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Bevezetés, a kutatások előzménye 
 
„Amikor a modern ember nagy teherbírású szerkezeteket épít, tömör anya-

gokat használ fel: acélt, betont, üveget. Amikor viszont a természet teszi ugyanezt, 
általában cellás – mondhatni lyukacsos – anyagokból építkezik: fából, csontból, 
korallból. Bizonyára jó oka van ennek.”, írja prof. M. F. Ashby, a cambridge-i egye-
tem professzora. Szavaiból következik, hogy a természetet megfigyelve számos 
ötletet meríthetünk egy-egy szerkezet megalkotásához. Természetesen ezt a ké-
zenfekvő mintát követve merült fel a mérnökökben is az a gondolat, hogy a ha-
gyományos, tömör formájukban alkalmazott anyagokból cellás anyagokat hozza-
nak 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 szerkeze-
ti és funkcionális anyagok. A cellás anyagok felhasználási területe igen tág, és nap-
jainkban is egyre bővül. Rendszerezésükre számos szempontot alkalmaznak, és ha 
a cellás szerkezet megvalósításának módját tanulmányozzuk, hamar találkozunk a 
„szintaktikus hab” kifejezéssel. A megnevezés első tagja görög eredetű, a 
„συντακτικός” (fonetikusan: „szüntaktikósz”, az angol szakirodalomban 
„syntactic”) szóból ered. Legmegfelelőbb magyar jelentése „mesterségesen ren-
dezett”. Ez arra utal, hogy a szintaktikus habok olyan cellás anyagok, amelyekben 
az üregek formája és egymáshoz viszonyított elhelyezkedése 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, részecskeerősítésű kompozitok családjába is 
besorolhatók. 

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

A még ma is csak drágán előállítható szintaktikus habok imént felsorolt ked-
vező tulajdonságainak kihasználása főleg a különleges alkalmazásokban mutatko-
zik meg. Elterjedésük az űrrepülési eszközök és a mélymerülésű tengeralattjárók 
héjszerkezetű burkolatának fejlődéséhez kapcsolódik: a nagy szilárdságú külső 
lemezekből és nagy szerkezeti merevségű belső maganyagból felépített burkola-
tok hidrosztatikus stabilitásának jelentős növelését tették lehetővé (például az 
űrrepülőgépek fő üzemanyagtartályának borítása). Sikeresen alkalmazzák a szin-
taktikus habokat hang- és hőszigetelő anyagként különféle géprendszerekben, az 
építőipari anyagok között mint műmárvány vagy műfa, a gépjárműgyártásban 
energiaelnyelő elemként (ütközéscsillapító). A szintaktikus fémhabok jól felhasz-
nálhatók olyan célra, ahol (esetenként nagy sebességgel) mozgó gépelemek vált-
hatók ki kisebb tömegű, azonos méretű alkatrészekkel. Ugyancsak a szintaktikus 
fémhaboknak 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 kutatá-
sokban az új anyag előállítása, a különféle tulajdonságok meghatározása és a mo-
dellezési lehetőségek ismertetése a jellemző. Nem meglepő tehát, hogy a mérnöki 
anyagválasztás gyakorlatában a szintaktikus fémhabok egyelőre periférikus terüle-
ten 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 tulajdonságuk és potenciális alkalma-
zási 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 mód-
szerrel gyártottak fémhabokat, és keresték azok felhasználási lehetőségeit. A Mis-
kolci Egyetem gépészkarának munkatársai pedig osztrák és német kollégáikkal 
kutatták és kutatják a fémhabok különféle jellemzőit. Miskolcon a Bay-Logi Anyag-
fejlesztési osztályán is nagyléptékű kutatás folyik a fémhabok gyártását és felhasz-
nálást 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 anya-
gok kutatásának kezdete 1997-re nyúlik vissza, nagyrészt Németh Árpádnak és 
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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 berende-
zés is. Az egyik a Blücher professzor által kifejlesztett, kompozithuzal gyártására 
alkalmas folyamatos infiltrálóberendezés, amely alapot teremtett Kientzl Imre 
kollégám doktori kutatásainak, a másik pedig a szintén Blücher professzor által 
kifejlesztett, tömbi anyagok infiltrálására alkalmas berendezés, amely különösen 
alkalmas fémmátrixú kompozit 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 témavezetőim javaslatára érdeklődésem a feltáratlan 
kutatási témakörökben bővelkedő szintaktikus fémhabok felé terelődött. 

