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1. Bevezetés és célkitűzések 

Értekezésemben a  folytonosszál‐erősítésű  fémmátrixú kompozithuzalok előállításával, 

vizsgálatával és  felhasználásával  foglalkozom. Kompozithuzal alatt a  fém befoglalóanyagba 

(esetemben alumíniumba) ágyazott, folytonos kerámiaszálakból (alumínium‐oxid) álló huzalt 

értem. Természetesen a kompozit jelző nem szűkíti  le a fémmátrixú kerámiaszálakkal erősí‐

tett  huzalokra  a  kompozithuzal  jelentését,  azonban  értekezésemben  csak  ilyen  jellegű 

kompozithuzalokkal  foglalkozom.  Ezért  a  továbbiakban  az  egyszerűség  kedvéért  a 

kompozithuzal  kifejezést  használom,  és  kizárólag  az  alumíniummátrixú,  kerámiaszál‐

erősítésű huzalokat értem alatta. 

A  kompozithuzalok egyik potenciális  alkalmazási  területe a nagyfeszültségű  sodrony‐

kábelek megerősítése, ahol  a  kis hőtágulási együtthatóját,  a  vezetőképességét,  a nagy  ru‐

galmassági modulusát és a nagy  szilárdságát használhatjuk  ki ennek az anyagnak. További 

ígéretes  alkalmazási  lehetőség  rejlik  a  kettős  kompozit‐szerkezetekben,  amelyekben 

kompozithuzalt használunk erősítőanyagként, tehát a kettős kompozitokban maga az erősí‐

tőfázis  is  egy  kompozit.  E  megoldás  előnyei  közé  sorolható,  hogy  a  kettős  kompozit‐

alkatrészek gyártása során a szálakat könnyebb elhelyezni és a szálak közötti térkitöltést nem 

a gyártás során kell megoldani. A kettős kompozitok tehát mindenkor két, egymástól térben 

és időben elválasztott kompozitgyártási művelettel állíthatók elő. Ez különbözteti meg a ket‐

tős kompozitokat – más néven dupla kompozitokat – a hibrid kompozitoktól, amelyeknél a 

kettőnél több típusú komponensből adódó előnyöket használjuk ki. 

A BME Gépészmérnöki Karának Anyagtudomány és Technológia Tanszékén az 1990‐es 

évek óta folynak fémmátrixú kompozitokkal kapcsolatos kutatások. A kompozit laboratórium 

Blücher Józsefnek, a bostoni Northeastern University professzorának adományaként került a 

tanszékre 2004‐ben. Blücher  József a bostoni MIT‐n szerzett doktorátust,  laboratóriumát a 

Northeastern University‐n építette fel. Blücher József kompozithuzalokra alapozott kutatása‐

it a 3M cég támogatta, ezzel bizonyítva a téma fontosságát az ipari oldalról is. Maga a folya‐

matos  kompozithuzal‐gyártási eljárás  is Blücher professzor nevéhez  fűződik,  amelyet  több 

szabadalom is véd [1, 2]. 

Az USA‐ból kapott berendezések az MT‐épület földszintjén 10 hónapon át tartó mun‐

kálatok során felújított laboratóriumba kerültek. A kezdetek óta szervesen részt veszek min‐

den a kompozit laboratóriumot érintő munkában, a felújítást is beleértve. A felújítási munká‐

latok finanszírozását a 2004‐ben elnyert GVOP‐laborfelújítási projekt tette lehetővé. A labo‐

ratórium ünnepélyes üzembe helyezése 2005 augusztusában történt meg. Ennek köszönhe‐

tően megélénkültek a tanszéki, kompozitokkal kapcsolatos kutatómunkák, amelyek eredmé‐

nye jelen értekezés is. A külföldi kapcsolatok építésében is nagy előrelépést hozott a kompo‐

zit  laboratórium  hazai működése,  hiszen  kölcsönös  együttműködés  jött  létre  a  Karlsruhei 

Műszaki Egyetem és a BME ATT között, amelynek célja kettős kompozitok előállítása kisajto‐

lással.  Az  együttműködés  keretében  több mint  egy  kilométer  hosszúságú  kompozithuzalt 

gyártottunk le és adtunk át a német kollégáknak. 

PhD munkám kezdetén a sem volt ismeretlen számomra a kompozitos témakör, ugyan‐

is már 2005‐ben, a diplomamunkámban  is fémmátrixú kompozitokkal foglalkoztam. PhD ta‐
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nulmányaim  során  számos,  a  fémmátrixú  kompozitokkal  kapcsolatos  oktatási  feladatot  is 

elláttam, több gyakorlati csoport féléves munkáját is irányítottam ezen a területen. 

Mint ahogyan Blücher professzor példája is mutatja, a korszerű ipar igényli az önmagá‐

ban  is  nagy  szilárdságú  új  anyagokat,  mint  amilyen  a  kompozithuzal,  amely  kettős 

kompozitok alapját is képezheti (öntéssel, kisajtolással), ezzel célirányosan erősített, kedvező 

szilárdság/tömeg  és  szilárdság/költség  arányú  kettős  kompozitok  hozhatók  létre. A  célirá‐

nyosan  erősített  (preferentially  reinforced)  vagy  gradiens  kompozitok, mint  új  szerkezeti 

anyagok, nagy előnye abban áll, hogy a kompozit csak ott és olyan mértékben tartalmaz erő‐

sítőanyagot, ahol és amennyire szükség van arra, vagy ahol a leghatékonyabb a jelenléte (pl.: 

hajlításra igénybevett anyagok szélső szála). A kettős kompozitok gyártásakor kérdésesek az 

alkalmazható gyártási technológiák. 

Blücher József Egyesült Államokban végzett kutatásai rámutattak, hogy alapvetően két 

fő kérdéskör merülhet  fel a kompozithuzalok gyártásakor és  felhasználásakor: az  infiltráció 

és annak mértéke, valamint a kompozithuzal degradálódása. Ezek a kérdéskörök és megvála‐

szolásuk a Blücher professzor munkája során  is megjelent  ipari érdeklődés számára kiemel‐

ten fontosak. Ennek oka, hogy nem jelent még meg olyan átfogó kutatási eredmény, amely 

megmutatta volna, hogy az infiltrációs nyomástól hogyan függ a kompozithuzalok térkitölté‐

se és  szilárdsága, amely adatok  lényegesek a  felhasználás  számára. Erre  vonatkozóan már 

többen  publikáltak  olyan  számítási  módszereket  és  modelleket,  amelyek  alkalmasak  a 

kompozithuzalok előállításához szükséges  infiltrációs küszöbnyomás meghatározására. Ezen 

elméletek kísérleti eredményekkel történő összevetése azonban még nem történt meg. 

Továbbá nem  ismert a kompozithuzalok mechanikai és villamos tulajdonságainak vál‐

tozása és annak mértéke sem, tartós idejű hő hatására. 

Ezeknek a kérdéseknek a megválaszolása alapvető fontosságú a kompozithuzalok elter‐

jedt használatához és a fejlesztési irányok kijelöléséhez. 

A fenti tények és problémák ismeretében céljaim kitűzésekor figyelembe vettem a nyi‐

tott kérdések megválaszolásának fontosságát és a korszerű ipar igényeit. Ezek alapján a cél‐

kitűzéseimet a következők szerint fogalmaztam meg: 

1.) Célom, hogy a  folyamatos  infiltrációs eljárás egyik  fő gyártási paraméterének, az  in‐

filtrációs nyomásnak a hatását vizsgáljam Nextel™ 440 kerámiaszál‐erősítésű, Al‐mátrixú 

kompozithuzalok tulajdonságaira (térkitöltés, szilárdság, fajlagos ellenállás), és a közöttük 

fennálló kapcsolatot  leírjam. Emellett a kompozithuzalok gyártásához szükséges küszöb‐

nyomás elméleti úton  történő meghatározási módszereit összehasonlítsam, és a mérési 

eredményeim alapján értékeljem. 

2.) További célom, hogy a kompozithuzalok  tartós  idejű  termikus hatásokra adott vála‐

szát  és  azok  kapcsolatát  vizsgáljam,  hiszen  a  nagyfeszültségű  kábelként  alkalmazott 

kompozithuzalokat akár 300°C‐os hőterhelés is érheti, ezért fontos e tulajdonságok isme‐

rete. Szintén ebből a  szempontból kifolyólag  fontos válaszolni arra, hogy a hőkezelések 

hatására romlik‐e a fajlagos villamos ellenállása a kompozithuzaloknak. 

3.) Célom még,  hogy  kísérletekkel  igazoljam  a Nextel™  440/Al  kompozithuzalok  alkal‐

mazhatóságát kettős kompozitokban és több eljárást alkalmazva meghatározzam az elér‐

hető szilárdságnövekedést. 
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Célkitűzéseimnek megfelelően  értekezésem  felépítését  az  1.  ábra mutatja. Az  ábrán 

nyilakkal jelöltem, hogy az egyes szakirodalmi témakörökből nyert információkat mely kísér‐

leti munkaszakaszhoz használtam fel, majd az adott kísérleti munka eredményéből melyik új 

tudományos eredmény következett. 

Az értekezésemben előfordulnak olyan  idegen  szavak,  kifejezések,  amelyeknek nincs 

elfogadott magyar megfelelője, ezért ilyen esetekben saját fordításokat használtam és záró‐

jelben feltüntettem az eredeti, idegen nyelvű kifejezést, szót. 

   

1. ábra. Az értekezésem felépítése 

(a vékony és vastag nyilak csupán az áttekinthetőséget segítik) 
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2. Szakirodalmi összefoglaló 

A  fémmátrixú  kompozitok  (Metal Matrix  Composite  = MMC)  kutatása  napjainkban 

nagy hangsúlyt kap (2. ábra) az MMC‐k kiemelkedő tulajdonságai miatt, mint amilyen a veze‐

tőképesség, a nagy szilárdság és a nagy merevség, amelyet képes megőrizni még nagy hő‐

mérsékleteken is. A tulajdonságok a célnak megfelelően választott anyagokkal és azok meny‐

nyiségével szabályozhatók (szilárdság, vezetőképesség). 

A következőkben dolgozatom kísérleti részéhez illeszkedve a kompozitokhoz kapcsoló‐

dó szakirodalmat tekintem át, úgymint 

 az infiltrációs technológia; 

 a szálerősítésű kompozitok mechanikai tulajdonságai; 

 az infiltrációhoz szükséges küszöbnyomás becslése; 

 a tartós idejű hőntartás hatása a mechanikai és az elektromos tulajdonságokra; 

 a hibrid és a kettős kompozitok. 

A kompozit anyagra a szakirodalomban több meghatározást is találhatunk:  

Miracle és szerzőtársai szerint a kompozit anyag makroszkopikus kombinációja két el‐

térő anyagnak, amelyek között felismerhető fázishatár van [3]. 

Czvikovszky professzor és  szerzőtársai  szerint  a  kompozit  alkotóelemeiben  fázishatá‐

rokkal elválasztott, több anyagból álló szerkezeti anyag, amely erősítőanyagból és befoglaló 

anyagból,  úgynevezett mátrixból  áll.  Fő  jellemzője  a  nagy  szilárdságú  és  rendszerint  nagy 

rugalmassági modulusú  erősítőanyag  és  a  rendszerint  kisebb  szilárdságú,  de  szívós mátrix 

közötti kitűnő kapcsolat, amely nagy mértékű deformáció és igénybevétel esetében is tartó‐

san fennmarad [4]. 

A  fenti  definíciók  azonban  közösek  abban,  hogy  a  kompozitot  több  anyag  előnyös 

kombinációjaként írják le. 

2. ábra. A fémmátrixú kompozitok témában megjelent publikációk éves bontásban 

(keresőszó: „Metal Matrix Composite”) 
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A kompozitok alkalmazása az emberiség történelmében régre nyúlik vissza, hiszen a ci‐

vilizáció hajnalán használt vályogtégla is agyag‐pelyva kompozitnak tekinthető, éppúgy, mint 

a méltán híres damaszkuszi  acél,  amely  különböző összetételű acélrétegekből  álló  réteges 

kompozit [5]. 

A  kompozit  anyagokat  többféleképpen  csoportosíthatjuk.  A  legelterjedtebb mód  az 

erősítőanyag jellege szerinti csoportosítás (részecske‐ vagy szálerősítés, valamint a szendvics 

szerkezet), de alkalmazzák a mátrix anyaga szerinti (polimer, fém, kerámia),  illetve az erősí‐

tőfázis és a mátrix alapanyagpáros szerinti (fém‐kerámia; polimer‐kerámia; kerámia‐kerámia 

stb. kompozitok) kategorizálást is. 

A nagy szilárdságot, kis tömeget és viszonylag nagy szívósságot mutató kompozitok el‐

sősorban a polimer‐ és a fémmátrixú kompozitok előnyeit emelik ki. A szálerősítésű fémmát‐

rixú kompozitok további nagy előnye polimermátrixú társaikkal szemben, hogy nem degra‐

dálódnak párás környezetben és jól ellenállnak az ultraibolya sugárzásnak is [6], továbbá szi‐

lárdságukat nagyobb hőmérsékleten is képesek megtartani. 
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2.1. Az infiltrációs technológia és az eddigi eredmények 

Ebben a fejezetben bemutatom a fémmátrixú kompozitok előállításához használt infilt‐

rációs technológiákat. A felsorakoztatott szakirodalmi publikációk alapján választ adok azok‐

ra a  kérdésekre, hogy ezt a  technológiai ágat milyen  kompozitok előállítására alkalmazták 

már  korábban, milyen paraméterek mellett és milyen eredményekkel. Kiemelten  foglalko‐

zom majd a Blücher‐féle folyamatos  infiltrációs technológiával és a gáznyomásos  infiltráció‐

val, hiszen ezeket az eljárásokat alkalmaztam magam  is a kísérleteim során. A fejezet  infor‐

mációi azért hasznosak a kísérleti munkám  szempontjából, mert bemutatják a  technológia 

elvi hátterét, ezzel segítséget nyújtanak a  lejátszódó folyamatok megismerésében. Továbbá 

az összegyűjtött adatokkal összevethetőek a mérési eredményeim. A fejezethez tartozó szak‐

irodalmi értékeléssel együtt pedig rámutatnak a  tématerület eddig kevésbé  feltárt részeire 

és megoldandó problémáira. 

A fémmátrixú kompozitok széleskörű felhasználása, sokrétűsége és változatos összeté‐

tele különböző gyártási eljárások kifejlesztését igényelte. A fémmátrixú kompozitok előállítá‐

si eljárásait a következők szerint csoportosíthatjuk: 

 a kompozit alapanyaga (fém, polimer, kerámia) 

 a kompozitgyártó eljárás elve (nyomásos, sajtolásos, diffúziós stb.); 

 az eljárás munkaciklusa (folyamatos vagy szakaszos); 

 az alapanyag gyártás közbeni állapota (szilárd‐, folyadék‐ vagy kétfázisú, in situ és 

lecsapatási eljárások). 

Az utolsó  csoportosítást Rosso  alkalmazta  [7],  amely  az eljárásokat  kezelhető  számú 

kategóriákba sorolja. Ezt a csoportosítási módszert alapul véve az infiltrációs technológiák a 

folyadékfázisú eljárások közé tartoznak. Acilar és Gul cikkükben rámutatnak, hogy a folyadék 

fázisú eljárások képviselik az egyik leggazdaságosabb módot az MMC‐k gyártására [8]. 

A következőkben bemutatom az infiltrációt és annak rokon eljárásait, köztük figyelmet 

fordítva a szakaszos és a folyamatos gáznyomásos infiltrációra, amely eljárásokkal én is dol‐

goztam. 

2.1.1. Gáznyomásos infiltráció 

A gáznyomásos infiltráció általában a szakaszos technológiák közé tartozik; elve, hogy a 

folyadék felszínére ható gáznyomás belekényszeríti az olvadék állapotban  lévő mátrix anya‐

got az erősítőanyag pórusaiba vagy az annak részecskéi közötti térbe. 

A gyakorlati megvalósítás egyik változata az, amikor az erősítőanyagot és az annak te‐

tején lévő mátrixanyagot egy alulról zárt szerszámba helyezik, majd ezt az összeállítást bete‐

szik egy  fűthető, vákuumozható és nyomás alá helyezhető kamrába. A vákuum alatti  felfű‐

tést  (a mátrixfém olvadáspontja  fölé)  követően a mátrix megolvad és hermetikus  „dugót” 

képez a szerszámban, amely alatt az erősítőanyag pórusaiban vákuum van éppúgy, mint az 

olvadék  feletti  térben. Ekkor nagynyomású  gáz  kerül bevezetésre,  amely  az olvadékot be‐

kényszeríti az erősítőanyag pórusaiba. Az öntőformának az ilyen típusú eljárásoknál légmen‐

tesen záródónak kell lennie az alja felől, mert a nyomáskülönbséget meg kell tartania, míg az 

olvadék el nem  foglalja a pórusokban a végleges helyét  [9]. A 3. ábrán bemutatott eljárás 

még azzal is kiegészül, hogy egy hűtőtömböt is hozzáérintenek a folyamat végén a szerszám‐
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hoz a gyorsabb hűlés érdekében. Ez a kiegészítés gyakran kimarad a bemutatott berendezé‐

sekből  [10]. Ezt az eljárást széles körben alkalmazzák  fémmátrixú kompozitok és  fémhabok 

előállítására [11‐19]. 

