentén törési sáv alakult ki, amelyekben makrorepedések jöttek létre. A makrorepedések kialaku-
lása a próbatest palástjáról anyagleválást eredményezett. A nyomási kúpok közötti anyagrészben nagy 
alakváltozás ment végbe, a mikrogömbhéjak összeroppantak, az anyagrész tömörödött. Ez a károsodási 
forma az 1-es karcsúságú, illetve a növelt hőmérsékleten vizsgált próbatestekre volt jellemző, a mecha-
nikai energiaelnyelést a mikrogömbhéjak összeroppanása és a mátrix képlékeny alakváltozása biztosí-
totta. 

 „B” típusú tönkremenetel: a próbatestek tönkremenetele nyírásos volt, a nyomás hatására a próbatest-
ben egy, a teljes keresztmetszetet átszelő törési sáv alakult ki. A törési sáv a próbatesteket két félre osz-
totta és a próbatestfelek egymáson, a törési sáv mentén elcsúsztak. Ez a károsodási forma a szobahő-
mérsékleten végzett vizsgálatok esetében volt jellemző az 1,5-es vagy 2-es karcsúságú próbatestek ese-
tén. Az energiaelnyelést a próbatestfelek egymáson történő elcsúszása és a törési sáv vastagodása so-
rán a mikrogömbhéjak összeroppanása, valamint a törési sávban a mátrixanyag képlékeny alakváltozása 
biztosította. A tömbszerű anyagoknál a képlékeny alakítások során a gyakorlatban tapasztaltak szerint 
ez a tönkremeneteli mód H/D>2,4-nél jelentkezik a méréseim alapján fémhaboknál ez már 1,5 H/D ese-
tén megjelenik. 

 „C” típusú tönkremenetel: a próbatestekben nyomási kúpok alakultak ki és azok növekedése miatt éb-
redő járulékos radiális erők hatására a próbatestek jellemzően két vagy három részre hasadtak a hosz-
szanti irányban. Ez a károsodási forma szobahőmérsékleten az 1,5-es és 2-es karcsúságú próbatestek 
esetén, míg növelt hőmérsékleten kizárólag a 2-es karcsúságú próbatestek esetén volt jellemző. A hasa-
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dás során kialakult darabok a kúp mentén lecsúsztak, az energiaelnyelés folyamata a „B” jelű károsodási 
formának megfelelően ment végbe 

Az egyes, általam vizsgált szintaktikus fémhabok adott karcsúságú esetekre vonatkozó, várható tönkre-
meneteli módját a következő táblázatban foglaltam össze: 

H/D 

Szobahőmérséklet (25°C) Szobahőmérséklet (220°C) 

Al99,5 AlSi12 Al99,5 AlSi12 

SL150 SLG SL300 SL150 SLG SL300 SL150 SLG SL300 SL150 SLG SL300 

1 A A A A A A A A A A A A 
1,5 B C B A C B A A A A A A 
2 B B B C B, C B, C A, C A, C A A, C A A, C 

3. tézis [5] [6] [9] 

Megállapítottam, hogy a szintaktikus fémhabok szoba- és növelt hőmérsékleten, 50%-os mérnöki alakválto-
zásig végzett kvázistatikus nyomóvizsgálatok során jelentkező károsodási formái 3 fő csoportba sorolhatók 
be. 

 „A” típusú tönkremenetel: a próbatestekben nyomási kúpok alakultak ki, azok palástja mentén törési 
sávok jöttek létre, a nyomási kúpok közötti rész tömörödött. Ez a károsodási forma a H/D=1 karcsúságú, 
illetve a növelt hőmérsékleten vizsgált próbatestekre volt jellemző. 

 „B” típusú tönkremenetel: a próbatestek tönkremenetele nyírásos volt, bennük törési sáv alakult ki és a 
próbatestfelek egymáson, a törési sáv mentén elcsúsztak. Ez a károsodási forma a szobahőmérsékleten 
végzett vizsgálatok esetében volt jellemző az H/D=1,5 vagy H/D=2 karcsúságú próbatestek esetén. 

 „C” típusú tönkremenetel: a próbatestekben nyomási kúpok alakultak ki, és azok növekedése miatt éb-
redő járulékos radiális erők hatására a próbatestek széthasadtak. Ez a károsodási forma szobahőmér-
sékleten csak a nagyobb karcsúságú próbatestek esetén, míg növelt hőmérsékleten kizárólag a H/D=2 
karcsúságú próbatestek esetén volt jellemző. 