Mindezek a körülmények indokolják a kutatási téma kiválasztásánál a szin-
taktikus fémhabok felé fordulást, hiszen mind a gyártási eljárásaikban, mind a 
tulajdonságaik meghatározásában, mind pedig az alkalmazási területük kiszélesí-
tésében kutatásuk jelentős perspektívát nyújt. A kutatómunkám konkrét célkitű-
zéseit a vonatkozó szakirodalom összefoglaló ismertetése és elemzése után a 
Hiba! A hivatkozási forrás nem található.. fejezetben részletezem. 

 

A kutatás célja 
 
Ahogyan azt a bevezetőben hangsúlyoztam, a szintaktikus fémhabok a szer-

kezeti anyagoknak egy egészen új fajtáját képviselik, amelyeknek nem csak az 
alkalmazási területe, mikroszerkezeti, mechanikai, termikus 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 fel-
tárása általános kutatási célként nagyon hasznos volt, hiszen kijelölt egy nagyon is 
világos kutatási mozgástartományt. E kutatási tématerületen 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.  
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A szakirodalom elemzése megerősítette azt a kezdeti feltételezésemet, hogy 
a szintaktikus fémhabokkal kapcsolatban jó néhány probléma vár még megoldás-
ra.  

 A szintaktikus fémhabok kutatásával foglalkozó mintegy fél tucat tudomá-
nyos műhely szisztematikusan foglalkozik a folyamatosan felvetődő problé-
mák tisztázásával, de pl. a nyomásos infiltrálás fő kritériumának tartott 
infiltrálási küszöbnyomás meghatározásával, átfogó, a fő infiltrálási paramé-
terek hatását bemutató eredményeket még senki nem publikált.  

 Ugyancsak hiányos a szakirodalomból a szintaktikus fémhabok alakváltozásá-
nak elemzése kvázistatikus nyomó igénybevétel hatására. Habár nyomóvizs-
gálati eredményeit minden kutatócsoport publikálta, vizsgálati paraméter-
ként csak a mátrixanyagok és gömbhéjak változtatását alkalmazták. Sem a 
geometria – pl. a karcsúság –, sem a hőmérsékletnövelés hatását nem ele-
mezték, holott éppen az lehet az egyik fontos alkalmazási előnye a szintakti-
kus fémhaboknak, hogy nagyobb a mátrix hozzájárulása a szerkezeti merev-
séghez 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 rész-
eredményeket tartalmaz. 

 A szakirodalomban a mikroszerkezeti vizsgálatok általában optikai mikro-
szkópi vizsgálatok eredményeinek közlésével jelennek meg, fő céljuk az 
infiltráltság mértékének és jóságának megítélése. A szintaktikus fémhabok-
ban a kerámia mikrogömbhéjak és a fém mátrix között azonban átmeneti ré-
teg alakulhat ki, amint az ehhez a folyamathoz tartozó összefüggéseket né-
hány szerző közli is. Az átmeneti réteg mikroszerkezeti vizsgálatával, megva-
lósulásának igazolásával azonban még nem foglalkoztak kielégítő módon, ho-
lott 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 al-
kalmazhatóság 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 alumíniumolvadék általi infiltrálhatóságára. Ezzel a vizsgálat-
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tal 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. 

3. A nyomóvizsgálatok lefolyását és a próbatestek tönkremenetelét elemezve 
rendszerezni kívánom a szintaktikus fémhabok károsodási folyamatát, figye-
lembe véve a különféle mátrixanyagok, a különféle gömbhéjak, a karcsúság 
és a hőmérséklet hatását. 

4. A szükséges eszköztárat is kidolgozva átfogó jellemzést kívánok adni a szin-
taktikus 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 tulajdonsá-
gaira gyakorolt hatását. 

5. Tisztázni kívánom azt a kérdést, hogy mely keménységmérési eljárások mi-
lyen mértékben alkalmasak a szintaktikus fémhabok mechanikai tulajdonsá-
gainak jellemzésére, és hogy ezek mennyire alkalmazhatók a gyártók és a fel-
használók számára meghatározó tulajdonságok minősítésére. 