Az  alkalmazott  nyomás  értékétől  függően  a  közép‐  (~7 MPa)  és  a  kisnyomású 

(~0,25 MPa) infiltráció megnevezést használják. 

A nyomásos  infiltráció egy másik változatát mutatta be Ducret munkatársaival, ahol a 

hevítés során a kamrában a fém felülről nyitott tégelye felett az erősítőanyag helyezkedik el 

egy zárt csőben, amelynek az alján egy bemeneti cső található. Amikor a fém megolvadt, a 

tégelyt megemelik, úgy, hogy a bemeneti cső belelógjon az olvadékba, majd nyomás alá he‐

lyezik (4. ábra) [20]. 

A kísérletben 50,6% Nextel™ 610 szálakat tartalmazó alumíniummátrixú kompozitot ál‐

lítottak elő. Az előállítás  során az  infiltrációs nyomás 10 bar volt, amit 10 másodpercen át 

tartottak fenn, majd 90 bar‐ra növelték a nyomást a porozitás csökkentése végett, és tartot‐

ták is ezt az értéket, egészen a kompozit megszilárdulásáig. Az elkészült kompozitban a mik‐

roszkópos képek alapján nem látható porozitás (konkrét adatot a szerzők nem közöltek). 

4. ábra. A gáznyomásos infiltrálás Ducret‐féle megoldási lehetőségének elvi vázlata [20] 

 

3. ábra. A gáznyomásos infiltrálás elvi vázlata [9] 
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Az  eljárás  lényegében megegyezik  a  korábban  bemutatott  gáznyomásos  infiltrációs 

módszerrel, csupán az a különbség, hogy az olvadéknak a gravitációval szemben kell halad‐

nia. Ebből a szempontból a hagyományos elrendezést előnyösebbnek tartom, habár a gravi‐

táció szerepe ezeknél az eljárásoknál szinte teljesen elhanyagolható. 

Vákuumos  infiltrálás. A gáznyomásos 

infiltrálás másik változata, amikor a  légköri 

nyomást  használják  fel  az  infiltráláshoz. 

Ehhez  azonban  először  vákuumot  kell  lét‐

rehozni. Acilar  és  kollégája  ezt  a  technikát 

SiC‐részecskékkel  erősített  AlSi10  mátrixú 

kompozitok előállításához használta. 

Az  előre  préselt  erősítőanyagot  és  a 

fémtömböt egy zárt kemencébe helyezik és 

feltöltik  nitrogénnel.  A  kemence  felfűtése 

következtében megolvad  a  fém,  ekkor  be‐

lemártják  az  erősítőanyagot  az  olvadékba 

és ezután megkezdik a kemence vákuumo‐

zását. A berendezés elvi vázlatát az 5. ábra 

mutatja be [8]. 

Ezzel a technikával sikerült a szerzők‐

nek Al‐10Si mátrixú, 30% SiC‐részecske‐erősítésű kompozitot előállítaniuk. A vákuum mérté‐

ke 300‐400 Hgmm volt, és ezt az értéket 120‐180 s időtartamon át tartották fenn. Ez a légkö‐

ri ~760 Hgmm légnyomásnak hozzávetőlegesen a fele, tehát nem erős vákuumról van szó. A 

kísérletek  során  640°C  és  700°C  olvadék‐hőmérsékletet  is  használtak.  A  kis  olvadáspontú 

alumíniumötvözet (~550°C) használata mellett ezek a hőmérsékletek erős túlhevítést  jelen‐

tenek, amelynek kedvező hatása van a nedvesítésre  (a „Nedvesítés” című  fejezetben erről 

bővebb  információ  található),  így  elképzelhető,  hogy  viszonylag  csekély  nyomáskülönbség 

hatására végbemegy az  infiltráció. Ez  természetesen az alkalmazott mátrix‐erősítés anyag‐

pártól jelentősen függ. 

Nyomás  nélküli  infiltrálás.  Amennyiben  sikerül  a  nedvesítést  olyan  szintre  javítani, 

hogy a fémolvadék jól nedvesítse az erősítőanyagot, akkor az képes  lesz spontán átitatni az 

erősítőfázist, így egyáltalán nincs szükség kényszerítő erőre, nyomásra. Ezen az elven műkö‐

dik a nyomás nélküli infiltráció. 

Lemster és munkatársai 

titán  segítségével  javították  a 

nedvesítést  Al2O3‐részecskék 

és  a  vasalapú,  valamint  nik‐

kelalapú  mátrixok  között.  Az 

ötvözetet  néhány  10 mm‐es 

oxidmenetes  darabban  az 

erősítőanyagból  álló  tömb 

tetejére helyezték egy vákuumkemencében. Ezután vákuum alatt legalább 100°C‐kal az ötvö‐

5. ábra. A vákuum infiltrálás elvi vázlata [8] 

 

6. ábra. A nyomás nélküli infiltrálás elvi vázlata [21] 
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zet olvadáspontja fölé hevítették a kemencét, majd a megfelelő hőntartási idő után elkészült 

a darab (6. ábra). A szerzők az erősítőanyag‐tömböt Al2O3‐részecskék és titán por keveréké‐

ből 2% szerves kötőanyag mellett, egytengelyű nyomás alkalmazásával állították elő. Külön‐

böző ötvözetek infiltrációs tulajdonságait hasonlították össze. Az infiltráció mértékét alapve‐

tően meghatározza a Ti‐aktivátor mennyisége és a hőntartás ideje. 

Az 5 tömegszázalék Ti‐mennyiség nem volt elegendő az  infiltrációhoz, azonban 10 t% 

mellett már elérték a kívánt hatást, amely tovább javult a Ti mennyiségének 20 t%‐ra történő 

növelésekor. A sok Ti‐aktivátor hatására eltűntek az alumínium‐oxid morzsalékok, és csak a 

nagy, durva szemcsék maradtak meg. Az  idő nagyban befolyásolta a  folyamatot, mert 23,5 

óra leforgása alatt a mátrix térkitöltése 43%‐ról 53%‐ra nőtt [21]. 

2.1.2. Nyomásos infiltrációs eljárások további változatai 

A nyomásos  infiltrációnak számos válfaja  létezik, a  legelterjedtebb a gáznyomásos  in‐

filtráció,  de  a mechanikus  úton  előállított  nyomással működő  kompozitgyártó  eljárások  is 

egyre terjedő felhasználói körnek örvendenek, ilyen például a kiszorításos öntés is. 

Kiszorításos  öntés  (squeeze 

casting). A gáznyomásos  infiltráció‐

nál  a  gáznyomás  kényszeríti  be  a 

pórusokba  a  fémolvadékot,  míg  a 

kiszorításos  öntésnél,  mechanikus 

úton,  maga  a  felső  szerszám 

(7. ábra).  Az  eljárásnál  a  darab 

nyomás  alatt  szilárdul  meg  és  a 

szerszám hűtőhatása miatt viszony‐

lag  gyorsan  hűl  le,  így  csökken  a 

káros  reakciók  végbemeneteléhez 

rendelkezésre álló  idő. Az eljárásra 

a mechanikus  nyomásátadás miatt 

a nagy infiltrációs nyomások a jellemzők. 

Zhang és munkatársai Al‐mátrixú hibrid kompozitokat készítettek, SiC tűkristályokat és 

nanoméretű SiC részecskéket felhasználva. A kiszorításos öntésnek köszönhetően az erősítő‐

anyag egyenletesen oszlott el a mátrixban. A kompozit szilárdsági tulajdonságai  javulnak az 

erősítőanyag mennyiségének növekedtével [22, 23]. 

A kiszorításos öntésre jellemző nyomás ~100 MPa (Al2O3 szálerősítés esetén 80 MPa az 

optimális, ez alatt porózus marad a darab,  felette a  szálak károsodnak). Az eljárás előnye, 

hogy csökkenti a zsugorodásból és a gázzárványokból adódó hibák mennyiségét [24‐28]. 

Nyomásos öntés. Az előforma  a  szerszámban helyezkedik el,  ahová dugattyú  segítségével 
előállított nagynyomású (100 MPa) olvadékot „fecskendeznek” be (8. ábra). 
Sevik és munkatársai AlSi‐alapú ötvözetet  (LM6) és Al2O3 részecskéket használtak a kísérle‐
tekhez. A kompozitok sűrűsége nőtt az Al2O3 hozzáadásával. Az eljárás előnyei a nagy terme‐
lékenység és a könnyű megmunkálás, hátránya, hogy a nyomásos öntőberendezés és a hozzá 
tartozó szerszámok igen drágák [22, 29]. 
   

7. ábra. A kiszorításos öntés elvi vázlata [22] 
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Mint  ahogyan  a  kiszorításos 
öntés  is,  ez  az  eljárás  is  nagy 
nyomásokat  alkalmaz  a  forma 
kitöltéséhez, így az erősítőforma 
infiltráltsága  nagy  valószínűség‐
gel  tökéletes  lesz.  A  nyomás 
felső  korlátját  csupán  a  beren‐
dezés  kapacitása  és  az  erősítő‐
anyag  károsodása  jelentheti.  A 
gyártás  időigénye  kicsi,  így  a 
reakcióidők  csökkennek,  a  fo‐
lyamatban a megszilárdulás  idő‐
igénye a legnagyobb. 
 

Centrifugális infiltrálás. Ennél az eljárásnál az infiltráláshoz szükséges nyomást a cent‐

rifugális erő biztosítja. 

 

9. ábra. A centrifugális infiltrálás elvi vázlata; (a) töltet és(b) a berendezés [30] 

A forgatóberendezés egyik felébe a töltetet helyezik, a másikba az ellensúlyt. A forgó‐

mozgás következtében a bélyeg a megolvasztott fémet az erősítőanyag pórusaiba kényszeríti 

(9. ábra). A  legnagyobb  fordulatszám mellett  (2700 min‐1) közel 15 MPa nyomás érhető el 

[30, 31]. 

2.1.3. Folyamatos nyomásos infiltráció 

A folyamatos nyomásos infiltrációs eljárás kifejlesztése Blücher nevéhez fűződik. Az el‐

járással folyamatosszál‐erősítésű fémmátrixú kompozithuzalok állíthatók elő. Ez a technoló‐

gia  számos  mátrix‐erősítőanyag  kombinációval  működőképes.  Az  ezidáig  elkészült 

kompozithuzalokban  sikerrel alkalmaztak erősítőanyagként Al2O3, SiC‐TiC, SiC és  szénszála‐

kat,  mátrixanyagként  pedig  felhasználásra  került  tiszta  alumínium,  2024  és  6061‐es  Al‐

ötvözetek egyaránt [32]. 

8. ábra. A nyomásos öntéssel történő infiltrálás elvi vázlata [22]



Kientzl Imre    PhD‐értekezés 

  
11 

 

   

Az eljárás alapja, hogy az erősítőszá‐

lak  az eljárás  során nyomás  alá helyezett 

alumíniumolvadékon  haladnak  keresztül. 

A  nyomás  hatására  az  alumíniumolvadék 

behatol  a  kerámiaszálak  közötti  térbe, 

ezzel  infiltrálva  a  szálköteget. A  folyama‐

tos  nyomásos  infiltrálás  berendezésének 

elvi  vázlata  a  10. ábrán  látható. A  beren‐

dezés  egy  nyomástartó  kamrából  és  a 

benne  az  alumíniumolvadék  tárolására 

elhelyezett  tégelyből  áll.  A  tégelyt  fűtő‐

elem  veszi  körül  és  a  tégely  aljába  kerül 

beépítésre  az  alsó bemeneti  kapu,  amely 

kiemelten  fontos  szerepet  tölt be gyártás 

során, és egyben a berendezés  legkritiku‐

sabb része [1]. A tégely tetején található a 

középső kapu, amelyen keresztül a szálkö‐

teg elhagyja az olvadékot. A motorhajtású 

csévélődob  folyamatosan  húzza  a  szálte‐

kercsről a szálpászmát az  infiltrációs kam‐

rába,  ahol  az  átitatódik  fémolvadékkal, 

majd a kimeneti kapun keresztül elhagyja 

a kamrát. A gyártás során a szükséges hú‐

zóerő 5‐20 N között változik. A folyamat során állandóan mérik a nyomást, a hőmérsékletet 

és a húzóerőt. A nagy ingadozásokkal járó húzóerő egyenetlen szálmozgásra utal, ami köny‐

nyen a huzal szakadásához vezethet. A stabil, nagysebességű huzalgyártás általában kis érté‐

kű,  állandósult húzóerővel  jár. A húzóerő nő  az  infiltrációs nyomás növekedésével,  ennek 

mértéke erősen  függ a bemeneti kapuban  lévő hőmérséklet‐gradienstől és a húzási sebes‐

ségtől. A felhasznált szálak gyakran védőbevonattal vannak ellátva (sizing), amit a szálak be‐

meneti kapuba történő belépése előtt el kell távolítani (leégetéssel), ezért a szerzők alagút‐

kemencén vezették át a bevonatos szálköteget [32]. 

A berendezés beüzemelése általában a következők szerint zajlik: 

 A szálköteg átfűzése a bemeneti kapun át, keresztül a tégelyen és az abba helye‐

zett  (előre kifúrt) alumínium  tömbön, át a középső‐, majd a kimeneti kapun és 

ezek után a szálköteg rögzítése a csévélődobon. 

 Argongáz bevezetése a lezárt kamrába öblítés céljából. A tégely körüli fűtés és a 

kamra köpenyében  lévő hűtőkör beindítása a mátrixfém megolvasztásához  illet‐

ve annak kismértékű túlhevítéséhez. 

 A csévélődob meghajtó motorjának beindítása és kis sebességgel történő járatá‐

sa. 

 A kamra fokozatos nyomás alá helyezése ~0,7 MPa‐os lépcsőkkel egészen az elő‐

reirányzott nyomásérték eléréséig és a húzási sebesség növelése a stabil futáshoz 

[32]. 

10. ábra. A folyamatos infiltráció elvi vázlata [32] 
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A bemeneti kapu feladata, hogy biztosítsa a szálpászma folyamatos bejutását a nyomás 

alatt lévő kamrába anélkül, hogy a kamrában uralkodó túlnyomás a tégelyben lévő olvadékot 

kifújná a kapuban tartózkodó szálak közötti résen keresztül. A bemeneti kapu megtervezése 

alapos megfontolást  igényel  anyagoldalról  (kopás,  szilárdság,  kémiai  reakciók),  geometriai 

szempontból (hőmérséklet‐ és nyomásgradiens hosszanti, valamint radiális irányban) és nem 

utolsó sorban a működési paraméterek oldaláról (húzási sebesség, száltérkitöltés, infiltrációs 

nyomás). Ezeken felül a bemeneti kapu belső átmérője meghatározza a kompozithuzal átmé‐

rőjét. A bemeneti  kapuba érve a kis hőmérsékletű  szálak  közé  jut az olvadék, azonban az 

olvadékfolyam megszilárdul a szálak között. Így a bemeneti kapuban  lévő teret egyrészről a 

szálak töltik ki, másrészről a szálakkal együtt mozgó szilárd fém és a vele ellentétesen haladó 

olvadék [1, 33]. A kis sebességgel haladó szálpászma esetében a bemeneti kapuban nagy a 

szilárd fém térfogathányada és valószínűsíthetően ez felelős az ilyenkor fellépő nagyobb hú‐

zóerőért [34]. 

A  konstrukciós  kialakításnál  figyelembe  kell  venni,  hogy miután  elhagyta  az  infiltrált 

huzal a középső kaput, teljes mértékben meg kell szilárdulnia, mielőtt elérné a csévélődobot. 

Az  infiltrációs nyomás nagymértékben függ a szál és a mátrix anyaga közötti nedvesí‐

téstől. Ez  jól megmutatkozik Blücher és munkatársainak cikkében  is, ahol 0,5 mm átmérőjű 

Al2O3/Al kompozithuzalhoz ~1,2 MPa, míg szénszál/Al kompozithuzalhoz 3,5 MPa infiltrációs 

nyomásra volt szükség [32]. Munkájuk során a kompozithuzalok előállításakor változtatták a 

húzási sebességet 0,1 és 16 m/perc között, ami 6 és 0,5 másodperces olvadékban tartózko‐

dásnak  felel meg. Megjegyzem, hogy ha a 16 m/perces sebességet és a hozzá tartozó 0,5 s 

időt  figyelembe véve kiszámoljuk, hogy milyen hosszon érintkezett az alumíniumolvadék a 

szálakkal, akkor azt kapjuk, hogy megközelítőleg 130 mm volt a  távolság a bemeneti‐ és a 

középső kapu között. Az én esetemben ez a távolság rendszerint 50 mm volt. 

Az eljárással elérhető nagy gyártási sebességnek és az ezzel járó kis tartózkodási idők‐

nek  köszönhetően  a határfelületi  reakciók  jelentősen  csökkennek, és emiatt  a mechanikai 

tulajdonságok  is  javulnak [35, 36]. A gyártási sebességnek mechanikai tulajdonságokra gya‐

korolt hatását a „Szálerősítésű kompozitok mechanikai tulajdonságai” című szakirodalmi fe‐

jezetben ismertetem. 