9.4. A szintaktikus fémhabok mikroszerkezeti tulajdonságai 

A kutatómunkám következő fázisában a szintaktikus fémhabok mikroszerkezetét tanulmányoztam, külö-
nösképpen a mikrogömbhéjak és a mátrix közötti átmeneti réteg vizsgálatára koncentrálva. Az átmeneti 
réteg kutatására fény- és elektronmikroszkópot, valamint röntgendiffrakciós vizsgálatokat és 
energiadiszperzív spektrometriát alkalmaztam. 

Az elvégzett vizsgálataim igazolták, hogy az Al99,5 mátrixú szintaktikus fémhabokban az SL300 (átlagos 
átmérő 150 μm) jelű gömbhéjak kivételével intenzív cserereakció ment végbe. A reakció során az olvadt Al a 
gömbhéjak SiO2 tartalmát redukálva a gömbhéjakból oxigént vont el, amellyel elsősorban γ-Al2O3-t képzett, 
miközben a gömbhéjak felületéhez közel elemi Si vált ki a mátrixban. A cserereakció károsította a gömbhéjak 
falát és az elemi Si kiválásával a mátrix összetétele módosult ezzel a mátrixanyag kémiai összetétele megvál-
tozott és ez befolyásolja a mechanikai tulajdonságokat. A cserereakció kinetikájára a hőmérsékletnek jelen-
tős a befolyása. Ezt igazolja a kisebb hőmérsékleten előállított SL300 mikrogömbhéjakat tartalmazó szintak-
tikus habok esetén az átmeneti réteg vékonysága és a mélységérzékeny keménységméréssel meghatározott 
jellemzőik. Ez arra utal, hogy létezik egy határhőmérséklet, amely alatt a cserereakció nem megy végbe. Az 
AlSi12 mátrix esetén pedig a cserereakció minden esetben gátolt volt a mátrixanyag jelentős Si tartalma mi-
att. Ezeknél az anyagoknál átmeneti réteg gyakorlatilag nem, vagy csak igen kis vastagságban képződött, a 
mikrogömbhéjak sértetlenek maradtak, a mátrixanyag eredeti kémiai összetétele nem változott meg. 

4. tézis [1] [4] 
A mikroszerkezeti vizsgálatok során igazoltam, hogy az SL150 vagy SLG gömbhéjakat tartalmazó Al99,5 mát-
rixú szintaktikus fémhabokban intenzív cserereakció ment végbe, az alumínium olvadék redukálta a 
mikrogömbhéjakban lévő SiO2-t és γ-Al2O3-t képzett, miközben a gömbhéjak közelében elemi Si vált ki a mát-
rixban. A reakció károsította a gömbhéjak falát. A kisebb infiltrálási hőmérsékleten előállított SL300 
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mikrogömbhéjakat tartalmazó szintaktikus fémhabokban a reakció elmaradt. Az AlSi12 mátrixanyagú szin-
taktikus fémhabokban a cserereakció minden esetben gátolt volt a mátrixanyag jelentős Si-tartalma miatt. 

9.5. A szintaktikus fémhabok keménységmérése 

A PhD kutatómunkám utolsó lépéseként a szintaktikus fémhabok keménységmérési lehetőségeit és a se-
gítségükkel meghatározható anyagtulajdonsági jellemzőket tanulmányoztam. Megállapítottam, hogy mind a 
Brinell-féle, mind a mélységérzékeny, mind pedig a dinamikus keménységmérés megbízhatóan alkalmazható 
a szintaktikus fémhabok keménységének vizsgálatára 