6. Végezetül feladatomnak tekintem az előbb felsorolt célok megvalósításának 
érdekében végzett kutatómunkám kísérleteinek tudományos igényű bemuta-
tását, a kutatási eredményeim elemzését és azok összefoglalását: mindezt ez 
a doktori értekezés hivatott megtestesíteni, amelynek végén az új tudomá-
nyos eredményeimet „tézisekbe” sűrítve is megjelenítem. 

 

A vizsgált anyagok és vizsgálati módszerek 
 
Kísérleteket végeztem a fő infiltrálási paraméterek (infiltrálási hőmérséklet, 

nyomás és idő) és az infiltrált mélység közötti kapcsolt meghatározására, AlSi12 
mátrix és SLG típusú, 130 μm átlagos átmérőjű kerámia mikrogömbhéjak esetére. 
Ehhez kidolgoztam 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 p=1–4 bar 
(100–400 kPa) és a t=1–5 s tartományokban változtattam, míg a hőmérsékletet az 
ideális infiltrálási hőmérsékleten, konstans értéken tartottam. A kísérleti módszer-
re alapozva előállítható az adott mátrixanyag–erősítőanyag kombinációra, adott 
paraméterhatárok között érvényes, az infiltrálási nyomástól és az infiltrálási időtől 
függő kétparaméteres egyenlete, amely segítségével egy adott gyártmány (szin-
taktikus hab, vagy más részecskeerősítésű kompozit) előállításához szükséges 
nyomásos öntési paraméterek meghatározhatók. A próbatestek infiltráltságát 
optikai mikroszkópi vizsgálatokkal ellenőriztem. 
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Az infiltrálási kísérletek után Al99,5 és AlSi12 mátrixanyagokat és három kü-
lönböző átlagos átmérőjű kerámia mikrogömbhéj típust (SL150, SLG és SL300) 
alkalmazva összesen hat féle szintaktikus fémhabot állítottam elő a laboratórium-
ban található egyedi gyártású nyomásos infiltráló kemencével, Blücher-féle nyo-
másos infiltrálással. Az előállított anyagokból mechanikai és mikroszerkezeti vizs-
gálatokra alkalmas próbatesteket munkáltam ki. 

A mechanikai jellemzők feltárására kvázistatikus nyomóvizsgálatokat végez-
tem Zwick 50 típusú anyagvizsgáló gépen. A vizsgálat során állandó keresztfej-
sebességet tartottam úgy, hogy a zömítés során a próbatest magasságának csök-
kenéséből adódóan változó alakváltozási sebesség integrálközepe 0,01 s

-1
 legyen. 

A zömítést 50%-os mérnöki alakváltozásig végeztem, hogy képet kaphassak a pró-
batestek károsodásáról, a mechanikai tulajdonságaikról és a teljes tönkremenetel-
ük során elnyelt mechanikai munkáról. Ezen jellemzők ismerete fontos a szintakti-
kus fémhab alkatrészek tervezhetőségéhez. A nyomóvizsgálatokat a szerszámfelek 
megfelelő megvezetésének érdekében négyoszlopos zömítőszerszámban végez-
tem. A növelt hőmérsékletű vizsgálatok során a mérőberendezést kiegészítettem 
egy TEE 48/60X típusú hőkamrával is. A szobahőmérsékletű vizsgálatok ~25 °C-on 
történtek, míg a növelt hőmérsékletű vizsgálatok vizsgálati hőmérséklete a 
hőkamra segítségével 220 °C volt (vagyis a Th=0,5 homológ hőmérsékletnél na-
gyobb). A növelt hőmérsékletű vizsgálatok megkezdése előtt a zömítőszerszámot 
és a próbatesteket előmelegítettem az előzőleg már felfűtött hőkamrában. A 
kvázistatikus nyomóvizsgálatok során különböző karcsúságú próbatesteket zömí-
tettem. 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 kiszámítot-
tam a sűrűségüket. A zömítés előtt a próbatestek mindkét síkra munkált oldalát 
hőálló kenőanyaggal kentem be, amelyre egy alufólia darabot helyeztem, majd az 
alufóliát még egyszer bekentem, és így került végül a próbatest a 
zömítőszerszámba. Minden anyagtípusból és minden különböző karcsúságértékkel 
rendelkező anyagból 6-6 darabot zömítettem szobahőmérsékleten és 220 °C-on 
egyaránt. Összesen tehát 2 (különböző mátrixanyag) × 3 (különböző mikrogömhéj 
típus) × 3 (különböző karcsúság érték) × 6 (próbatest minden lehetséges kombiná-
cióból) × 2 (mérési hőmérséklet) = 216 darab munkadarab került nyomóvizsgálat-
ra. 