A  fenti  információkból kiemelném az én szempontomból nagyobb  figyelmet érdemlő 

adatokat,  amelyek  szerint  a  0,5 mm  átmérőjű,  50‐65%  száltérfogathányadú  Al2O3/Al 

kompozithuzal előállításához ~1,2 MPa  infiltrációs nyomás  szükséges. Sajnálatosan a publi‐

kációban nincsenek arra vonatkozó részletek, hogy a nagyobb átmérőkhöz milyen nyomások 

tartoznak és  arról  sem, hogy ezzel a nyomással milyen mértékű  infiltráció érhető el, de a 

közölt  keresztmetszeti  képek alapján,  feltételezhetően  csaknem  tökéletes  infiltrációról be‐

szélhetünk. Továbbá nem  találtam olyan publikációt, amelyben kompozithuzalok esetében 

vizsgálták volna, hogy milyen hatással van az infiltrációs nyomás a mátrixfém térkitöltésére. 

Azokban  a  cikkekben,  ahol  igyekeznek  számszerűsíteni  az  infiltráció  minőségét,  ott  az 

infiltrált keresztmetszet és a teljes keresztmetszet hányadosát használják leginkább. 

2.1.4. Ultrahanggal segített infiltrálás 

Érdemes  megemlíteni,  hogy  a  közelmúltban  Matsunaga  és  munkatársai  egy  új 

kompozithuzal‐gyártó eljárást publikáltak. Az általuk ismertetett eljárást szénszálakkal erősí‐
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tett, alumíniummátrixú kompozithuzal előállításával mutatták be, ahol a két anyag közötti 

kényszererőt nem a nyomás, hanem az ultrahanggal kiváltott kavitáció energiája biztosítja. 

Az ultrahanggal segített  infiltráláskor egy teljesítményküszöböt átlépve (200 W), az olvadék 

kavitálni kezd a gerjesztett területeken és ennek hatására a folyadék be tud hatolni a szálak 

közé (11. ábra). Matsunaga és munkatársai sikerrel infiltráltak szénszálakat Al, Al–Mg, Al–Zn 

és Al–Bi ötvözetekkel ultrahangos technikát alkalmazva [37, 38]. Kísérleteiket 680°C‐os olva‐

dékkal  végezték,  a  gyártási  sebességet pedig 1,8 – 13,2 m/perc  között  változtatták,  így  az 

olvadékban  töltött  idő 6,7‐0,9  s volt. Megállapításuk  szerint 40‐45%‐os  száltérfogathányad 

mellett 200 W ultrahang teljesítmény szükséges a megfelelő mértékű infiltrációhoz. A húzási 

sebesség növekedésével az infiltráció mértéke csökken, de a megfelelő teljesítmény mellett 

a bekövetkezett változás 10% alatti, 1,8 m/percnél 96,4%‐os, míg 13,2 m/perc esetén 91,7%‐

os volt az infiltráció mértéke. A térkitöltés arányát úgy határozták meg, hogy az infiltrált ke‐

resztmetszetet elosztották a teljes keresztmetszettel [38]. 

 

11. ábra. Az ultrahanggal segített infiltrálás elvi vázlata [37, 38] 
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2.2. Szálerősítésű kompozitok mechanikai tulajdonságai 

Ebben  a  fejezetben mutatom  be  azokat  a  szakirodalomban  fellelhető  publikációkat, 

amelyek  célirányosan  a  folytonos  szálakkal  erősített  fémmátrixú  kompozitok mechanikai 

vizsgálatával foglalkoznak. Ennek az áttekintésnek elsődleges célja, hogy betekintés adjon a 

mostanáig végzett kutatások eredményeibe, és összehasonlítási alapot biztosítson az általam 

mérni kívánt szilárdsági értékekhez. Emellett a szilárdság alakulásának publikált magyaráza‐

tait, konklúziót felhasználhatom saját eredményeim értékelésekor. 

A szakirodalomban viszonylag kevés olyan cikk  jelent meg, amely kimondottan  folya‐

matos  infiltrációs eljárással készített Nextel™ 440/Al kompozithuzalok  szilárdságával  foglal‐

kozna, ezért a  feltételeket bővítve a  tetszőleges eljárással előállított  fémmátrixú  folytonos 

szállal erősített kompozitok mechanikai vizsgálatáról szóló publikációkat is bemutatom. 

A mechanikai  tulajdonsá‐

gokra fókuszáló áttekintésemet 

Blücher  professzor  cikkével 

[32] kezdem, hiszen az  ő mun‐

kája  a  kiinduló  alapja  jelen  ér‐

tekezésemnek  is.  Blücher  kol‐

légáival  végzett  munkájában 

kompozithuzalokat  állított  elő 

és vizsgálta azok szakítószilárd‐

ságát a gyártási sebesség  függ‐

vényében.  A  közétett  mérési 

eredmények  szénszál  és 

Nextel™ 440  kerámiaszál‐

erősítésű  tiszta alumíniummát‐

rixú  kompozithuzalokra  és 

Nextel™ 440  szálak  esetében 

még  6061  alumíniumötvözet 

mátrixra  is kiterjedtek. A Nextel™ 440 szálakkal erősített kompozithuzalok szakítószilárdsá‐

gát a gyártási sebesség  függvényében a 12. ábra mutatja. Az ábrán a szórást  is  figyelembe 

véve egyértelmű a változás: a húzási sebességgel nő a szilárdság értéke  is. A szerzők ezt a 

jelenséget a határfelületen végbemenő  reakciókkal magyarázzák.  Jól  láthatóan a 6061 alu‐

míniumötvözet esetében  lényegesen kisebb szilárdságok adódtak, holott az ötvözet szilárd‐

sága nagyobb, mint a tiszta alumíniumé, ez még intenzívebb reakciókra utal. Ennek eredmé‐

nye lehet az is, hogy a húzási sebesség növekedésével nem olyan látványosan javul a szilárd‐

ság, mint a tiszta alumínium esetében. A nagyobb húzási sebesség a kompozithuzal gyorsabb 

hűlését is eredményezi, amely hatására a mátrix szemcsemérete csökken, ez további szilárd‐

ságnövekedést okoz. 

A szerzők a reakciók hatását úgy  is  láthatóvá tették, hogy a különböző gyártási sebes‐

ségekkel készült Al‐mátrixú kompozithuzalokból kioldották a mátrixot, és az elemi Nextel™ 

440  szálak  szakítószilárdságát  is mérték.  Ennek  a  szakítóvizsgálatnak  az  eredményét  a  13. 

ábra mutatja. 

12. ábra. Nextel™ 440/Al kompozithuzal szilárdsága a gyártási 

sebesesség függvényében [32] 
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Az ezen az ábrán látható nagy szórást a gyártó által megadott 2000 MPa‐os szakítószi‐

lárdság körül a szerzők szerint a kiinduló állapotban mérhető szilárdság és keresztmetszet‐

szórások okozzák. 

Méréseik  szerint  átlagosan 

1930 MPa a kompozithuzal gyártását 

követően  a  szálak  szilárdsága. 

6061 Al‐mátrix  esetén  lényegesen 

nagyobb  mértékben  (~800 MPa‐ra) 

csökkent a szálak szilárdsága. A cikk‐

ben  közölt  diagramokat  alaposan 

elemezve  látható,  hogy  a  Nextel™ 

440/Al  kompozithuzaloknál  a  szálak 

csekély mértékű degradálódása elle‐

nére  nagy  szilárdsági  értékeket mu‐

tatott a kompozithuzal, ugyanis a 12. 

ábra  tanulsága  szerint  a  szilárdság 

1500‐2300 MPa  között, míg  a  szálak 

szilárdsága  500‐3000 MPa  között 

változik.  A  szálszilárdság  átlagos  ér‐

tékét tekintve (1930 MPa) a kapott eredmények messze a keverési szabály által  jósolt érté‐

kek  felett vannak. Erre magyarázatot a  szemcsefinomodás és a  szálak  szilárdságának nagy 

szórása  és  esetenkénti  3000 MPa‐os  szilárdsága  ad. A  publikáció  nem  hangsúlyozza,  hogy 

mely átmérőjű kompozithuzal(ok) vizsgálatából nyerte az eredményeket, mert a szórásért a 

több  átmérő együttes megjelenítése  is  felelős  lehet, ha  a  kompozithuzalok  szilárdságának 

van átmérőfüggése. 

A  Thornel™ P‐25  típusú  szénszálakkal  erősített  alumínium  kompozithuzaloknál  is  ha‐

sonló megfigyeléseket tettek, ebben az esetben a határfelület mentén végbemenő reakciók 

eredményeképpen létrejött Al4C3 jelenlétével magyarázzák a szilárdság csökkenését, de még 

így is a keverési szabályból adódó értéknél nagyobb a huzalok szilárdsága. Ennek okát a szer‐

zők a szemcsefinomodásban látják. 

A  cikkben  szereplő  szilárdsági  adatokat  a  könnyebb összehasonlíthatóság érdekében 

elosztom a keverési szabály által  jósolt értékkel és ennek a hányadosnak a segítségével ve‐

tem  össze  a  többi  publikált  eredményt,  illetve  a  saját  mérésem  eredményeit.  A 

Nextel™ 440/Al kompozithuzaloknál a 16 m/perc gyártási sebesességhez tartozó szilárdságot 

tekintem, amelynek középértéke a 12. ábra  szerint 2200 MPa. 57,5%  száltérfogathányadot 

figyelembe  véve  (a  megadott  50‐65%‐os  tartomány  középértéke),  a  szál  szilárdságát 

2000 MPa‐nak (gyártó által megadott adat), a mátrix szilárdságát 44,8 MPa‐nak felvéve [39] 

a keverési szabályból kapott érték 1169 MPa. A mért érték és az elméleti hányadosa 1,88. A 

Thornel™ P‐25/Al kompozithuzaloknál a ~8 m/perc sebességhez  tartózó szilárdság középér‐

téke~1200 MPa. A szénszál szilárdsága 1560 MPa [40], az alumíniumé 44,8 MPa és ~50%‐os 

száltérfogathányadot feltételezve a keverési szabályból adódó érték 802 MPa,  így a mért és 

elméleti érték hányadosa 1,5. 

13. ábra. Nextel™ 440/Al kompozithuzalból kivett szálak 

szilárdsága a húzási sebesség függvényében [32] 
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Zhang  és  munkatársai  szakító‐  és  fárasztóvizsgálatokat  végeztek  Nextel™ 610/Al 

kompozithuzalokon  [6].  Az  általuk mért  eredmények  azért  is  különösen  érdekesek  a  szá‐

momra, mert a vizsgált kompozithuzalokat a 3M cégtől kapták. Mint azt korábban ismertet‐

tem, Blücher professzor  folyamatos  infiltrálással kapcsolatos munkáját  is ugyanez a cég  tá‐

mogatta,  így az eljárást a 3M  is alkalmazza, tehát a cikkben szereplő kompozithuzalok gyár‐

tási módszerükben is azonosak az általam vizsgált huzalokéval. Az egyetlen eltérés csupán az 

alapanyagokban van, mert a kísérleteimben Nextel™ 440‐es kerámiaszálakat alkalmaztam a 

cikkben közölt 610‐es típussal szemben. A Nextel™ 610 szál tiszta α‐Al2O3‐ot tartalmaz, ezzel 

szemben  a Nextel™ 440‐es  γ‐Al2O3‐ot, mullitot  és  amorf  SiO2 ‐ot. Geometriáját  tekintve  a 

Nextel 610 szálak 12 µm átmérőjűek és kör keresztmetszetűek, míg a Nextel™ 440‐es szálak 

ovális keresztmetszetűek és  fő  tengely méretük 7 µm és 12 µm. Fontos különbség, hogy a 

Nextel™ 610  szál  nagyobb  szilárdsággal  bír,  mint  a  440‐es  típus,  gyártói  adatok  szerint 

3000 MPa a 2000 MPa‐al szemben [41]. Részletes információk a Nextel™ szálakról Wilson és 

Visser cikkében [42] találhatók. 

A  [41]  publikációban  számos 

korábbi  cikkre  való  hivatkozás  is 

megjelenik (főként Deve cikkei, aki a 

3M kutatója), amelyek azt mutatják, 

hogy  a  45‐65%‐ban  szálakkal  erősí‐

tett  Al2O3/Al  kompozitok  jellemző 

szakítószilárdsága  1400‐1900 MPa 

közé  esik.  A  szerzők  saját  mérési 

eredményei  is  ebbe  a  tartományba 

esnek, mint  ahogyan  az  a  14.  ábra 

diagramjáról  is  leolvasható,  amely 

egy  ⌀1,65 mm,  45%  száltérfogat‐

hányadú  kompozithuzal  szakítóvizs‐

gálata  során  lett  rögzítve.  A mérési 

eredményeik  1480‐1560 MPa‐os 

értékeket mutattak.  A  keverési  sza‐

bály  szerint  a  45 t%‐os 

Nextel™ 610/Al  kompozithuzal  szilárdsága  1375 MPa  körül  várható.  Az  elméleti  értékhez 

viszonyítva a mért átlag 1520 MPa‐t a hányados értéke 1,11. 

Szénszálerősítésű kompozithuzalt állítottak elő Matsunaga és munkatársai ultrahang‐

gal  segített  infiltrációs  eljárással.  Az  alumíniummátrix Mg  ötvözőtartalmát  változtatták  és 

vizsgálták annak hatását  is. Az általuk gyártott kompozithuzal keresztmetszete 0,2‐0,3 mm2 

között változott, amelyből kiszámolva az átmérő ~0,5‐0,76 mm. A keresztmetszet változásá‐

val  a  szálak mennyisége  nem,  csupán  a  gyártás  során,  a  huzalon megmaradt  alumínium 

mennyisége  változott,  így  ennek  csökkentő  hatása  van  a  szilárdságra,  hiszen  csökkenti  a 

száltérfogathányadot. A 0,2  mm2 keresztmetszetű 6 m/perc sebességgel gyártott 2,4% mag‐

néziumtartalmú  alumíniummátrixú  kompozithuzal mért  szilárdága  1200 MPa.  A  szerzők  a 

kompozithuzal  gyártásához  6000  elemi  szálból  álló,  egyenként  5,19 mm  átmérőjű,  PAN‐

14. ábra. Nextel 610/Al kompozithuzal σ‐ε diagramja [41]
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alapú, M40J típusú szénszálakból álló pászmát használtak  fel. A megadott adatok alapján a 

szálak keresztmetszete a kompozitban 0,127 mm2 és ennek megfelelően a 0,2 mm2 kereszt‐

metszetű  huzal  száltérfogathányada  63,5%.  A  keverési  szabály  által  becsülhető  szilárdság 

értéke 2863 MPa, mert az alkalmazott erősítőszálak szilárdsága 4400 MPa és a hasonló mag‐

néziumtartalmú  alumíniumötvözet  szilárdsága  190 MPa‐ra  [43]  tehető.  Ezen  információk 

alapján  a mért/elméleti hányados  értéke  0,42. A más publikációkban  látott mért/elméleti 

hányadosoktól ez az érték elmarad, minden bizonnyal ez egyrészről a hosszabb reakcióidők‐

nek  köszönhető,  amelyek  értéke  2 s  körüli, másrészről  a  szénszál  és  az  alumíniumötvözet 

nagyobb reakcióhajlama lehet felelős ezért. Az elemzett esetben a megadott sebességekből 

és kontaktusidőkből meghatározható az alumíniumolvadék érintkezési hossza és a gyártási 

sebességből visszaszámítható az alumíniumolvadék‐szál kontaktusidő. 

A  szakirodalomban  nem  találtam  több  olyan  publikációt,  amely  folytonos  szálakkal 

erősített  fémmátrixú kompozithuzalokkal  foglalkozna, ezért a keresést kibővítettem a nyo‐

másos  (tömbi)  infiltrációval  gyártott  folytonos  kerámiaszálakkal  erősített  fémmátrixú 

kompozitokra. 

Nextel™ 440/Al  kompozitokkal 

foglalkozik Pacheco kollégáival [39], a 

Northeastern University‐n. Cikkükben 

részletesen  kitértek  még  a 

Nextel™ 440/6061 Al,  Nextel™ 610/Al 

és Nextel™ 610/6061 Al kompozitokra 

is. A  kompozitok  50%‐ban  tartalmaz‐

tak  szálat  és  a mért  szilárdságukat  a 

15.  ábra mutatja.  A  diagramból  kiol‐

vasható,  hogy  Nextel™  440/Al 

kompozitok  szilárdsága  ~460 MPa, 

amely  feszültséghez  0,8%  nyúlás  tar‐

tozik. A keverési szabállyal összevetve 

0,41  arányszámot  kapunk,  mert  az 

elméletileg  várható  szilárdsága  az 

ilyen  típusú  kompozitoknak 

1122 MPa.  A  szilárdsági  jellemzők 

csökkenése a kompozithuzalokban mért értékekhez képest, még a tiszta Al2O3 Nextel™ 610 

erősítésű kompozitoknál  is  jelentős, ugyanis a mért szilárdság ott  is ~600 MPa. Ezzel szem‐

ben  az  50%‐os  Nextel™ 610/Al  kompozitnak  az  elméleti  szilárdsága  1522 MPa  (viszony‐

szám: 0,39). A szerzők a közölt adatokat korábbi publikációjukban  is  ismertették [44], azon‐

ban akkor vizsgálataik a 440‐es szálakkal erősített kompozitokra szorítkoztak. 