A Brinell-féle keménységmérések eredményeiből megállapítottam, hogy az Al99,5 mátrixú szintaktikus 
fémhabok esetén a mikrogömbhéjak beépítése növelte a makrokeménységet. A legnagyobb növekedést a 
legkisebb átlagos átmérőjű (100 μm) SL150 mikrogömbhéjak biztosították nagy fajlagos felületük miatt, ami 
adott terhelési szint mellett a mikrogömbhéjakban kisebb feszültséget eredményezett, és így a 
mikrogömbhéjak később kezdtek töredezni. A keménység csökkent a mikrogömbhéjak átlagos átmérőjének 
növelésével és a fajlagos felület csökkenésével. Az AlSi12 mátrixú szintaktikus fémhabok esetén a Brinell-
keménység a mátrixanyagéhoz képest kisebb volt. A terhelés rugalmas úton adódott át a mikrogömbhéjakra, 
és azok összetörtek, a mátrix képlékeny alakváltozása csak ezután indult meg. Ismét az SL150 
mikrogömhéjak esetén mértem a legnagyobb keménységet. Megállapítottam, hogy a Brinell keménység a 
mátrixanyag keménységével csak kismértékben befolyásolható. A mérés érzékeny a mátrix anyagminőségé-
ből és a gömbhéjak méretéből adódó keménységviszonyokra, viszont nem alkalmas az előz fejezetben rész-
letezett cserereakció végbemenetelének kimutatására. Megállapítottam, hogy a különböző mátrixanyagok 
esetén a szintaktikus fémhabok keménységei közel azonosak voltak, minden mikrogömbhéj esetére, ezért a 
szintaktikus fémhabok makrokeménysége elsősorban szerkezeti eredetű. Kapcsolatot kerestem a Brinell-
keménység a szintaktikus fémhabok sűrűsége, nyomószilárdsága és szerkezeti merevsége között. A feltárt 
összefüggések a keménységértékek nagy szórása miatt csak trendek megállapítására alkalmas. 

A mélységérzékeny keménységmérésekkel kimutattam, hogy a szintaktikus fémhabok koncentrált felüle-
ti terheléssel szemben tanúsított ellenállása nagy és a behatolás során elnyelt energia elsősorban a képlé-
keny alakváltozással nyelődött el. A rugalmas alakváltozás minden habtípus esetén elhanyagolható mértékű 
volt. A szintaktikus fémhabok mikroszerkezeti vizsgálata során igazolt, az Al99,5 mátrixú, SL150 vagy SLG 
mikrogömbhéjakkal erősített szintaktikus fémhabokban végbemenő cserereakció során kiváló Si részek a 
felterhelési szakasz meredekségét növelték. A cserereakció faldegradáló hatása az elnyelt mechanikai mun-
kát csökkentette. A mérések eredményei alapján a mélységérzékeny keménységmérés nagy érzékenységet 
mutat a cserereakció végbemenetelére. A Brinell és mélységérzékeny keménységmérések során készített 
keresztmetszeti csiszolatok igazolták, hogy a szintaktikus fémhabok nagymértékben képesek az őket ért sé-
rüléseket lokalizálni. 

A dinamikus keménységmérések eredményei alapján megállapítottam, hogy a mikrogömbhéjak beépíté-
se a dinamikus keménységet növelte. A különböző mátrixanyagú szintaktikus habok közötti dinamikus ke-
ménységkülönbség kisebb volt, mint a mátrixanyagok között, vagyis a mátrixanyag típusa kis befolyással volt 
a dinamikus keménységre. Az eredmények azt mutatták, hogy a dinamikus keménység a mátrixanyagtól füg-
getlenül meghaladta a mátrix dinamikus keménységét, tehát mikrogömbhéj-eredetű anyagtulajdonság. A 
dinamikus keménység alakulásáért elsősorban a mikrogömbhéjak merevsége felelt. A legnagyobb dinamikus 
keménységet a legkisebb átlagos átmérőjű, legnagyobb fajlagos felületű SL150 típusú gömbhéjak biztosítot-
ták. 

5. tézis [2] 
A Brinell-, a mélységérzékeny és a dinamikus keménységmérés eredményeinek összehasonlító értékelésével 
meghatároztam a szintaktikus fémhabok keménységmérésének optimális vizsgálati feltételrendszerét. 
A legnagyobb statikus keménységet az SL150 típusú mikrogömbhéjak biztosították mind a két mátrixanyag 
esetén, aminek oka a mikrogömbhéjak nagy fajlagos felülete volt. 
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A statikus keménység értéke a jelentősen eltérő keménységű mátrixanyagok ellenére közel azonos volt, tehát 
a szintaktikus fémhabok statikus keménysége elsősorban szerkezeti eredetű. 
A szintaktikus fémhabok dinamikus keménysége a mátrix anyagától függetlenül meghaladta annak dinami-
kus keménységét, tehát ez mikrogömbhéj-eredetű anyagtulajdonság. 