Az átmeneti rétegek vizsgálatára irányuló diffrakciós (XRD) vizsgálatot a MTA 
Kémiai Kutatóközpontban végeztem el egy Phillips X-Pert típusú diffraktométeren. 
A pormintákon végzett röntgendiffrakciós és a mikrocsiszolatokon végzett vonal 
menti energiadiszperzív röntgenvizsgálatokkal (Phillips XL-30 típusú pásztázó 
elektronmikroszkóphoz csatolt EDAX Genesis berendezés, a vizsgálati vonalak 
hossza ~17 μm 30 mérési ponttal, gyorsítófeszültség 20 kV) jól nyomon követhe-
tők voltak a szintaktikus fémhabok alkotói közti átmeneti rétegben végbement 
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kémiai reakciók. 
A Brinell-féle keménységméréseket VPM HPO 13/6062 típusú 

keménységmérőgépen végeztem el szobahőmérsékleten. Behatolótestnek a 
Brinell mérések során szokásos legnagyobb, 10 mm átmérőjű acélgolyót választot-
tam. A terhelési idő minden esetben 10 s volt. A terhelés nagysága 1838,747 N 
(187,5 kp) volt az Al 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 
nagyítású sztereomikroszkóppal olvastam le. 

A mélységérzékeny keménységmérést egy hidraulikus működésű, MTS 810 
típusú anyagvizsgáló gépen végeztem az Eötvös Lóránd Tudományegyetem Anyag-
fizikai Tanszékén. A behatolótest 2,5 mm átmérőjű, félgömbvégű keményfém 
tüske, míg 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 mérést végezve. A mérés során a 
gép rögzítette a terhelő erőt az elmozdulás függvényében. 

 

Új tudományos eredmények 
 
A doktori kutatómunkám eredményeit összesen öt tézispontban foglaltam 

össze. 
 

1. tézis *3+ *8+ *10+ 
Új vizsgálati módszert dolgoztam ki a szintaktikus fémhabok infiltrálhatósági vi-
szonyainak meghatározására, bevezetve az infiltrálási mélység paramétert. Az 
infiltrálási mélység állandó hőmérsékleten a nyomástól és az időtől egyaránt hat-
ványtörvény szerint függ, amely kapcsolatot pontosan meghatároztam az AlSi12 
mátrixanyag és 130 μm átlagos átmérőjű SLG típusú kerámia gömbhéjak esetére 
p=1–4 bar és t=1–5 s paramétertartományokban: 

  

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

2. tézis *3+ *5+ *6+ *7+ *9+ 
A szintaktikus fémhabok nyomóterhelésnél lezajló alakváltozási folyamatát öt 
szakaszra osztottam. Értelmeztem és a szintaktikus fémhabok nyomási viselkedé-
sének leírására adaptáltam a jellemző anyagtulajdonsági mérőszámokat, neveze-
tesen a nyomószilárdságot, a törési alakváltozást, a szerkezeti merevséget és az 
elnyelt energiát, amelyeket pontosan meghatároztam az általam előállított szin-
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taktikus fémhabokra. Számszerűen is megállapítottam, hogy a felsorolt mérőszá-
mokra a karcsúságnak és a vizsgálati hőmérsékletnek meghatározó befolyása van: 
a karcsúság növekedésével a nyomószilárdság, a törési alakváltozás és az elnyelt 
mechanikai energia csökkent, míg a szerkezeti merevség nőtt. 
 

3. tézis *5+ *6+ *9+ 
Megállapítottam, hogy a szintaktikus fémhabok szoba- és növelt hőmérsékleten, 
50%-os mérnöki alakváltozásig végzett kvázistatikus nyomóvizsgálatok során je-
lentkező 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 hő-
mérsékleten vizsgált próbatestekre volt jellemző. 