Az  alumínium‐oxid  alapú  kerámiaszálak  másik  neves  gyártója,  a  3M‐en  kívül  a 

Sumitomo Chemicals, amely cég Altex™ márkanéven hozta forgalomba kerámiaszálait. Több 

kutató  fémmátrixú  kompozitos  kísérleteit  ezzel  a  szállal  végezte, mint  ahogyan Beffort  és 

munkatársai is tették [45]. Cikkükben Altex™/AlMg1 és Altex™/Al kompozitok előállítását és 

vizsgálatát mutatják be. A 15 µm átmérőjű Altex™ szálak 85%‐ban tartalmaznak α‐Al2O3‐ot és 

15%ban SiO2‐ot. Ezek a szálak 1800 MPa szakítószilárdsággal és 210 GPa rugalmassági modu‐

15. ábra. Nextel‐Al kompozitok σ‐ε diagramjai [39] 
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lussal bírnak és mindezt  figyelemreméltó, 0,85%‐os nyúlás mellett. Az alapanyagokból 50‐

55%‐os térkitöltéssel sikerült a szerzőknek kiszorításos öntéssel kompozitot előállítaniuk. Az 

Altex™/Al  kompozitok  szakítóvizsgálata  során  891 MPa‐os  szilárdságot  kaptak  eredményül 

0,86% nyúlás mellett. A keverési szabállyal számolva, 52,5% térkitöltést véve alapul a várha‐

tó szilárdság 966 MPa. A mért érték és az elméleti szilárdság hányadosa 0,92. 

Massardier munkatársaival  számos  alumíniumötvözetet  felhasznált  Altex™  szálakkal 

erősített kompozitjaihoz. A próbatesteket nyomásos infiltrációval állította elő. A szakítóvizs‐

gálat  eredménye  tiszta  alumíniummátrixnál  és  35%  száltérkitöltöttségnél  516 MPa  volt.  A 

keverési szabályból adódó érték 659 MPa, így a mért/elméleti hányados értéke 0,78. 

Chen és társai szintén Altex™ szálakkal erősített kompozitokkal foglalkoztak cikkükben 

[46]. A kiszorításos öntéssel készült 6061 Al mátrixú próbatestek 40%‐ban tartalmaztak erő‐

sítőfázist. A  szakítóvizsgálatok  során mért  szilárdság értéke 252 MPa 0,26%‐os nyúlás mel‐

lett. A szerzők megjegyzik, hogy a kompozit <0,5%‐ban tartalmazott porozitást, tehát majd‐

nem  tökéletesnek  tekinthető  az  infiltráció.  Ennek  ellenére  az  elméleti  szilárdsági  érték 

810 MPa (6061 alumíniumötvözet szilárdsága ~150 MPa [47])  lényegesebb nagyobb, mint a 

mért érték, ami a két érték hányadosából (0,31) is jól látszik. 

Hajjari  kollégáival  kiszorításos  öntéssel 

állított  elő  szénszálakkal  20%‐ban  erősített 

2024  alumíniumötvözet  mátrixú  kompozitot 

[48].  Az  5,7 µm  átmérőjű  PAN  alapú  szálak 

0,5 µm  vastagságú  nikkelréteggel  voltak  be‐

vonva elősegítendő a jobb nedvesedést. Kísér‐

leteik  során  változtatták  a  gyártási  nyomást, 

amely mellett megszilárdul az olvadék. A szer‐

zők kutatásai azért fontosak a számomra, mert 

az alkalmazott gyártási nyomás függvényében vizsgálták a szilárdságot. A mérési eredménye‐

iket az 1. táblázat tartalmazza. Az eredmények meglepőek, hiszen a szilárdságnak növeked‐

nie kellene az egyre nagyobb nyomás hatására, de az ezzel szemben csökken. Ezt a jelensé‐

get a szerzők azzal magyarázzák, hogy nagyobb nyomás hatására a szénszálak Ni‐bevonata 

megsérül és ezáltal megteremtődik az Al4C3 vegyület formálódásának lehetősége. 

A  későbbi  számításokhoz  szükségem  lesz  még  az  alumínium  Poisson‐tényezőjére, 

amelynek értéke Kumar szerint 0,35  [49] és az alumínium rugalmassági modulusára, amely 

pedig 68,9 GPa Zhang szerint [50]. 

Az előzőekben  ismertetett szakirodalmi eredményeket összefoglalva a 2. táblázat mu‐

tatja. 

Az eltérő összetételű és különböző gyártástechnológiával előállított kompozitok össze‐

hasonlítását a mért és a keverési szabályból meghatározott szilárdság hányadosa segíti. En‐

nek a hányadosnak az értéke jól mutatja, hogy a folyamatos nyomásos infiltrációs eljárással 

az elméleti értéknél nagyobb szilárdságú kompozitok állíthatók elő. Az eredmények tükrében 

az  ultrahanggal  segített  infiltrálás  kevésbé  hatékony, mert  kisebb  átmérőjű  huzal,  kisebb 

gyártási sebességgel, rosszabb minőségben állítható elő. Megjegyzendő, hogy az erősítőszál 

ebben az esetben szénszál volt, amely sokkal hajlamosabb a degradálódásra. A tömbi eljárá‐

sokkal készült kompozitok szilárdsága rendre elmarad a folyamatos eljárással gyártottaktól. 

 
Alkalmazott nyomás (MPa) 

30  50  70 

σROM (MPa)  799  826  831 

Rm (MPa)  492  421  376 

Rm/ σROM (‐)  0,62  0,51  0,45 

1. táblázat. Kiszorításos öntéssel készült kom‐

pozit (CNi/2024Al) szilárdsága a gyártási nyo‐

más függvényében [48] 
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Ennek legvalószínűbb oka a folyamatos eljárásra jellemző kis olvadék‐kontaktusidő és a gyors 

hűlésből fakadó finom szemcseszerkezet. 

Szerző  Összetétel  Alak  Eljárás 

Térki‐

töltés 

(%) 

Rm 

(MPa) 

σROM 

(MPa) 

Rm/ 

σROM 

(‐) 

Blücher 

[32] 

Nextel™ 440 / 

Al 
huzal 

folyamatos 

infiltrálás 
57,5  2200  1169  1,88 

Blücher 

[32] 

Thornel™ P 25 / 

Al 
huzal 

folyamatos 

infiltrálás 
50  1200  802  1,50 

Zhang 

[6] 

Nextel™ 610 / 

Al 
huzal 

folyamatos 

infiltrálás 
45  1520  1375  1,11 

Mtasunaga 

[38] 

M40J / 

Al‐2,4%Mg 
huzal 

ultrahangos 

infiltrálás 
63,5  1200  2863  0,42 

Pacheco 

[39] 

Nextel™ 440 / 

Al 
tömb 

nyomásos 

infiltrálás 
50  460  1122  0,41 

Pacheco 

[39] 

Nextel™ 610 / 

Al 
tömb 

nyomásos 

infiltrálás 
50  600  1522  0,39 

Beffort 

[45] 

Altex™ / 

Al 
tömb 

kiszorításos 

öntés 
52,5  891  966  0,92 

Massardier 

[51] 

Altex™ / 

Al 
tömb 

nyomásos 

infiltrálás 
35  516  659  0,78 

Chen 

[46] 

Altex™ / 

6061 Al 
tömb 

kiszorításos 

öntés 
40  252  810  0,31 

Hajjari 

[48] 

CNi / 

2024 Al 
tömb 

kiszorításos 

öntés 
20  492  799  0,62 

2. táblázat. Alumínium‐oxid szálerősítésű, alumíniummátrixú kompozitok szakítószilárdsága 
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2.3. Az infiltrációs nyomás becslése 

Jelen  címszó  alatt  tekintem  át  azokat  az  elméleti modelleket,  amelyek  segítségével 

megbecsülhető a szálerősítésű fémmátrixú kompozitok gáznyomásos infiltrációs technológi‐

ával  történő előállításához  szükséges  küszöbnyomás értéke,  valamint  az  adott  kompozitra 

jellemző geometria mellett  tapasztalható kritikus peremszög. Küszöbnyomás az a nyomás, 

amely hatására  az erősítőszál egy  rétege  végtelen  lassú  sebességgel  telítődik  a mátrixfém 

olvadékával. A küszöbnyomás lényegében a kritikus és a valós peremszög közötti különbség 

leküzdésére  szolgáló kényszer mértéke. A kritikus peremszög pedig az a nedvesítési érték, 

ahol nincs szükség külső kényszerre az infiltráció megindulásához. 

2.3.1. Analóg számítási módszerek és elméletek 

A legtöbb kompozitgyártó eljárásnál a mátrix anyagot folyékony állapotban juttatjuk az 

erősítőanyag által közrezárt pórusokba. Az ilyen folyamatokat a nedvesítés, mint határfelüle‐

ti  jelenség alapjaiban határozza meg. A  legtöbb esetben a  folyadék halmazállapotú mátrix 

spontán módon nem jut be az erősítőanyag pórusaiba, mert nem nedvesíti azt kellőképpen, 

ezért külső kényszert kell alkalmazni, például nyomást. 

A szakirodalomban több elméletet és analóg számítási módszert  is közöltek a szüksé‐

ges nyomás becslésére. 

A  szakirodalom  alapján  Laplace  [52]  volt  az  első,  aki  hengeres  pórusokat  vizsgált  és 

megállapította, hogy a kritikus peremszög 90°. Eredményei szerint ez igaz minden olyan pó‐

rusra, amelynek a fala egyenes és merőleges a külső síkra. 

Ezt  követően  publikáltak  olyan modelleket,  amelyek  tetszőleges  pórusalakot  feltéte‐

leznek és csak a fajlagos felületet veszik figyelembe. Ezek közül White [53] és Mortensen [54, 

55] szintén 90 fokos kritikus peremszöget állapítottak meg (ugyanez [56]), azonban Kaptay és 

Bárczy  [57] megmutatták, hogy a porózus  szilárd  testekbe való  infiltráció esetén a kritikus 

peremszög általában 90°‐nál kisebb.  

Mason számításai szerint abban az esetben, ha a porózus test egyforma, szorosan pa‐

kolt gömbökből van kirakva, akkor a kritikus peremszög 50,7° [58‐63], amelyre az első kísér‐

leti bizonyíték Baumlitól származik [64]. 

Princen és munkatársai, valamint Kaptay a hengeres szálak közé való infiltrálást vizsgál‐

ták [65‐67]. Az eredményeik szerint a szálakkal párhuzamosan a kritikus peremszög 90° [65‐

67], míg azokra merőlegesen sokkal kisebb 90 foknál [66, 67]. A konkrét peremszög értéke 

függ a szálak térkitöltésétől, azonban [67] szerint ennek értéke maximum 42 fok lehet. 

A fentiek közül csak White és Mortensen egyenletei használhatóak hengeres szálakra, 

illetve az azok között  lévő pórusokra. Az általuk  levezetett egyenleteken alapszik Molina és 

kollégáinak  több  publikált  cikke,  amelyekben  részecske  erősítésű,  fémmátrixú 

kompozitokhoz szükséges küszöbnyomás meghatározásával  foglalkoznak  [68‐70]. Ezekből a 

küszöbnyomás képlete:  

· · · Θ  1. egyenlet 

Ahol „S” a fajlagos felület, „σ” pedig a felületi feszültség. A hengeres szálakra vonatko‐

zó fajlagos felületet behelyettesítve az 1. egyenletbe adódik: 
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· · · Θ  2. egyenlet 

Az egyenletekben „Vsz” a száltérfogathányad, „d”a kör keresztmetszetű elemi szál át‐

mérője. Ezen egyenletek segítségével és az adatok ismeretében meghatározhatom a White‐

Mortensen modell szerinti értékét a küszöbnyomásnak. 

Kaptay  egy  új  számítási 

módszert mutatott be határfe‐

lületi megfontolásokra alapoz‐

va munkáját [67]. Modelljében 

az  erősítőszálak  hossztenge‐

lyére  merőleges  irányból  tör‐

ténő  infiltrációt feltételez, ami 

a  folyamatos  infiltrációs  eljá‐

rásra is jellemző. 

A számítás alapja, hogy a 

szálak  közötti  hézag  és  a  pe‐

remszög  értéke  szerint  négy 

különböző  esetet  különböztet 

meg a szerző, amelyekben más 

és más  egyenlet  érvényes.  Az 

egyes eseteket elválasztó görbék egyenletét is ismerteti a szerző, így a teljes skálán megha‐

tározható az infiltrációhoz szükséges küszöbnyomást. Az eseteket elválasztó határokat a 16. 

ábra szemlélteti. A számításokhoz a szerző a dimenziótlan hézag fogalmát vezeti be, amely a 

szál  átmérőjéhez  viszonyítja  a  szálközi  hézagot  (δ*=d/δ).  Azonban  a  legtöbb  esetben  a 

száltérkitöltés  ismert, ezért a szerző közli azt az egyenletet  is, amely  leírja a két mérőszám 

közötti kapcsolatot: 

·√ ·
   3. egyenlet 

A 3. egyenletben a „Vsz” a száltérfogathányad és „δ
*” a dimenziótlan hézag. 

„Spontán” esetről beszélhetünk akkor, ha nincs  szükség külső kényszerre, nyomásra, 

ahhoz hogy az infiltráció végtelen lassan meginduljon. Ez az eset akár 42°‐os peremszög mel‐

lett  is bekövetkezhet, amennyiben a  szálak  közötti hézag  zérushoz  tart. Ez a peremszög a 

hengeres  szálak  tengelyére merőleges  infiltráció  kritikus  peremszöge. A másik  szélső  eset 

pedig az, amikor a szálak közötti hézag annyira megnő, hogy azok közé spontán módon még 

tökéletes nedvesítés esetén (0°‐os peremszögnél) sem képes behatolni a folyadék. Ez a szél‐

sőérték δ*=0,155‐nél van, amikor is az erősítőfázis térfogathányada 68%. 

„Érint” esetnél közepes peremszögek és kis hézagok a jellemzők. Ekkor a folyadék/gáz 

front számára nem szükséges a maximális nyomás, mert már ez előtt megérinti a következő 

szálréteget. 

„Vég” eset alapvetően kis peremszögeknél és nagy szálak közötti hézagoknál jellemző. 

Azt a  jelenséget modellezi, amikor a szálak közötti hézag olyan mértékű, hogy a következő 

réteg eléréséhez a folyadék/gáz frontnak  le kell válnia az első réteg szálról, és egy bizonyos 

fokú túlnyomásra van szüksége, hogy elérje a következő réteget. 

16. ábra. A határnyomás számításának különböző esetei  

(Θ – peremszög; δ* – dimenziótlan hézag) [67] 
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A  „Max” eset nagy peremszögeknél érvényes. Az első  szálrétegen  való  áthaladáshoz 

szükséges  nyomás,  ami  a  továbbhaladáshoz  kell,  tehát  a maximális  nyomás  előbb  fellép, 

minthogy megérintené a folyadék/gáz front a következő szálréteget. 

Az egyes eseteteket elválasztó görbék egyenletei a következők: 

/é 69,0° 11,3° 32,7°   4. egyenlet 

A 4. egyenlet megadja azt a peremszög értéket az adott dimenziótlan szálak közötti hé‐

zag mellett, amelynél kisebb peremszögek esetén az „érint” eset egyenleteit kell figyelembe 

venni, míg ennél nagyobb peremszögeknél a  „Max” esetre vonatkozó összefüggések érvé‐

nyesek. 

δé / é
·

√ ·
1  5. egyenlet 

Az  5.  egyenletben  szereplő 

összefüggés  a  δ*  dimenziótlan  hé‐

zag  szerint  rendezve  szerepel, 

amelynek átrendezése vagy iteráció 

útján  történő  számításával  lehet 

meghatározni a keresett Θ értéket, 

amely  az  „Érint”  és  a  „Vég”  eset 

közötti határt mutatja meg. 

A  6.  egyenletben  a  „Max”  és 

„Vég”  esetet  egymástól  elválasztó 

peremszög  értékének  meghatáro‐

zására szolgáló egyenlet látható. 

Θ / é 1   6. egyenlet 

Θé / √3 1 1   7. egyenlet 

A  „Spontán”  estnél  a  legegyszerűbb  a  határnyomás meghatározása,  hiszen  ilyenkor 

nem kell külső kényszer ahhoz, hogy az  infiltráció végbemenjen, tehát értéke zérus. Valójá‐

ban felvehet a nyomás ilyen esetekben negatív értéket, ami azt jelenti, hogy a végtelen lassú 

behatolási sebesség eléréséhez  lassítani kell az olvadékfrontot, azonban az én szempontból 

ez  szükségtelen,  így  ekkor  a  nyomást  zérusnak  tekintem.  A  „Spontán”  eset  határát  adott 

dimenziótlan hézag mellett a 7. egyenlet adja. 

Határnyomás számítása „Max” esetben a következő egyenletek segítségével történik: 

· ·   8. egyenlet 

· °
  9. egyenlet 

· Θ 1 Θ   10. egyenlet 

A  határnyomás  végső  összefüggéseiben már  a  dimenzióval  rendelkező mennyiségek 

szerepelnek, hogy a végeredmény ennek megfelelően nyomás dimenziójú legyen. Az egyen‐

letekben szereplő α szög értelmezésében a 17. ábra nyújt segítséget. 