 A fémhabok statikus keménysége a mátrixanyag keménységével nagyon kismértékben befolyásolható. A 
Brinell-keménységmérés érzékenysége a mátrix anyagminőségéből és a gömbhéjak méretéből adódó 
keménységviszonyokat egyaránt pontosan jellemzi, viszont nem alkalmas a cserereakció végbemenetel-
ének kimutatására. 

 A mélységérzékeny keménységmérés nagy érzékenységet mutat a mátrix alakváltozó képességére és a 
cserereakció végbemenetelére. 

 A dinamikus keménységmérés érzékenysége a mátrix alakváltozó képességére megközelíti a 
mélységérzékeny keménységmérését. Egyedül ez az eljárás alkalmas a mikrogömbhéjak dinamikus 
igénybevétellel szembeni ellenállását befolyásoló mikroszerkezeti sajátosságok jellemzésére. 
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10. Short abstract, summary of the theses 

In the first part of my PhD work the literature of metal matrix syntactic foams (MMSFs) was processed 
and analyzed. The place of MMSFs among other material groups, their definition and their types were ex-
actly defined. The producing methods of MMSFs were investigated in detail. After that, their properties and 
possible applications were analyzed and their conventional material testing methods were studied. The aims 
of my PhD dissertation were determined according to the analysis of the studied references. I was partici-
pated in the installation process of the metal matrix composite laboratory especially in the case of the batch 
processing furnace; therefore the field of metal matrix composite production and investigation became my 
task. 

1st thesis 

A new experimental method and equipment were developed to determine the infiltrated length as function of 
the main parameters of the infiltration. At constant infiltrating temperature the infiltrated length depends on 
the infiltration pressure and infiltration time. The relationship between the infiltrated length and the infiltra-
tion parameters was determined as a two-parameter function. The form of the function in the case of AlSi12 
matrix material reinforced with SLG type ceramic microballoons (average diameter 130 μm) was the follow-
ing: 

  

The fitting parameters of the two-parameter function were determined: L0=12,092, Ip=3,013, It=0,738, 
Ipt=0,078, k=2,083 and l=2,245; they are valid in the p=1–4 bar and t=1–5 s parameter ranges. 

2nd thesis 

The deformation process of the aluminium matrix syntactic foams in compressive loading can be divided into 
five parts. The properties (compressive stress, fracture strain, structural stiffness, absorbed energy), which 
are necessary for the description of the compressive behaviour of the metal matrix syntactic foams were in-
terpreted and adapted. These properties were exactly determined for the case of my investigated metal ma-
trix syntactic foams. The effects of the aspect ratio of the specimens and the temperature of investigations 
have significant influence on the properties listed above: the compressive strength, the fracture strain and 
the absorbed energy have decreased, while the structural stiffness has increased by increasing the aspect 
ratio. 

3rd thesis 

The failure modes, experienced during the upsetting tests of aluminium matrix syntactic foams compressed 
to 50% engineering strain and performed at room and elevated temperature can be grouped into 3 groups. 

 „A” in these specimens compressive cones were built up and macrocracks were formed along the 
surface of the cones. The middle part of the specimens (between the cones) was compressed. 
This failure mode was general in the case of H/D=1 and in the case of investigations performed at 
elevated temperature. 

 „B” the specimens suffered shear failure, shear bands was formed in them and the specimen 
halves were slipped along this band. This failure mode was experienced in the case of specimens 
having H/D=1 or 1.5 and tested at room temperature. 

 „C” in these specimens compressive cones were built up and during their growth radial forces are 
developed and the specimens were splitted. This failure mode was experienced in the case of 
specimens having larger aspect ratio and tested at room temperature. In the case of tests per-
formed at increased temperature this failure mode was experienced only in the case of H/D=2. 
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4th thesis 

The microstructural investigations proved that, in the case of Al99.5 matrix syntactic foams containing SL150 
or SLG type microballoons an intensive change reaction was acted between the molten aluminium and the 
SiO2 content of the microballoons. The reaction resulted in γ-Al2O3 formation and elementary Si precipita-
tion along the walls of the microballoons in the matrix. The change reaction was harmed the walls of the 
microballoons. In the case of syntactic foams having Al99.5 matrix, SL300 type microballoons and produced 
at lower temperature the reaction was not experienced. In the case of AlSi12 matrix syntactic foams the 
change reaction was suppressed by the significant Si content of the matrix material. 