 „B” típusú tönkremenetel: a próbatestek tönkremenetele nyírásos volt, ben-
nük 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 ese-
tén. 

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

4. tézis *1+ *4+ 
A mikroszerkezeti vizsgálatok során igazoltam, hogy az SL150 vagy SLG gömbhéja-
kat tartalmazó Al99,5 mátrixú 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 mátrixban. A 
reakció károsította a gömbhéjak falát. A kisebb infiltrálási hőmérsékleten előállí-
tott SL300 mikrogömbhéjakat tartalmazó szintaktikus fémhabokban a reakció 
elmaradt. Az AlSi12 mátrixanyagú szintaktikus fémhabokban a cserereakció min-
den esetben gátolt volt a mátrixanyag jelentős Si-tartalma miatt. 

 
5. tézis *2+ 

A Brinell-, a mélységérzékeny és a dinamikus keménységmérés eredményeinek 
összehasonlító értékelésével meghatároztam a szintaktikus fémhabok kemény-
ségmérésének optimális vizsgálati feltételrendszerét. 
A legnagyobb statikus keménységet az SL150 típusú mikrogömbhéjak biztosították 
mind a két mátrixanyag esetén, aminek oka a mikrogömbhéjak nagy fajlagos felü-
lete volt. 
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A statikus keménység értéke a jelentősen eltérő keménységű mátrixanyagok elle-
nére közel azonos volt, tehát a szintaktikus fémhabok statikus keménysége első-
sorban szerkezeti eredetű. 
A szintaktikus fémhabok dinamikus keménysége a mátrix anyagától függetlenül 
meghaladta annak dinamikus keménységét, tehát ez mikrogömbhéj-eredetű 
anyagtulajdonság. 

 A fémhabok statikus keménysége a mátrixanyag keménységével nagyon kis-
mértékben befolyásolható.  
A Brinell-keménységmérés érzékenysége a mátrix anyagminőségéből és a 
gömbhéjak méretéből adódó keménységviszonyokat egyaránt pontosan jel-
lemzi, viszont nem alkalmas a cserereakció végbemenetelének kimutatására. 

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

 A dinamikus keménységmérés érzékenysége a mátrix alakváltozó képességé-
re megközelíti a mélységérzékeny keménységmérését. Egyedül ez az eljárás 
alkalmas a mikrogömbhéjak dinamikus igénybevétellel szembeni ellenállását 
befolyásoló mikroszerkezeti sajátosságok jellemzésére. 

 

Az eredmények hasznosítása 
 
Az infiltrálási kísérletek eredménye – vagyis a kapcsolat az infiltrálási nyomás 

és idő valamint az infiltrált mélység között –, amely egy kétparaméteres összefüg-
géssel írható le, alapot teremt a nyomásos infiltrálásról, mint kísérleti gyártási 
módszerről a nyomásos öntésre (fröccsöntésre), mint ipari gyártási eljárásra tör-
ténő átállás megvalósításához. 

A nyomóvizsgálatokkal meghatározott mechanikai tulajdonságok hasznos 
mérőszámokat szolgáltatnak a konstrukciós mérnökök számára szintaktikus fém-
habból készülő alkatrészeik megtervezéséhez. Hasonlóan a tönkremeneteli módok 
és károsodási formák ismerete is a tervezést segítő információ. 

A mikroszerkezeti vizsgálatok segítettek meghatározni az infiltráltság minő-
ségét, és segítségükkel vizsgálhatóvá vált a mikrogömbhéjak és a mátrixanyag 
közötti átmeneti réteg minősége. Az XRD és EDS vizsgálatok alkalmasak a szintak-
tikus habokban lejátszódó, az alakváltozási mechanizmust és a mechanikai tulaj-
donságokat befolyásoló kémiai reakciók nyomonkövetésére. 

A keménységmérések információt szolgáltatnak, hogy a szintaktikus fémha-
bok milyen mértékben állnak ellent a koncentrált felületi terheléseknek. A 
mélységérzékeny keménységmérésekből következtetni lehet a szintaktikus fém-
habok sérüléslokalizáló képességére. 
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