Határnyomás számítása „érint” esetben: 

17. ábra. Elemi szálak közé behatoló folyadék nyomáskü‐

lönbség esetén és az α szög értelmezése [67] 
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é ·

· é · 270° Θ é   11. egyenlet 

é · ·√
  12. egyenlet 

√3 · 1 1 · Θ 1 · Θ 1  13. egyenlet 

1 Θ  14. egyenlet 

√3 · 1 1 · Θ 1 · Θ  15. egyenlet 

Határnyomás számítása „vég” esetben: 

é · · 90° Θ   16. egyenlet 

A fenti egyenletek segítségével tetszőleges peremszög és szálközi hézag (vagy térkitöl‐

tés) esetén meghatározható a határnyomás, amelynél nagyobb nyomás szükséges az infiltrá‐

ció megindulásához. 

2.3.2. Kísérleti eredmények a szakirodalomban 

Ebben a  fejezetben mutatom be azokat a publikációkat, amelyek célja a nyomás és a 

térkitöltés  (vagy ahhoz köthető paraméter) kapcsolatának mérés útján történő meghatáro‐

zása. Ezekben a publikációkban közölt úgynevezett beszivárgási (drainage) görbék számomra 

fontos adatot hordoznak, ugyanis  leolvasható róluk a vizsgált kompozit elkészítéséhez szük‐

séges  küszöbnyomás  és  egy  telítési  nyomás.  Telítési  nyomás  alatt  azt  a  nyomást  értem, 

amely  értéknél  eléri  a  kompozit  a  tökéletes  infiltráltságot  és  nem marad  több  kitöltendő 

üreg. A „beszivárgási görbék” alatt azt a diagramot értik, amely megmutatja a nyomás függ‐

vényében az olvadék térkitöltésének változását. 

Bahraini  kollégáival  egy  olyan 

különleges  kialakítású  gáznyomásos 

infiltrációs berendezéssel  dolgozott, 

amely  az  infiltráció  folyamata  alatt 

képes  mérni  a  fémolvadék  szintjé‐

nek  változását  [71].  A  fémolvadék 

szintjét  egy  erre  a  célra  kialakított 

elmozdulásmérővel követik nyomon. 

Az  olvadékszint  változása  megmu‐

tatja,  hogy  a  nyomás  növelése  köz‐

ben mennyi olvadék használódik  fel 

az  erősítőanyag  pórusainak  kitölté‐

sére és ezek alapján már megrajzol‐

ható  a  beszivárgási  görbe  az  adott 

anyagpárra.  A  szerzők  cikkükben 

különböző  méretű  SiC  szemcsével 

erősített tiszta alumínium és AlSi12 mátrixú kompozitokat állítottak elő. 

A 44% térkitöltésű, 6,5 μm‐es szemcsék esetében mért eredményeik a 18. ábrán látha‐

tóak. A szerzők az infiltráció fokát telítettségben fejezik ki, amelynél az 1 értékhez tartozik a 

tökéletes infiltráltság, definíció szerint a mátrix térkitöltésének és az összes pórustérfogatnak 

 

18. ábra. A nyomás növelésének hatása a telítettségre [71]
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a hányadosa. A 18. ábrán látható, hogy a szerzők egy harmadik beszivárgási görbét is felvet‐

tek, amelyik a higany infiltrációját mutatja szobahőmérsékleten. Ez a görbe csupán összeha‐

sonlítást  jelent,  ugyanis  korábban,  amikor  nem  volt mód  az  olvadék  szintjének  közvetlen 

nyomon követésére az úgynevezett higanyporozimetriás módszert alkalmazták, ahol szoba‐

hőmérsékleten a higany modellezte a fémolvadékot. Látható, hogy a higany alábecsüli a va‐

lódi alumíniumolvadékhoz képest az  infiltráció nyomásszükségletét. Az ábrából  leolvasva a 

küszöbnyomás ~0,8 MPa, míg a telítési nyomás ~6 MPa. Az  infiltrációs folyamat egy hosszú, 

közel  egyenes, meredek  szakaszt  követően  lassul  a majd  aszimptotikusan  tart  a  tökéletes 

infiltráltsághoz. Az ábrán jól megfigyelhető, hogy a 95% telítettség fölött a további infiltráci‐

óhoz sokkal nagyobb nyomásnövekedésre van szükség [71]. 

A szerzők korábbi cikkében [72] 

ugyan  ezzel  az  eljárással  70 μm  gyé‐

mánt/alumínium  kompozitokat  állí‐

tottak  elő.  Megállapították,  hogy  az 

alumínium szilíciummal  történő ötvö‐

zése  kismértékű,  de  kedvezőtlen  vál‐

tozást  hozott,  növelte  az  infiltráció 

nyomásszükségletét  (küszöbnyomás 

~0,13 MPa,  telítési  nyomás  ~1 MPa). 

Ugyanebben a  cikkükben  [72] a  szer‐

zők Al2O3/Cu kompozitokat  is vizsgál‐

tak. Kísérleteik kiterjedtek a hegyes és 

poligonális alumínium‐oxid szemcsék‐

re  is. Mindkét szemcsetípus esetében 

a jellemző szemcseméret 5 μm volt. A 

mérési  eredményeiket  összevetették 

a  korábbi  szakaszos  módszerrel  is 

[73].  Az  így  kapott  eredményeket  a 

19.  ábra  szemlélteti.  A  korábban  al‐

kalmazott  szakaszos  módszernél 

adott  nyomás mellett  hagyták  az  ol‐

vadékot megszilárdulni, és az ezekből 

a darabokból készített keresztmetsze‐

ti  csiszolatok  alapján határozták meg 

a mátrix térkitöltésének és az infiltrációs nyomásnak a kapcsolatát. 

A görbékből és mérési pontokból jól látszik, hogy a szakaszos módszer nagyobb munka‐

igénye mellett kevesebb mérési pontot szolgáltat és azokat is nagyobb szórással, a folyama‐

tos elmozdulásméréssel működő változathoz képest. Az eredmények alapján megállapítható, 

hogy  a  hegyes  részecskékhez  nagyobb  küszöbnyomás  tartozik  (~2,6 MPa),  mint  a 

poligonálishoz, azonos szemcseméret mellett (~1,8 MPa). A hegyes szemcséknél a tökéletes 

infiltrációt  is  csak  nagyobb  nyomásoknál  (12 MPa)  érhető  el  a  poligonálishoz  változathoz 

képest (9 MPa). A szerzők ebben a cikkükben nem közölnek adatokat az erősítőanyag térki‐

19. ábra. Al2O3/Cu kompozitok infiltrációja 

a) hegyes és b) poligonális részecskékkel [72, 73] 
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töltéséről, de az erősítőfázis előkészítése és szemcsemérete, valamint a későbbi cikk alapján 

a térkitöltés ~50% lehet. 

Hasonló céllal végzett mé‐

réseket Candan munkatársaival, 

azonban  ők  a  szakaszos mérési 

módszert  alkalmazták 23 μm‐es 

SiC/Al  kompozitokon,  amelyek 

erősítőanyag tartalma 53% volt. 

A kísérleteikben változtat‐

ták  az  alumíniummátrix  Mg‐

tartalmát  és  megfigyeléseik 

szerint a magnézium  javította a 

nedvesítést,  ezáltal  csökkentet‐

te  a  küszöbnyomást.  A  mérési 

eredményeiket  a  20.  ábra mu‐

tatja. A küszöbnyomás értéke  tiszta alumíniummátrix esetén 0,565 MPa volt, míg a  telítési 

nyomás ~0,575 MPa. A magnéziumnak köszönhetően a küszöbnyomás 0,32 MPa‐ra csökkent 

[74]. 

Vannasin  kollégáival  centrifu‐

gális  infiltrálással  állított  elő  Al2O3, 

SiC  és  TiC  részecskékkel  erősített 

alumíniummátrixú  kompozitokat. 

Kísérleteikben változtatták a részecs‐

kék méretét  0,3‐5 μm  között.  A  kü‐

lönböző  fordulatszámok,  illetve 

nyomások mellett  előállított minták 

vizsgálatával  meghatározták  a  kü‐

szöbnyomás  értékét,  mindegyik 

kompozit  típusra  [75]. Az  infiltrációs 

görbéket  a  21.  ábra mutatja. A  gör‐

bék  jellege  a  korábban  bemutatott 

beszivárgási  görbékkel  jó  egyezés 

mutat, ezzel arra utalva, hogy a hát‐

térben azonos folyamatok játszódnak 

le. A görbék mérési pontja ebben az 

esetben nem folyamatos elmozdulásméréssel lett meghatározva, hanem szakaszos módszer‐

rel. A 21. ábra adatait számszerűsítve 3. táblázat foglalja össze. Az általuk alkalmazott mátrix 

Sn‐15% Pb volt. 

   

20. ábra. SiC/Al kompozitok infiltrációja 

és a Mg tartalom hatása [74] 

21. ábra. Részecskeerősítésű kompozitok infiltrációja 

és az erősítőanyag típusának hatása [75] 
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Fontos megjegyezni, hogy a szerzők a küszöbnyomás alatt, nem az infiltráció megindu‐

lásához  tartozó  nyomást  értik,  hanem  az  50%‐os  térkitöltést  előidéző  nyomás  értéket. Az 

összehasonlíthatóság  végett  a  táblázatban  zárójellel  jelöltem  a  3.  táblázatban  az  általam 

használt definíciónak megfelelő küszöbnyomást. A 3.  táblázat adatait elemezve megállapít‐

ható, hogy a szemcseméret csökkenése jelentősen növeli a küszöbnyomás értékét. 

A feldolgozott kísérleti eredményeket összefoglalva a 4. táblázat tartalmazza. A táblá‐

zatban szereplő küszöbnyomások az infiltráció megindulásához tartozó értékeket mutatják. 

Minta  Anyag 
Szemcseméret 

(µm) 
Térkitöltés (‐) 

Küszöbnyomás 

(MPa) 

Telítési nyomás 

(MPa) 

A5  Al2O3  5  0,56  2,6 (~1)  ~15 

T2  TiC  2  0,59  6,5 (~5,9)  ~15 

S2  SiC  2  0,53  12 (~7,5)  ~14 

A1  Al2O3  1  0,48  9,7 (~6,8)  ~15 

A03  Al2O3  0,3  0,41  9,6 (~5,2)  ~15 

3. táblázat. Centrifugális infiltrálással készült kompozitok küszöbnyomása és telítési nyomása [75] 

Szerző  Anyagpár 
Szemcse‐

méret (µm) 

Térkitöltés 

(‐) 

Küszöbnyomás 

(MPa) 

Telítési nyomás 

(MPa) 

Bahraini 

[71] 
SiC/Al  6,5  0,44  0,8  6 

Bahraini 

[72] 

Gyémánt/ 

Al 
70  ~0,5  0,13  1 

Bahraini 

[72, 73] 

hegyes 

Al2O3/Cu 
5  ~0,5  2,6  12 

Bahraini 

[72, 73] 

poligonális 

Al2O3/Cu 
5  ~0,5  1,8  9 

Cadan 

[74] 
SiC/Al  23  0,53  0,565  ~0,575 

Cadan 

[74] 

SiC/Al‐

13,9% Mg 
23  0,53  0,32  ~0,35 

Vannasin 

[75] 

TiC/Sn‐

15% Pb 
2  0,59  ~5,9  ~15 

Vannasin 

[75] 

SiC/Sn‐

15% Pb 
2  0,53  ~7,5  ~14 

Vannasin 

[75] 

Al2O3/Sn‐

15% Pb 
5  0,56  ~1  ~15 

Vannasin 

[75] 

Al2O3/Sn‐

15% Pb 
1  0,48  ~6,8  ~15 

Vannasin 

[75] 

Al2O3/Sn‐

15% Pb 
0,3  0,41  ~5,2  ~15 

4. táblázat. Publikált küszöbnyomás értékek összesítése 
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A publikációkban főként részecskeerősítésű kompozitokon vizsgálták a mátrix térkitöl‐

tésének és az  infiltrációs nyomás kapcsolatát. Folyamatos  szálakkal erősített kompozitokra 

vonatkozó infiltrációs görbét nem találtam a szakirodalomban, így a kísérleti munkám ered‐

ménye nagy újdonságtartalommal bír. Az Al2O3 részecskékkel erősített kompozitnál a jellem‐

ző küszöbnyomás nagyságrendileg 1‐3 MPa körüli értéket vesz  fel a  táblázat  tanulsága sze‐

rint.  Ez  az  értéktartomány  nagyságrendi  összehasonlításra  alkalmas,  így  felhasználható  az 

általam alkalmazott nyomások megítélésére. A szakirodalomban többen vizsgálták részecske 

erősítésű  kompozitok  infiltrációjának  kinetikáját.  Ezekben  a  publikációkban  [76‐78]  az 

infiltrált  hosszt  az  idő  és  a  nyomáskülönbségből  számolják.  Az  infiltrált  hossz  arányos  az 

infiltrált térfogattal, ami  lényegében a térkitöltésre vezethető vissza. Az ezekben az esetek‐

ben bemutatott összefüggések részecske erősítésű kompozitokra  lettek  levezetve és méré‐

sekkel  összevetve,  de  a  megállapított  összefüggések  jellege  számomra  is  hasznos  lehet. 

Ugyanis a szóban forgó cikkek mindegyike gyökös összefüggéssel írja le az infiltráció folyama‐

tát, így a mérési eredményeimre megalapozottan illeszthetek négyzetgyök alapú függvényt. 

2.3.3. Nedvesítés 

Mint ahogyan azt már az előző fejezetben is láthattuk, a kompozitgyártó eljárások nagy 

részénél az erősítőanyag kedvezőtlen nedvesedési tulajdonságainak leküzdése a fő feladat. A 

nedvesítést  legelterjedtebben a peremszög értékével  szokás  jellemezni,  így ennek a mérő‐

számnak az ismerete elengedhetetlen. Azonban pontos mérése nagy körültekintést és előké‐

születet  igényel, ugyanakkor nincs  rá  részletesen kidolgozott,  szabványos módszer. A  szak‐

irodalomban  ennek  következtében meglehetősen  nagy  szórást mutatnak  az  eredmények. 

Ahhoz, hogy kellő bizonyossággal megítélhessem a szakirodalomban közzétett és az én ese‐

temben előállt feltételeknek megfelelő adatokat, meg kell ismernem a peremszögmérés be‐

folyásoló tényezőit és azok hatását. Ennek áttekintésében nagy hasznomra volt Sobczak és 

munkatársainak cikke [79], amelyben kellő alapossággal tárgyalják a peremszögmérés mód‐

szertanát. A Young‐féle peremszög (Θ) egy ideális, elméleti mérőszám, amelyet Young hatá‐

rozott meg a szilárd hordozón nyugvó folyadékcseppre ható horizontális erők egyensúlyából. 

Ezek az erők a három  fázis közös érintkezési vonalán hatnak  (triple  line) és a σlv, σsv, és σsl 

határfelületi energiákból adódnak. A határfelületi energiák és a peremszög közötti kapcsola‐

tot írja le a σsv ‐ σsl = σlv cos Θ egyenlet. A cikk szerzői elsősorban a felületi érdesség, a kémiai 

inhomogenitások  és  a  környező  gázközeg  hatását  vizsgálták  a  nedvesítésre.  A  peremszög 

kísérleti értékei közvetlenül mérhetők a három fázis találkozásának helyén, a csepp és a szi‐

lárd anyag közötti szög mérésével vagy közvetett módon, amely módszerek a cseppről ké‐

szült képeken történő mérésekből veszik az adatokat [79]. 

Az  ideális  vizsgálati  körülmény megköveteli, hogy a  szilárd hordozó  felülete  sima, és 

vízszintes sík legyen, kémiailag homogén, és kémiailag stabil még nagy hőmérsékleteken is. A 

szerzők ezeknek a tényezőknek a hatását részletesen ismertetik, így e publikáció segítségével 

megítélhető egy szakirodalmi adat megbízhatósága. Ezt figyelembe véve válogattam ki a to‐

vábbiakban bemutatásra kerülő nedvesítéssel kapcsolatos értékeket, számadatokat. 

Sobczak  és  szerzőtársainak  cikke  [79]  alapján megítélve  körültekintő mérést  végzett 

Molina munkatársaival  [80],  amelynek  peremszöggel  és  felületi  feszültséggel  kapcsolatos 

eredményeit a következőkben ismertetem. Cikkükben egy új, kisebb mérési hibával működő, 



Kientzl Imre    PhD‐értekezés 

  
28 

 

   

úgynevezett „nagy csepp” mérési módszert alkalmaztak nagy tisztaságú alumínium és alumí‐

nium‐oxid közötti  felületi  feszültség‐ és peremszög‐méréseikhez. A peremszög és a  felületi 

feszültség  is  az  eltelt  idő,  valamint  a hőmérséklet  függvényében  változó  értéket mutat. A 

kísérleteimben használt  folyamatos kompozithuzal‐előállító berendezésben  létrejövő körül‐

ményeknek megfelelő  adatokat  kerestem,  amelynek  a működési  hőmérséklettartománya 

700‐720°C közötti és a szálak alumíniumban töltött ideje 0,2 s körüli érték. Ennek megfelelő‐

en  a  szerzők  által  mért  peremszög  130‐135°  közötti,  a  felületi  feszültség  pedig  0,87‐

0,88 J/m2. Megjegyzendő, hogy a szerzők a méréseket 10‐4‐5×10‐5 Pa‐os vákuumban végez‐

ték,  ugyanakkor  a  kísérleteimet  argon  atmoszférában,  99,5%  tisztaságú  alumíniummal  és 

nem csak tiszta alumínium‐oxidot (a Nextel™ 440 ezenfelül tartalmaz még 28% SiO2‐ot és 2% 

B2O3‐ot) tartalmazó szálakkal végeztem. 