5th thesis 

By comparing the Brinell, depth sensitive and dynamic hardness tests the optimal circumstances of the hard-
ness tests were determined. 
The largest static hardness was ensured by SL150 type microballoons in the case of both materials, because 
of their large specific surface. 
The static hardness was the same in the case of both matrices, having significant hardness difference; there-
fore the static hardness of the metal matrix syntactic foams is structural property. 
The dynamic hardness of the metal matrix syntactic foams were higher then the dynamic hardness of the 
matrices, therefore the dynamic hardness is a microballoon related property. 

 The type of matrix material has small influence on the static hardness of the metal matrix syntactic 
foams. The sensitivity of the Brinell hardness tests describes the effect of the microballoons and the 
matrix material, but can not applicable for demonstrate the presence of the change reaction in the 
syntactic foams. 

 The depth sensitive hardness tests show great sensitivity to the deformation capability of the matrix 
and to the presence of the change reaction. 

 The sensitivity of the dynamic hardness tests was almost the same as in the case of depth sensitive 
tests. Only this method is applicable to describe the resistance of the microballoons against dynamic 
loading. 
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13. Melléklet 

A mellékletben a nyomóvizsgálatok eredményeinek átlagát és szórásaikat (s jelű oszlopok) mutatom be. 
 

29. táblázat A szintaktikus fémhab tömbök zömítődiagramjaiból meghatározott adatok, H/D=1 

Jelölés 
Első feszültségcsúcs Törési alakváltozás Szerkezeti merevség Feszültségesés 

σ1max (MPa) sσ (MPa) εσmax (%) sε (%) S (MPa) sS (MPa) σd (%) sσd (%) 

Al-Sl150 204 12,14 11,92 0,4524 2166 54,46 21,34 2,1748 
Al-SLG 203 8,30 11,83 0,3139 2195 15,74 19,13 2,7630 
Al-SL300 192 11,60 11,06 0,7740 2230 41,13 21,79 1,1548 

AlSi-SL150 182 5,05 10,63 0,1624 2095 16,44 33,39 2,7700 
AlSi-SLG 164 3,16 9,58 0,2008 2054 17,94 25,94 2,2211 
AlSi-SL300 174 3,61 10,36 0,2363 2083 19,60 21,53 2,2574 

30. táblázat A szintaktikus fémhab tömbök zömítődiagramjaiból meghatározott adatok, H/D=1,5 

Jelölés 
Első feszültségcsúcs Törési alakváltozás Szerkezeti merevség Feszültségesés 

σ1max (MPa) sσ (MPa) εσmax (%) sε (%) S (MPa) sS (MPa) σd (%) sσd (%) 

Al-Sl150 177 6,53 7,69 0,2736 2945 75,95 23,84 3,6581 
Al-SLG 158 8,17 6,80 0,7585 2958 76,34 16,94 3,5249 
Al-SL300 174 1,64 7,64 0,3012 3003 13,08 20,54 1,6461 

AlSi-SL150 168 4,75 7,36 0,4845 2785 14,71 18,38 3,1994 
AlSi-SLG 169 8,00 7,50 0,1424 2839 60,02 21,44 3,2797 
AlSi-SL300 176 3,12 7,73 0,2682 2918 51,27 18,54 1,4694 

31. táblázat A szintaktikus fémhab tömbök zömítődiagramjaiból meghatározott adatok, H/D=2 

Jelölés 
Első feszültségcsúcs Törési alakváltozás Szerkezeti merevség Feszültségesés 

σ1max (MPa) sσ (MPa) εσmax (%) sε (%) S (MPa) sS (MPa) σd (%) sσd (%) 

Al-Sl150 115 17,77 4,27 0,9912 3527 47,94 10,31 1,1191 
Al-SLG 152 10,99 5,48 0,5703 3581 193,80 19,77 3,0242 
Al-SL300 167 11,59 5,91 0,2266 3794 64,15 16,33 2,7039 

AlSi-SL150 158 18,02 6,50 0,5237 3565 43,30 14,26 1,5605 
AlSi-SLG 150 18,82 5,27 0,7050 3477 121,06 14,86 2,6804 
AlSi-SL300 165 6,34 6,02 0,3424 3575 40,08 21,49 2,6035 

32. táblázat A szintaktikus fémhab tömbök zömítődiagramjaiból meghatározott energia adatok, H/D=1 

Jelölés 
I. szakaszon elnyelt energia II. szakaszon elnyelt energia Teljes elnyelt energia 

WI (Jcm-3) sWI (Jcm-3) WII (Jcm-3) sWII (Jcm-3) W (Jcm-3) sW (Jcm-3) 

Al-Sl150 10,93 0,35 11,45 0,53 79,20 8,68 
Al-SLG 11,00 0,38 7,95 0,33 73,91 6,06 
Al-SL300 10,10 0,37 13,89 0,24 80,53 3,37 

AlSi-SL150 9,37 0,24 10,01 1,51 63,71 2,83 
AlSi-SLG 7,70 0,33 6,84 0,10 55,54 3,28 
AlSi-SL300 8,65 0,24 8,22 0,36 61,05 5,00 

33. táblázat A szintaktikus fémhab tömbök zömítődiagramjaiból meghatározott energia adatok, H/D=1,5 

Jelölés 
I. szakaszon elnyelt energia II. szakaszon elnyelt energia Teljes elnyelt energia 

WI (Jcm-3) sWI (Jcm-3) WII (Jcm-3) sWII (Jcm-3) W (Jcm-3) sW (Jcm-3) 

Al-Sl150 6,79 0,31 9,68 0,57 54,01 4,54 
Al-SLG 5,27 0,32 14,57 0,85 58,30 7,74 
Al-SL300 6,76 0,22 10,51 0,71 61,57 5,78 

AlSi-SL150 6,50 0,11 7,68 0,22 47,93 9,05 
AlSi-SLG 6,48 0,29 9,09 0,36 48,22 5,30 
AlSi-SL300 6,88 0,25 8,44 0,14 46,54 5,08 
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34. táblázat A szintaktikus fémhab tömbök zömítődiagramjaiból meghatározott energia adatok, H/D=2 

Jelölés 
I. szakaszon elnyelt energia II. szakaszon elnyelt energia Teljes elnyelt energia 

WI (Jcm-3) sWI (Jcm-3) WII (Jcm-3) sWII (Jcm-3) W (Jcm-3) sW (Jcm-3) 

Al-Sl150 3,30 0,20 6,83 0,19 42,35 5,01 
Al-SLG 4,35 0,24 7,92 0,37 50,27 5,37 
Al-SL300 5,30 0,09 9,38 0,69 50,84 3,65 

AlSi-SL150 6,01 0,22 11,28 0,65 45,10 4,53 
AlSi-SLG 3,65 0,27 10,64 0,77 40,51 4,87 
AlSi-SL300 5,14 0,31 8,98 0,92 29,83 3,12 

 

35. táblázat A szintaktikus fémhab tömbök zömítődiagramjaiból meghatározott adatok, 220°C, H/D=1 

Jelölés Első feszültségcsúcs Törési alakváltozás Szerkezeti merevség Feszültségesés 

 σ1max (MPa) sσ (MPa) εσmax (%) sε (%) S (MPa) sS (MPa) σd (%) sσd (%) 

Al-Sl150 144 8,19 10,19 0,5931 1642 29,20 16,52 0,5592 
Al-SLG 137 3,34 9,59 0,1446 1666 28,48 24,07 2,0594 
Al-SL300 133 3,55 9,35 0,1994 1644 26,57 22,03 2,9711 

AlSi-SL150 127 1,07 9,47 0,2854 1553 28,33 19,42 1,2720 
AlSi-SLG 128 3,89 9,48 0,4084 1552 32,17 19,91 1,2688 
AlSi-SL300 124 4,94 8,98 0,1580 1581 53,92 19,05 1,7208 

 

36. táblázat A szintaktikus fémhab tömbök zömítődiagramjaiból meghatározott adatok, 220°C, H/D=1,5 

Jelölés Első feszültségcsúcs Törési alakváltozás Szerkezeti merevség Feszültségesés 

 σ1max (MPa) sσ (MPa) εσmax (%) sε (%) S (MPa) sS (MPa) σd (%) sσd (%) 