A  kísérleti  körülményeimhez még  közelebbinek mondható  Saravanan  és  kollégáinak 

mérési  eredményei,  amelyeket  az  úgynevezett  „maximális  buboréknyomás” módszerével 

értek el  [81]. Vizsgálataikat argon és nitrogén atmoszférában végezték 99,98% alumínium‐

mal.  Az  így  kapott,  700°C‐hoz  tartozó  0,87 J/m2‐es  felületifeszültség‐érték  nitrogén  közeg 

esetén sem tért el számottevően. 

Sangghaleh és Halali polikristályos alumínium‐oxidon vizsgálták 99,99%‐os alumínium‐

olvadék cseppek peremszögét „nyugvócseppes” vizsgálattal, argon atmoszféra alatt [82]. Az 

ő  eredményeik  750°C‐nál  136°‐os  peremszöget mutattak.  Emellett megjegyzik  cikkükben, 

hogy a vizsgálatok alatt nagyobb hőmérsékleten 800 s alatt sem alakult ki reakciótermék a 

határfelületen. Továbbá említést tesznek egy olyan határfelületi reakcióról, amely végbeme‐

het alumínium és alumínium‐oxid között nagy hőmérsékleten:   

4Al(folyadék)+Al2O3(szilárd) = 3Al2O(gáz) [82]. 

Kaptay szerzőtársával összeállított egy olyan adatbankot, amely nagyszámú fém és ke‐

rámiaanyag határfelületi viselkedésére  jellemző mérőszámot  tartalmaz. A közölt publikáció 

alapján a felületi feszültség alumíniumolvadék esetén az olvadáspontnál 0,86 J/m2. A szerzők 

közlik a hőmérséklet‐tényezőket is, így tetszőleges hőmérsékleten megbecsülhető az ott ér‐

vényes  felületi  feszültség.  Az  alumínium  felületi  feszültségének  hőmérséklet‐tényezője  ‐

0,00015 J/m2K, amellyel számolva az általam alkalmazott ~720°C‐os hőmérsékletre a felületi 

feszültség  értéke  0,87 J/m2.  A  szerzők  az  Al2O3/Al  rendszerre  vonatkozó  peremszögre  is 

megadnak értékeket 140±5°. A közölt adatok oxidfilmmel  rendelkező alumínium‐olvadékra 

vonatkoznak, mert  a  folyamatos  infiltráláskor a  szálak  közötti  térben  lévő  levegő oxigénje 

oxidálhatja az alumíniumolvadékot, így az infiltrációnál jelentkező peremszögre ez az érték a 

reális. Az adatbankban található  információ a SiO2/Al rendszerre vonatkozóan  is, ahol a pe‐

remszög 150±5° [83, 84]. 
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2.4. A tartós idejű hőkezelés hatása 

Ebben a fejezetben arra keresem a választ, hogy a kísérleteimet megelőzően más kuta‐

tók milyen  tapasztalatokra  tettek  szert  kompozitok  hőkezelése  során.  Különös  tekintettel 

arra, hogy a tartós idejű hőkezelés hogyan befolyásolja a mechanikai és elektromos tulajdon‐

ságokat. A  tartós  idejű  hőkezelés  hatásának  irodalmát  három  alfejezetben  részletezem:  a 

„Mechanikai  tulajdonságok  változása”  címet  viselő  részben a hőkezelések  szilárdsági  tulaj‐

donságaira gyakorolt hatását ismertetem, a „Villamos ellenállás” alfejezet a tartós  idejű hő‐

hatás ellenállásra gyakorolt hatását mutatja be, de mindenek előtt a mérési adataim ellenőr‐

zéséhez  szükséges  korábban  publikált  fajlagos  ellenállás  adatokat.  A  harmadik  alfejezet 

„Termoelektromos erő” címmel a hőkezelés termoelektromos erőre gyakorolt hatását vizs‐

gálja, illetve bemutatja az eddigi kompozitokra vonatkozó termoelektromos méréseket. 

2.4.1. Mechanikai tulajdonságok változása 

Ahogyan a korábbiakban már kitértem  rá, a kompozithuzalok egyik potenciális alkal‐

mazási területe a nagyfeszültségű sodronykábelek megerősítése. Ez az alkalmazási terület a 

kompozithuzal előnyei közül a kis hőtágulási együtthatót, a nagy merevséget és szilárdságot 

használja ki. A túlterhelt kábelek esetében a normál terhelésnél nagyobb Joule‐hő miatt be‐

következő  kábelbelógás okozza  a problémát.  Ebből  fakadóan  a  kompozithuzal mechanikai 

tulajdonságait vizsgálni kell tartós hőterhelést követően  is, hogy végbemegy‐e káros kémiai 

vagy fizikai folyamat a huzalban. 

A tartós idejű hőntartással kapcsolatos irodalomkutatás során a végbemenő reakciókat 

tartottam szem előtt az Al/Al2O3 és az Al/SiO2 rendszerben. Ugyanis a kompozitok, amelye‐

ket előállítok Nextel™ 440 kerámiaszálakat és 99,5% tisztaságú alumíniumot tartalmaznak. A 

Nextel™ 440 fő komponensei pedig az Al2O3 és SiO2. 

A publikált  irodalmi adatok azt mutatják, hogy az alumínium és a SiO2 közötti reakció 

igen valószínű a 4Al+3SiO2→2Al2O3+3Si reakcióegyenlet szerint  [85]. Sőt az alumíniumolva‐

dék  és  a  SiO2  közötti  reakciót  többen  felhasználták  alumínium/alumínium‐oxid  kompozit 

reaktív úton történő létrehozására [86]. 

Hadianfard  cikkében  [87]  SiC/titánötvözet  kompozitok  kisciklusú  fárasztóvizsgálatát 

mutatja be 600°C‐os hőntartást követően. Viszonylag rövid  idejű hőntartás jelentősen csök‐

kenti a mechanikai tulajdonságokat, úgymint a szilárdságot, a nyúlást és a kisciklusú fáradási 

jellemzőket. A növekvő hőntartási idővel és hőmérséklettel gyengül a mátrix és az erősítőfá‐

zis közötti kapcsolat. 

Sangghaleh  és  Halali  polikristályos  alumínium‐oxidon  vizsgálták  alumíniumolvadék 

cseppek peremszögét [82]. Mindezt több hőmérsékleten is elvégezték, különböző hőntartási 

idők mellett.  Egyik  konklúziójukban egy  számomra  fontos és érdekes  tényt  rögzítettek:  az 

alumínium/alumínium‐oxid határfelületen nem találtak reakcióterméket. 

Nextel 720  kerámiaszálakkal erősített Al2O3  kerámiákat  vizsgált Mehrman  kollégáival 

fárasztási szempontból. Az egyes mintákon 10 és 100 s hőntartási időt alkalmaztak, és ered‐

ményeik azt mutatták, hogy ezen  idő alatt nem következett be számottevő változás a me‐

chanikai tulajdonságokban [88]. 
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A  szakirodalomban gyakorinak mondható az az eset, amikor a kompozit hőkezelését 

nem a hőkezelés során végbemenő reakciók vizsgálata végett végezték, hanem a nemesíthe‐

tő alumíniummátrix kiválásos keményítése miatt. Az  így kapott eredmények rendszerint azt 

mutatták, amire Leisk és Saigal is jutott: a kompozit szilárdsága nő a hőkezeléssel és az erősí‐

tőfázis  térfogathányadával,  azonban  szívóssága  csökken.  A  kísérleteikben  Al2O3‐részecske‐

erősítésű, 6061‐es ötvözet mátrixú kompozitokkal foglalkoztak [89]. 

2.4.2. Villamos ellenállás 

A kompozithuzalok egyik potenciális alkalmazási területe a villamos iparral kapcsolatos 

a nagyfeszültségű sodronyok megerősítésén keresztül, ezért az egyik  legfontosabb villamos 

paraméter ismerete és vizsgálata elengedhetetlen. A kompozithuzal fajlagos villamos ellenál‐

lásának megismerése csak az első lépés, megválaszolandó kérdés továbbá, hogy ez az elekt‐

romos  tulajdonság  változik‐e,  és  ha  igen  akkor,  hogyan  változik  az  emelt  hőmérsékletnek 

hosszabb ideig kitett darabok esetében. 

Chang  és munkatársai  cikkükben  [90]  fémmátrixú  kompozitokra  közölnek  számítási 

módszereket, amelyek segítségével, eltérő erősítőanyag alakra meghatározható a kompozit 

várható fajlagos ellenállása. A becslésre alkalmas keverési szabályból indulnak ki nemvezető, 

hosszúszálú erősítőanyag esetén: 

  17. egyenlet 

Ahol ρk – a kompozit fajlagos ellenállása, ρm – a mátrix fajlagos ellenállása, míg Vsz – a 

száltérfogathányad. Az így kapott érték azonban gyakran alábecsüli a fajlagos ellenállás érté‐

két, mert a fémmátrixú kompozitok gyártásakor (olvadék megszilárdulásakor és lehűlésekor) 

vagy hőkezelésekkor az erősítés és a mátrix közötti hőtágulási együttható különbség miatt a 

mátrixban feszültség keletkezik. Ez a feszültség a szálak közvetlen környezetében képlékeny 

alakváltozást  idézhet elő,  így új diszlokációk keletkeznek. Ennek figyelembevételére egy „α” 

tényezőt alkalmaznak, amely azt mutatja meg, hogy az „r” sugarú szál körül mekkora körben 

van  a  szálhoz  képest  deformálódott  zóna.  Ennek  segítségével  korrigálható  a  14.  egyenlet 

eredménye: 

, 1   18. egyenlet 

A szerzők cikkükben saját kísérleti eredményeik alapján meghatározzák az „α” tényező 

gyakorlati értékét, amely szálerősítés esetén ~1,2. Cikkükben rámutattak, hogy az erősítőfá‐

zis  alakja  nem  közömbös  az  ellenállás  szempontjából,  ugyanis  az  éles  csúcsok  közelében 

megnő a diszlokációsűrűség, míg a sík felületek közelében csak kis mértékben változik. Így az 

éles, sarkos részecskékkel erősített kompozit „α” tényezője lényegesen nagyobb (~2,3), mint 

a szálerősítésé. Ez a publikáció segítségemre lehet a tartós idejű hőkezelésnek alávetett min‐

táim villamosellenállás‐mérésének kiértékelésekor [90]. 

A számításokhoz azonban szükséges a mátrix  fajlagos ellenállásának értéke, amely az 

én esetemben, tiszta alumíniumra 25°C‐on 2,71 µΩcm Brandt szerint [91]. 

A szakirodalomban kevés az olyan publikáció, amelyben nemvezető szálakkal erősített 

kompozitok elektromos ellenállását vizsgálták. Olyan cikket viszont egyáltalán nem találtam, 

amelyben  a  kompozitok  hőkezelése  következtében  létrejött  változások  hatását  vizsgálták 
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volna  ilyen módon. Leginkább a nemvezető részecskékkel erősített fémmátrixú kompozitok 

ellenállásmérésével kapcsolatban közöltek eredményeket. 

Chou  munkatársaival  Al2O3 

mátrixú  kompozitokat  vizsgált, 

amelyek  szívósságát  különböző 

alumíniumötvözetek  hozzáadásá‐

val  növelte. A  kísérletben  változ‐

tatta az ötvözet térfogathányadát 

és  megmutatta  annak  hatását  a 

fajlagos  ellenállásra.  Méréseinek 

eredményét a 22. ábra szemlélte‐

ti [92]. 

Az  alumíniumötvözet  pon‐

tos  mennyiségét  a  kompozitban 

úgy  biztosították,  hogy  a  0,3‐

0,5 µm‐es  alumínium‐oxid  ré‐

szecskéket 10, 20, 30 és 40%‐ban 

paraffinviasszal  keverték  össze, 

majd 20 MPa nyomással préselve erősítőtömböt képeztek belőle. A viaszt később 300°C‐on 

eltávolították a szemcsék közül, majd a szemcséket 1200°C‐on szinterelték. A porózus erősí‐

tőanyagot (amely most a mátrix valójában) kiszorításos öntéssel a kívánt alumíniumötvözet‐

tel kitöltötték 200 MPa nyomással, amit 30 másodpercig tartottak fenn.   A mérési eredmé‐

nyek  azt mutatják,  hogy  10%,  egyenletesen  eloszlott  alumíniumötvözet  elegendő  ahhoz, 

hogy a vezető fázis részei összeérjenek, ezzel drasztikusan csökkentve a kompozit ellenállá‐

sát. A három vizsgált alumíniumötvözet görbéje között nem figyelhető meg számottevő kü‐

lönbség, hiszen fajlagos ellenállásukban viszonylag kicsi az eltérés [92]. 

Az én méréseim esetében a folytonos vezető fázis biztosított,  így az általam mérni kí‐

vánt ellenállásértékek a kis meredekségű szakaszon helyezkedhetnek el. 

Weber szintén nemvezető (Al2O3) részecskékkel erősített kompozitokat vizsgált cikké‐

ben [93]. A nyomásos infiltrációhoz az infiltrálandó mintákat háromféle módszerrel készítet‐

te elő: rázatással, egytengelyű nyomással és hideg izostatikus sajtolással. A különböző eljárá‐

sokkal  előkészített  részecskékből  infiltrálás  után  45‐60%  között  változó  térkitöltésű 

kompozitok lettek. Az előkészítés mellett a részecskék méretét is változtatta a szerző. A kész, 

részecskeerősítésű Al2O3/Al  kompozitokon mérve  a  fajlagos  ellenállás 7,44  és  16,26 µΩcm 

között változott 20°C‐on a részecskék méretétől és előkészítési technológiájától függően. 

Mivel Weber méréseiben szereplő alapanyagok és térkitöltések állnak a legközelebb a 

publikált  eredmények  közül  az  általam mérni  kívánt  kompozithuzalokhoz,  így  kontrolként 

összevethetem az ő eredményeit a saját méréseimmel. 

A kompozitok speciális esete a fémhab, ilyen anyagon végzett méréseket Babcsán szer‐

zőtársaival  [94]. Méréseikkel meghatározták a  fémhab  tömör anyaghoz viszonyított  relatív 

sűrűségének függvényében az elektromos vezetés értékét. Mérésekkel  igazolták, hogy a re‐

latív sűrűség és a vezetőképesség közötti kapcsolat lineáris [94]. 

22. ábra. Fajlagos ellenállás változása Al2O3/Al ötvözet 

kompozitban az ötvözet mennyiségétől függően [92] 
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2.4.3. Termoelektromos erő 

A termoelektromoserő‐mérését a tartós  idejű hőkezelésnek alávetett mintákon alkal‐

mazom, hogy  roncsolásmentes, egyszerű módszerrel nyomon kövessem az esetleges belső 

változásokat. Ehhez azonban az szükséges, hogy tudjam, milyen tényezők és hogyan befolyá‐

solják  ennek  értékét.  Így  a  szakirodalmi  áttekintésemnek  ebben  a  részében  a 

termoelektromos erőt befolyásoló tényezőkre koncentrálok. 

A fizika az érintkezési feszültségek címszó alatt tárgyalja a különböző tulajdonságú fé‐

mek  közvetlen  érintkezésekor  fellépő  elektromos  jelenségeket.  Ezek  egy  csoportja  a 

termoelektromos  jelenségekhez sorolhatók. Legismertebb  talán a Seebeck  (1770‐1831) né‐

met fizikus által felfedezett és a róla elnevezett effektus [95]. A tapasztalata az volt, hogy ha 

két különböző alapanyagú fém két eltérő hőmérsékletű része érintkezik, akkor a vezetőkben 

áram  folyik  [96].  Itt a két  fém különböző az elektronok kilépési munkáját,  illetve a  szabad 

elektronok koncentrációját tekintve is. A kisebb kilépési munkájú fémből elektronok mennek 

át a nagyobb kilépési munkájú fémbe, illetve a nagyobb szabadelektron‐koncentrációjú fém‐

ből a kisebbe. A keletkező termofeszültség a két hatás eredőjeként értelmezhető [95]. Az így 

keletkezett  áramot  termoáramnak,  az  ezt  létrehozó  elektromotoros  erőt  termoelektro‐

motoros erőnek nevezzük. A  termoelektromotoros erő  keletkezése három okra  vezethető 

vissza: 

 Fermi‐szint  hőmérséklet  függése. Ha  két  különböző  fém  két  helyen  érintkezik 

egymással és ez a  két érintkezési pont eltérő hőmérsékletű, akkor más  lesz az 

egyes helyeken a kontaktpotenciál‐különbség (Galvani‐feszültség). Ennél fogva a 

vezetőkörben  a potenciálugrások összege nullától  különböző  lesz,  vagyis elekt‐

romotoros erő lép fel. 

 Hőmérséklet‐gradiens hatására fellépő elektrondiffúzió. Ha egy homogén fémes 

vezető mentén hőmérséklet‐gradiens van, akkor a melegebb végében a Fermi‐

szintnél nagyobb energiájú elektronok koncentrációja nagyobb lesz, mint a hide‐

gebb  végénél.  A  Fermi‐szintnél  kisebb  energiájú  elektronok  koncentrációja  vi‐

szont a vezető melegebb végénél  lesz kisebb. A vezető mentén tehát az energia 

adott értékével  rendelkező elektronoknak egy  koncentráció  gradiense épül  fel, 

amely azt eredményezi, hogy a nagyobb energiájú, gyorsabb elektronok a hide‐

gebb vég felé, a kisebb energiájú, lassabb elektronok a melegebb vég felé diffun‐

dálnak. A gyors elektronok diffúziós  fluxusa azonban nagyobb  lesz, mint a  lassú 

elektronoké. Ennélfogva a hidegebb vég közelében elektrontöbblet, a melegebb 

vég közelében, pedig elektronhiány alakul ki, ami a termoelektromotoros erő dif‐

fúziós komponensének kialakulásához vezet. 

 Fononok által segített elektrontranszport. Ha egy vezetőszakasz mentén hőmér‐

sékleti gradiens van, akkor ezen a szakaszon fononok (a rács termikus gerjeszté‐

séhez tartozó energiakvantumok) áramlanak a melegebb végtől a hidegebb felé. 

Az elektronokkal való „ütközés” révén a fononok az elektronokat a vezető mele‐

gebb végétől a hidegebb vég felé  irányuló mozgásba hozzák. Ennek eredménye‐

ként a hideg vég közelében az elektronok felhalmozódása, a meleg végnél pedig 
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hiánya alakul ki, ami a termoelektromotoros erő „fonon” komponensének a ke‐

letkezéséhez vezet. 

Mind az elektronok diffúziója, mind pedig az elektronoknak fononok által történő moz‐

gatása a vezető hidegebb vége közelében elektrontöbblet kialakulására, a vezető melegebb 

végénél  pedig  elektronhiányhoz  vezet.  Ez  azt  eredményezi,  hogy  a  vezető  belsejében  egy 

elektromos tér épül fel a hőmérsékleti gradiens mentén. A tér egy meghatározott értékénél, 

amely  általában  a  vezető minden  keresztmetszetére  különböző,  az elektronok diffúziós és 

fononfluxusának összege nulla lesz, és így egy stacionárius állapot áll be [96]. 

Massardier  és  társai  Al‐Mg‐Si  (Al 6061)  nemesíthető  alumíniumötvözet 

termoelektromos erejének változását tanulmányozták a hőkezelési idő és hőmérséklet függ‐

vényében. Cikkükben  rámutattak, hogy a  termoelektromos erő érzékeny a mikroszerkezeti 

állapotra, a rácshibák különböző típusaira, úgymint az oldott atomok és kiválások, amelyek 

módosítják az alumíniummátrix elektromos és rugalmassági tulajdonságait. Az oldott atomok 

hatását  leginkább a  fajlagos termoelektromos erő segítségével követhetjük nyomon, amely 

megmutatja, hogy az adott elem, milyen termoelektromoserő‐változást okoz [97]. Ezek alap‐

ján  előrejelezhető,  hogy  a  kiválások  megjelenése  milyen  irányba  mozdítja  el  a 

termoelektromos  erő  értékét,  hiszen  ha  az  oldott  atom  jelenléte  pozitív  irányba mozdítja 

annak értékét, akkor, ha ez az oldott atom kiválik, akkor a kiválás megjelenése negatív irány‐

ba tolja majd a termoelektromos erőt. Massardier és munkatársai acélok esetében az oldott 

karbon  mennyiségének  vizsgálatához  is  sikeresen  alkalmazták  a  termoelektromoserő‐

mérését [51]. Továbbá fontos szerepe van annak is, hogy a kiválás milyen módon kapcsolódik 

az alapfémhez. A termoelektromos erőre gyakorolt hatása a koherens és a szemi‐koherens 

állapotnak nagy, míg az  inkoherens állapot nem befolyásolja  számottevően annak értékét, 

ami azzal magyarázható, hogy az inkoherens kiválások nem indukálnak a mátrixfém rácsában 

belő feszültséget. 

Dobránszky és francia szerzőtársainak tanulmányában [98] a termoelektromos erőt két 

komponensre bontva mutatják be, a diffúziós‐ és a rácskomponensre. A korábban leírtakkal 

összhangban a termoelektromos erőt befolyásoló tényezőket a következők szerint foglalják 

össze:  

 az  oldott  anyag  fajtájától  és  koncentrációjától  függően  gyakorol  hatást  a 

termoelektromos erő diffúziós  komponensére, valamint az elektronok diffúziós 

centrumának eloszlására. 

 a kiválások hatása csak abban az esetben elhanyagolható, ha a mennyiségük cse‐

kély, alakjuk masszív, és nem okoznak lényeges rácstorzulást. 

 a  diszlokációk  hatása mérsékelten módosítja  a  termoelektromos  erő  diffúziós 

komponensét. 

A  szakirodalomban  azonban megjelentek  olyan  publikációk  is,  amelyek  kifejezetten 

szálerősített kompozitok termoelektromos erejét vizsgálják,  ilyen például Parrini és Schaller 

cikke  is  [99]. Tanulmányukban nemesíthető Al‐Cu ötvözeteket vizsgáltak, amelyeket külön‐

böző mennyiségű  alumínium‐oxid  szállal erősítettek. A  kísérleti eredmények  azt mutatták, 

hogy kisebb öregítési hőmérsékleteknél (150°C alatt) a GP‐zónák kialakulása lelassult a szálak 

jelenlétében. Ugyanakkor nagyobb öregítési hőmérséklet esetén (200°C felett) éppen ellen‐
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kező hatást tapasztaltak, a szálak miatt felgyorsult a kiválások megjelenése. Ezekre a jelensé‐

gekre  ad  magyarázatot  az  oldó  hőkezelést  követő  gyors  hűtés  következtében  keletkező 

diszlokációk jelenléte. A szerzők megállapították, hogy a gyors hűtés következtében a szálak 

körül  rendkívüli mértékben megnőtt a diszlokációsűrűség. A kisebb hőmérsékletű öregítés‐

kor ezek a diszlokációk megkötik a vakanciákat, amelyek a réz atomok diffúziójában  játsza‐

nak jelentős szerepet, ezzel lelassítva a kiválások keletkezését. 

Ugyanakkor a diszlokációk a kiválások számára kedvező csíraképződési középpontok is. 

Továbbá  a  szálak megakadályozzák  a  gyors  hűtés  során  létrejött  rézatom‐csoportosulások 

visszaoldódását és egy rövidebb utat jelentenek a réz diffúziója számára. Ez a folyamat erő‐

södik a szálmennyiség növekedésével. A nagyobb hőmérsékleten a kiválásképződés felgyor‐

sulásának hátterében ezek a tényezők állnak. 

2.5. A hibrid és kettős kompozitok 

A szakirodalomban csak olyan tudományos cikket találtam, amelyben arról számolnak 

be, hogy kompozit anyagot használnak fel egy második mátrix megerősítésére, kettős kom‐

pozitként. Az  ilyen  irányú tanulmányok főként az építőipari tudományterületről kerültek ki, 

mint például Swit cikke  [100], amelyben üvegszál erősítésű polimer kompozitot használ  fel 

betonszerkezetek megerősítéséhez. Éppen ezért bír nagy újdonságtartalommal Blücher pro‐

fesszor munkája  a  kettős  kompozitok  területén.  Szakirodalmi  áttekintésemet  az  általa  (és 

szerzőtársaival)  publikált,  kettős  kompozitokkal  foglalkozó  cikkekkel  kezdem.  Blücher  és 

szerzőtársai cikkükben [101] háromféle kettős kompozitot mutatnak be, úgymint a köpenyes 

kompozithuzalt, a szendvicslapokat és az erőmérőgyűrűt. Az alábbiakban ezek előállítását és 

vizsgálatát ismertetem a cikk alapján. 

A köpenyes kompozithuzal kialakítása húzás és sajtolás együttes segítségévelt történt. 

Az 55% erősítőszálat  tartalmazó, 1,6 mm átmérőjű kompozithuzal az alumíniumköpeny kö‐

zepén helyezkedett el. A szerzők vizsgálták a szakítószilárdságát és a minimális hajlítási rádi‐

uszát. A 4,8 mm átmérőjű kettős kompozit kábel szakítószilárdsága 206 MPa volt, ami 75%‐

os növekedést jelent a mátrixanyaghoz képest. A legkisebb rádiusz, amelyre meghajlítható a 

köpenyes kompozithuzal a maghuzal és a köpeny szétválása nélkül 300 mm volt. 

A  szerzők  12,0  mm  vastag  szendvicslapokat  állítottak  elő,  amelyben  közvetlen 

Nextel™ 440 szálerősítést,  illetve előre gyártott Nextel™ 440 szálakkal erősített MMC‐huzal 

erősítést  használtak.  A  (második)  mátrix  anyaga  AlSi12  ötvözet  volt.  A  felhasznált 

kompozithuzalok átmérője 1,5 mm volt, míg térkitöltése 55%. A kettős kompozit szendvicsek 

2×1 és 2×2 rétegben tartalmaztak kompozithuzalt a szélső szálhoz közel. Az összehasonlítás 

érdekében erősítés nélküli lapokat is öntöttek, amelyek anyagukban és méretükben az erősí‐

tett  lapokkal megegyezőek voltak. A  lapokból hárompontos hajlítás céljára az erősítőszálak‐

kal  párhuzamos  irányban  mintadarabokat  vágtak,  így  a  próbatestek  keresztmetszete 

15,0×12,0 mm. A közvetlen szálerősítésű lapokban a szálakat elsodorta az alumíniumolvadék 

az infiltráció során. A feldarabolt további próbatesteken hajlítóvizsgálatot hajtottak végre, az 

erősítetlen próbatest hajlítószilárdsága ~135 MPa, a 2×1  rétegben MMC huzallal erősítetté 

~240 MPa, míg a 2×2  rétegűé 178 MPa volt. A  szerzők kiemelik, hogy az erősítetlen minta 

kezdetben nagyobb merevségről tanúskodik, mint az erősített darabok. 
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Az erőmérőgyűrűt gravitációs öntéssel állították elő, és 55% térkitöltésű, Nextel™ 440 

szálakkal erősített MMC‐huzalokkal erősítették. Az erőmérőgyűrűket ciklikusan terhelték. A 

rugalmas deformációs tartományokban a terhelési görbék meredeksége 4380 N/mm volt az 

erősítés nélküli, 5920 N/mm a direkt szálerősítéses és 6590 N/mm a kompozithuzal‐erősítésű 

gyűrűnél. Az erőmérőgyűrű geometriájú mintadarabokban a  tengelyirányú külső  terhelés a 

függőleges és a vízszintes átlóknál maximális hajlítófeszültséget eredményezett. A közvetlen 

szálerősítésű gyűrű a maximálisan terhelt helyeken törött. Az MMC‐huzalos erősítésű gyűrű‐

nél teljesen eltérő volt a gyűrű viselkedése. Noha átlagosan kisebb térfogatszázaléknak meg‐

felelő erősítő szál volt a keresztmetszetben, a folyáshatár nagyobb volt, mint egy direkt szál‐

erősítésű  gyűrűnél. A  gyűrű  folyáshatárnál nagyobb  terhelésénél,  a hidegalakítás eredmé‐

nyeképp, a szilárdság jelentősen növekedett [101, 102]. 

Kísérleteik  összefoglalásaként megállapítható,  hogy  a  kettős  kompozitok mechanikai 

viselkedésére csak részben igazak a kompozitokra vonatkozó tapasztalatok. Ezért szükséges a 

kettős kompozitok mechanikai  tulajdonságait vizsgálni, mert  jelenleg nem bizonyított még, 

hogy az általános kompozitokra leírt állítások ezekre az anyagokra is igazak. 

Zhang  és munkatársai  szin‐

tén  kompozithuzallal  erősített 

kettős  kompozitokat  állítottak 

elő.  Az  általuk  erősítőanyagként 

alkalmazott  Nextel™ 610/Al 

kompozithuzalokat  a  3M  cégtől 

kapták,  amelyek  45%‐ban  tartal‐

maztak  kerámiaszálakat.  Nyomá‐

sos  infiltrációval  a 

kompozithuzalokat  egy  Al 2024 

másodlagos  mátrixba  ágyazták. 

Olyan  kísérleteket  is  végeztek, 

ahol  a  kompozithuzalokat  nikkel‐

lel vonták be 30 µm vastagságban 

az erősebb határfelületi kapcsolat 

kialakulása  végett.  Az  előállított 

kettős  kompozit  darabok 

száltérkitöltése  30%  lett.  A  nik‐

kelbevonatos  kompozithuzalokkal  erősített  kettős  kompozitokat  490°C‐os  12 órán  át  tartó 

hőkezelésnek  is alávetették a kötéserősség  további  javítása miatt. A 23. ábrán bemutatott 

feszültség‐alakváltozás görbét a szerzők a bevonat nélküli kettős kompozitok szakítóvizsgála‐

ta során rögzítették. Látható, hogy a feszültség csaknem teljes mértékben  lineárisan növek‐

szik egészen a kettős kompozit tönkremeneteléig. A szakítószilárdság átlagértéke 845 MPa, 

míg rugalmassági modulusa 170 GPa. A szerzők a keverési szabály alapján a szilárdságra 840‐

1050 MPa‐t, míg a  rugalmassági modulusra 163‐169 GPa‐t kaptak eredményül, amely érté‐

kek  jó egyezést mutatnak a mért értékekkel. A nikkel bevonatos kompozithuzallal erősített 

kettős kompozitok átlagos  szilárdsága 844 MPa‐ra, míg  rugalmassági modulusa 171 GPa‐ra 

23. ábra. (Al2O3/Al)h /Al 2024 kettős kompozit 

szakítóvizsgálata [50] 
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adódott.  Ezt  figyelembe  véve  a  szerzők megállapították,  hogy  az  általuk  előállított  kettős 

kompozit mechanikai tulajdonságai jól becsülhetőek a keverési szabály alapján [50]. 

Weidenmann és kollégái kompozithuzalokat használtak fel alumínium profilok megerő‐

sítéséhez,  ezzel  az  általam  alkalmazott  definíció  szerinti  kettős  kompozitot  állítottak  elő 

[103].  Az  alumínium  profilokat  extrúzióval  állították  elő, majd  a  különlegesen  kialakított 

extrúziós szerszámmal  lehetővé tették a kompozithuzalok bevezetését. Ez a kísérleti munka 

a Karlsruhei Műszaki Egyetem és a BME közötti együttműködés keretében valósult meg, hi‐

szen  az  általuk  felhasznált  kompozithuzalokat  az  Anyagtudomány  és  Technológia  Tanszék 

munkatársaival  együtt  állítottam  elő.  A  szerzők  munkája  egyértelműen  rámutat  a 

kompozithuzal mint erősítőanyag felhasználásának előnyeire, ugyanis  ily módon a kerámia‐

szál  erősítés  úgy  kerül  a  kompozitba,  hogy  kisajtolás  során  is  biztosított  a  tökéletes 

infiltráltsága és helyzete. 

Lima  szerzőtársaival  betonszerkezetek  megerősítésével  foglalkozott  epoxi  mátrixú, 

karbonszál‐erősítésű kompozitlapok segítségével. Cikkükben a hő hatásának kitett próbates‐

tek mechanikai  tulajdonságait vizsgálták. Eredményeik azt mutatják, hogy megfelelő védő‐

bevonat mellett, akár 240°C‐nak kitéve is megőrzik mechanikai tulajdonságaikat [104]. 

Edwards és munkatársa szálerősítésű polimermátrixú kompozit rudakat használtak fel 

betonszerkezetek megerősítéséhez.  Ezzel  létrehoztak egy olyan  kettős  kompozitot,  amely‐

ben az erősítőfázis nem korrodálódik és könnyen kialakíthatók rajta alakzáró  formák, ame‐

lyek segítségével jobban kötődik a betonhoz. Ezt az eljárásukat szabadalom védi [105]. 

A kettős kompozitok csak abban 

az  értelemben  tekinthetők  a  hibrid 

kompozitok egy speciális ágának, hogy 

az  erősítőfázisuk  több  komponensből 

áll.  A  hibrid  kompozitokat  jellemzi  a 

hibrid hatás, amely a több komponens 

együttes alkalmazásából fakadó előnyt 

jelenti. A hibrid kompozitok  témája az 

utóbbi  években  egyre  nagyobb  figyel‐

met  kap,  és  így  egyre  nagyobb  szám‐

ban  jelennek  meg  ezzel  foglalkozó 

publikációk. 