Al-Sl150 141 6,88 7,65 0,1601 2238 98,42 16,67 3,0481 
Al-SLG 129 8,83 7,21 0,6079 2187 77,97 16,17 2,3122 
Al-SL300 131 4,37 7,08 0,5855 2244 21,14 15,64 0,8955 

AlSi-SL150 130 4,81 7,14 0,2443 2131 47,52 18,40 2,4455 
AlSi-SLG 134 4,80 7,58 0,2895 2131 71,41 20,37 3,3702 
AlSi-SL300 124 7,84 6,49 0,3161 2139 57,07 23,60 1,5718 

 

37. táblázat A szintaktikus fémhab tömbök zömítődiagramjaiból meghatározott adatok, 220°C, H/D=2 

Jelölés 
Első feszültségcsúcs Törési alakváltozás Szerkezeti merevség Feszültségesés 

σ1max (MPa) sσ (MPa) εσmax (%) sε (%) S (MPa) sS (MPa) σd (%) sσd (%) 

Al-Sl150 106 12,77 5,85 0,2634 2655 6,02 22,59 1,1369 
Al-SLG 127 7,52 5,32 0,3747 2820 71,73 14,08 2,4316 
Al-SL300 125 8,21 5,42 0,3485 3067 21,59 21,91 1,3393 

AlSi-SL150 133 5,91 5,72 0,3589 2761 64,26 17,00 1,5548 
AlSi-SLG 136 3,33 5,93 0,2719 2796 90,11 22,65 2,4707 
AlSi-SL300 121 9,48 5,14 0,3061 2711 27,59 18,71 1,2761 

 

38. táblázat A szintaktikus fémhab tömbök zömítődiagramjaiból meghatározott energia adatok, 220°C, H/D=1 

Jelölés 
I. szakaszon elnyelt energia II. szakaszon elnyelt energia Teljes elnyelt energia 

WI (Jcm-3) sWI (Jcm-3) WII (Jcm-3) sWII (Jcm-3) W (Jcm-3) sW (Jcm-3) 

Al-Sl150 7,77 0,25 6,91 0,77 54,10 2,23 
Al-SLG 6,58 0,30 7,99 0,25 52,90 2,44 
Al-SL300 6,49 0,28 9,96 0,18 49,95 1,79 

AlSi-SL150 6,29 0,15 6,51 0,12 48,54 0,99 
AlSi-SLG 6,32 0,20 5,88 0,43 46,32 1,48 
AlSi-SL300 5,74 0,13 6,70 0,41 44,70 2,32 
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39. táblázat A szintaktikus fémhab tömbök zömítődiagramjaiból meghatározott energia adatok, 220°C, H/D=1,5 

Jelölés 
I. szakaszon elnyelt energia II. szakaszon elnyelt energia Teljes elnyelt energia 

WI (Jcm-3) sWI (Jcm-3) WII (Jcm-3) sWII (Jcm-3) W (Jcm-3) sW (Jcm-3) 

Al-Sl150 5,81 0,27 7,66 0,31 46,34 1,84 
Al-SLG 5,24 0,19 9,47 2,37 44,02 4,24 
Al-SL300 4,62 0,21 9,59 1,31 43,16 2,16 

AlSi-SL150 5,07 0,33 10,49 0,74 38,95 3,35 
AlSi-SLG 5,36 0,30 7,05 0,16 40,87 1,51 
AlSi-SL300 4,72 0,22 10,35 0,57 37,40 2,60 

 

40. táblázat A szintaktikus fémhab tömbök zömítődiagramjaiból meghatározott energia adatok, 220°C, H/D=2 

Jelölés 
I. szakaszon elnyelt energia II. szakaszon elnyelt energia Teljes elnyelt energia 

WI (Jcm-3) sWI (Jcm-3) WII (Jcm-3) sWII (Jcm-3) W (Jcm-3) sW (Jcm-3) 

Al-Sl150 3,73 0,27 11,47 0,74 37,09 4,21 
Al-SLG 3,99 0,19 11,05 2,43 28,71 4,46 
Al-SL300 3,84 0,20 10,71 1,66 39,62 1,80 

AlSi-SL150 4,21 0,26 8,62 0,58 39,05 4,05 
AlSi-SLG 4,45 0,24 10,54 0,41 36,01 2,35 
AlSi-SL300 3,42 0,35 7,87 1,05 33,33 2,68 

 