M  Gupta  és  szerzőtársai  [106] 

tanulmányukban  alumíniummátrixú 

vasrács  és  titánrészecske‐erősítésű 

kompozit  előállítását  és  vizsgálatát 

mutatják be  (24. ábra). A hibrid hatás 

abban mutatkozik meg, hogy a mátrix 

szemcsemérete  jelentősen  csökkent, 

nincs  reakciótermék  a  vasrács‐mátrix 

határfelületen. A hőtágulási együttható is csökkent, ugyanakkor a rugalmassági és szilárdsági 

mutatók  javultak  a  hagyományos Al‐SiC  kompozithoz  képest. A  próbatestek  előállításához 

olvadékporlasztást, majd meleg kisajtolást alkalmaztak. 

24. ábra. Olvadékporlasztásos kompozitgyártó 

berendezés elvi vázlata [106] 
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Olyan eset  is előfordul, ahol hibrid hatás nem érvényesül,  ilyenkor a különböző erősí‐

tőanyagok  arányának  és  azok  eredeti  tulajdonságainak  megfelelően  alakulnak  a  hibrid 

kompozitok  tulajdonságai.  Ilyen esetről számol be részletesen Sevkat kollégáival  [107]. Cik‐

kükben epoximátrixú karbonszál‐ és üvegszál‐erősítésű hibrid kompozitokat állítottak elő és 

vizsgálták azok tulajdonságait ejtősúlyos módszerrel, majd összevetették az eredményeket a 

csak üvegszálat és csak szénszálat tartalmazó kompozitokkal. Az eredmények azt mutatták, 

hogy  a  dinamikus  behatásnak  leginkább  a  tiszta  üvegszál‐erősítésű  szendvicsszerkezet  állt 

ellen, míg legrosszabbul a tiszta szénszál‐erősítéses kompozit teljesített. A hibrid kompozitok 

ugyan a szénszálasnál jobban ellenálltak az igénybevételnek, azonban nem érték el az üveg‐

szálas kompozitok értékeit. 

Arra  is  láthatunk  példát, 

hogy a mátrix  is az erősítőszál‐

hoz  hasonló  szál  formájában 

kerül  a  kompozitba.  Ebben  az 

esetben  a  két  szál  szövése  je‐

lentősen meghatározza  a  kom‐

pozit mechanikai  tulajdonsága‐

it. Lauke kollégáival öt különbö‐

ző szövési technikát hasonlított 

össze, amelyek közül az úgyne‐

vezett  légtextúrázás  (air  texturing)  bizonyult  a  legeredményesebbnek  (25.  ábra).  Ennél  az 

eljárásnál a mátrix és az erősítőanyag szálait légbefúvással csomózzák össze. Ennek eredmé‐

nyeképpen a  szálak nem párhuzamosak és áthaladnak egymáson,  így a  repedésterjedéssel 

szembeni ellenállása igen kedvező, és a keresztirányú szilárdsága is kiváló [108]. 

Kim és szerzőtársai karbonszál‐erősítésű epoximátrixú kompozitot építettek fel alumí‐

niumcső  felületére,  ezzel  hibrid  kompozit  tengelyt  létrehozva  [109]. Vizsgálataik  tárgyát  a 

fáradással szembeni ellenálló képesség, a csillapítás és a visszamaradó feszültségek alkotják. 

Ebből a cikkből kiderül, hogy a fáradást és a visszamaradó feszültségeket az általuk kifejlesz‐

tett és a gyártó által javasolt feszültségmentesítési hőkezelés összehasonlítása miatt vizsgál‐

ták. A  csillapítást vizsgálták a  tiszta alumínium  csőhöz viszonyítva  is,  így  jól  láthatóvá vált, 

hogy a csillapítás mértékét 5‐6‐szorosára növelte a kompozit köpeny. 

PEAK  poli(akril‐éter‐keton)  mátrixba  foglalt  alumínium‐  és  karbonszálakat  Schmitt‐

Thomas kollégáival [110]. A mintákat több hőmérsékleten is vizsgálták hárompontos hajlítás‐

sal.  Az  eredményekből  az  látszott,  hogy  mátrix/erősítőanyag  határfelület  a  hőmérséklet 

emelésével  jelentősen  meggyengült.  A  hibridhatásból  fakadó  előnyökről  cikkükben  nem 

számolnak be. 

A polimer  alapú hibrid  kompozitok elterjedtebbnek mondhatóak,  igen  széleskörű  al‐

kalmazásról  számol be Czigány professzor  cikkében, amelyben  számos  irodalomra  támasz‐

kodva  jelenti  ki,  hogy  a  polimermátrixú  hibrid  kompozitokat  jellemzően  üveg‐/szén‐  vagy 

aramid‐/szénszálkeverékekkel erősítik, és csak az utóbbi években kezdték a természetes szá‐

lakat is alkalmazni [111]. 

 

25. ábra. A légtextúrázás folyamata [108] 
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2.6. A feldolgozott szakirodalommal kapcsolatos főbb meg‐

állapítások 

A következőkben  témakörökre bontva  ismertetem azokat az  információkat és követ‐

keztetéseket, amelyeket a szakirodalom áttekintése során állapítottam meg. 

Infiltrációs  technológia  és  az  eddig  elért  eredmények.  Egyrészről megállapítottam, 

hogy az egyik  leggazdaságosabb eljárástípus a gáznyomásos  infiltráció, amely a  legsokolda‐

lúbban és  legelterjedtebben alkalmazott eljárás  fémmátrixú kompozitok előállítására. Más‐

részről bebizonyosodott  számomra, hogy  kettős  kompozitok előállítására a  legtöbb eljárás 

alkalmas, így ez teret adhat a jövőben a kettős kompozitok alkalmazásának. 

Az  infiltrációs  eljárások  áttekintésével megmutattam  az  egyes  technikákra  jellemző 

gyártási paramétereket. Látható volt, hogy a legrövidebb olvadék‐erősítőfázis kontaktusidő a 

folyamatos eljárásokra  jellemző, viszonylag alacsony nyomásigény mellett. A  legkisebb nyo‐

másigényű eljárás természetesen az ultrahangos és a nyomás nélküli infiltráció. Ezt követi a 

vákuumos infiltrálás, majd a folyamatos gáznyomásos infiltráció és a legnagyobb nyomással 

működő eljárások sorrendben a centrifugális infiltráció, a gáznyomásos infiltráció, a nyomá‐

sos és a kiszorításos öntés. 

Szálerősítésű kompozitok mechanikai tulajdonságai. A  folyamatos nyomásos  infiltrá‐

cióval előállított kompozitok szilárdsága az elméleti értékekhez viszonyítva  lényegesen  job‐

ban alakul, mint bármely más eljárás esetében. Ennek oka, egyrészről a  rövid  fémolvadék‐

erősítőfázis kontaktusidő, másrészről a nagy gyártási sebességből adódó gyors hűlésből  fa‐

kadó finom szemcseszerkezet. 

Kevés az olyan publikáció, amely az  infiltrációs  technológiák nyomásának  függvényé‐

ben  vizsgálná  a  folytonosszál‐erősítésű  kompozitok mechanikai  tulajdonságait,  olyan  szak‐

irodalmat azonban egyáltalán nem találtam, amelyben a folyamatos infiltrációval kapcsolat‐

ban  közöltek  volna  ilyen  jellegű  eredményeket.  Ez  azt  bizonyítja,  hogy  a  célkitűzésemben 

megfogalmazott kutatási irányok új eredményre vezetnek. A kiszorításos öntéssel kapcsolat‐

ban  született  szálerősítésű  kompozitok  vizsgálati eredménye  azt mutatta, hogy  a növekvő 

nyomással a várakozásoknak ellentmondóan nem nő, hanem csökken a szilárdság, a szál be‐

vonatának mechanikai károsodásának következtében. 

Analóg számítási módszerek és elméletek. A szakirodalomban található néhány olyan 

publikáció,  amelynek  segítségével  megfelelő  adatok  birtokában  számítható  az  infiltráció 

megindulásához  szükséges  küszöbnyomás  (threshold  pressure).  A  nedvesítési  fejezetből 

származó adatokat ennek a számításnak az elvégzéséhez használom fel. Az eredmények ösz‐

szevetésekor  tekintettel kell  lenni arra, hogy a számítási módszer kör keresztmetszetű szá‐

lakra lett kidolgozva, míg az általam erősítőfázisként alkalmazandó szálak ovális keresztmet‐

szetűek. 

Összehasonlítva  a megjelent  elméletek  által  adott,  a  spontán  infiltrációhoz  tartozó 

peremszögértékeket az Al2O3/Al rendszerben reális peremszöggel (130‐140°) megállapítható, 

hogy minden elmélet egybehangzóan azt mutatja, hogy ebben a rendszerben nem alakulhat 

ki spontán infiltráció, hiszen minden elmélet 130° alatti kritikus peremszöget ad meg. Tehát 

a kompozithuzalgyártáshoz mindenképpen nyomásra  lesz  szükség a kritikus és a valós pe‐

remszög közötti különbség áthidalása végett. 
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Nedvesítés. A nedvesítéssel kapcsolatos cikkek áttekintéséből  ismerté vált számomra, 

hogy milyen szempontoknak megfelelően kell értékelnem a publikációkat és ennek tudatá‐

ban megbízható adatokat találtam a szakirodalomban. A megtalált adatok egyrészről a cél‐

tudatos  kísérletvégzéshez  nyújtanak  segítséget,  hiszen  nyilvánvaló  vált,  hogy  számomra  a 

hőmérséklet és a tartózkodási idő növelése kedvezően befolyásolja a nedvesítést. Másrészről 

viszont ezen adatokra támaszkodhatok az infiltrációs nyomás becsléséhez végzendő számítá‐

saimnál. A szakirodalmi adatok egy bizonyos mértékű szórást mutatnak, ezért a számítások‐

nál értéktartományokat veszek majd figyelembe. A számításokban a felületi feszültség érté‐

két az  irodalmi adatok alapján 0,84‐0,90 J/m2‐re veszem  fel, míg a peremszög értékét 130‐

140°‐ra. 

Mechanikai  tulajdonságok  változása. A  témával  foglalkozó  tudományos publikációk‐

ban közölt eredmények általánosságban arról számolnak be, hogy a kompozitok hosszú ideig 

történő hőntartása a mechanikai tulajdonságok romlásához vezet. Abban az esetben, amikor 

a hőkezelést például a mátrix kiválásos keményítése miatt végzik, természetesen szilárdság‐

növekedésre számíthatunk, azonban a szívósság csökken még akkor  is, ha a határfelületen 

nem megy végbe káros reakció. 

A  közölt  eredményeket  összegezve,  az  alumíniumolvadék  és  alumínium‐oxid  közötti 

reakciók igen valószerűtlenek, mert legfeljebb gáz halmazállapotú Al2O keletkezhetne, ennek 

során, de ez  időigényes folyamat és energetikai szempontból sok más, kedvezőbb folyamat 

előzheti meg. Ugyanakkor  az Al/SiO2  közötti  reakció már  sokkal  valószínűbb, ugyanis még 

kompozitgyártó eljárás is épül erre a reakcióra, amelynek folyamán Al2O3 a végtermék. 

Ezek alapján a Nextel™ 440 típusú, főként Al2O3 és SiO2 tartalmú, kerámiaszálakkal erő‐

sített kompozitok hőkezelése várhatóan a mechanikai tulajdonságok csekély szintű romlásá‐

val fog járni, és ha nem is jelentős mértékben, de a határfelületen reakciók mehetnek végbe. 

Villamos  ellenállás. A  szakirodalomban  nem  találtam  olyan  publikációt,  amelyben  a 

tartós  idejű  hőkezelés  hatására  bekövetkező  változásokat  fajlagos  ellenállás mérésével  is 

nyomon követték volna. Azonban feldolgoztam olyan analóg számítási módszert, amely se‐

gítségével nemvezető  szálakkal erősített,  fémmátrixú kompozitok  fajlagos ellenállása meg‐

becsülhető. A szakirodalmi adatok alapján kijelenthető, hogy az erősítőfázis alakja hatással 

van a fajlagos ellenállásra, így az eltérő alakú erősítőfázissal rendelkező anyagokon mért ér‐

tékek csak nagyságrendileg vethetőek össze. Ezek alapján a várható kísérleti eredményeim 

mindenképpen jelentős újdonságtartalommal bírnak majd. 

Termoelektromos erő. Az áttekintett szakirodalomban számos olyan eset van, ahol ar‐

ról  számolnak  be  kutatók,  hogy  a  termoelektromoserő‐mérést  használták  fel  egy  fémes 

anyagban vagy éppen fémmátrixú kompozitban végbemenő változások nyomon követésére. 

A publikációkban található adatok szerint a termoelektromos erőt érdemben befolyásolják a 

diszlokációk, az oldott atomok és a kiválások. 

Ezek  alapján  úgy  gondolom,  hogy  a  termoelektromoserő‐mérést  felhasználhatom  a 

kompozithuzalok  tartós  idejű  hőkezelése  során  végbemenő  változások monitorozására.  A 

kísérleteimben Al 99,5  ipari  tisztaságú  alumíniumot  használtam  fel mátrixként  és Nextel™ 

440  kerámiaszálakat erősítőanyagként. Az említett alumíniumban a  szabvány  vasból  (max. 

0,4%) és szilíciumból (max. 0,1%) engedi meg a  legnagyobb szennyezőtratalmat. Mivel ezek 

értéke is csekély, arra a következtetésre jutottam, hogy az oldott atomok mennyisége is ke‐
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vés, így megbizonyosodtam róla, hogy nincs olyan ötvöző az alumíniumban, amely számotte‐

vően befolyásolhatná az eredményt. Oldott atomok még a kerámiaszálakból kerülhetnének 

az alapfémbe, de a vizsgált hőmérséklettartományban a Nextel™ 440 minden komponense 

olyan kémiai stabilitással bír, hogy ennek valószínűsége elhanyagolható. Ezek a megállapítá‐

saim a kiválásokra  is  igazak,  így a kísérleti eredményekben esetleg megjelenő változásokért 

nagy valószínűséggel sem a kiválások, sem az oldott atomok nem lehetnek felelősek. 

A diszlokációk jelenléte viszont elképzelhető a szálak környezetében. A gyártás során a 

kis  átmérővel  rendelkező  kompozithuzal  az  áramló  levegőben  is  igen  gyors  hűtésnek  van 

kitéve,  így az erősítőanyag és a mátrix hőtágulási együtthatóinak különbségei miatt  lokális 

alakváltozás történhet. Ugyanez az eset áll  fenn a tartós  idejű hőkezelés kísérlet esetében, 

mert a hőkezelést követően a kemencéből való eltávolításkor a kis keresztmetszet gyorsan 

hűlt. Ezért a szálak körüli diszlokációk megjelenésének a lehetősége fennáll. 

A hibrid és kettős kompozitok területén végzett irodalomkutatásomból kiderült, hogy 

ez a tématerület az utóbbi években vált  igen népszerűvé, és számomra meglepő módon az 

építőiparral  kapcsolatos  fejlesztések  járnak  élen  ezen  a  területen. A  fémes  kompozitokkal 

foglalkozó cikkekben  is megjelennek a hibrid kompozitok és a több fajta erősítőfázis párhu‐

zamos alkalmazásának előnye, a hibrid hatás is. A kettős kompozitok alapvető előnye abban 

rejlik,  hogy  egy  korábban már  jól  infiltrált,  kisméretű  erősítőfázist  tartalmazó  kompozitot 

használunk  fel  erősítőanyagként,  így  a  kettős  kompozit  gyártása már nem olyan  körülmé‐

nyes, mert az infiltráció biztosított. Ezenfelül egyszerre nagy adag erősítőanyag helyezhető el 

kompozitként a kettős kompozitban, ezzel megoldva az adagolást és a pozícionálást. 
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3. A kutatómunka ismertetése 

A kísérleti munkám három fő tématerület köré csoportosul: 

 a kompozithuzal gyártása során alkalmazott infiltrációs nyomás hatásának vizsgá‐

lata a kompozithuzal térkitöltésére és szilárdságára; 

 a kompozithuzalok tartósidejű hőkezelésekor a próbatestekben végbemenő vál‐

tozások; 

 a kettős kompozitok előállítása és ezeknek az összetett anyagoknak egyes anyag‐

tulajdonságainak meghatározása és, valamint a gyakorlati alkalmazásának  indo‐

koltsága. 

3.1. A kísérletekhez használt berendezések 

Kutatómunkám  leírását  a  kísérleteim  során  felhasznált  berendezések  ismertetésével 

kezdem. 

Folyamatos  infiltráló  berendezés. 

A  kompozithuzalok  előállításához  a 

Blücher  József által kifejlesztett  folyama‐

tos  infiltrálóberendezést  alkalmaztam.  A 

berendezés működési elvének  lényegét a 

2.1.3. fejezetben már bemutattam, azon‐

ban a kísérleti munka  jobb megértéséért 

a  gyártási  folyamatot  és  a  kísérletek  so‐

rán  szerzett  tapasztalataimat  a  követke‐

zőekben  részletesebben  ismertetem.  A 

berendezés vázlatát a 26. ábra mutatja. 

A  kompozithuzal  erősítőanyagául 

szolgáló  Nextel™  440  kerámiaszálakat  a 

3M cégtől vásároltuk a Karlsruhei Műsza‐

ki  egyetemmel  folytatott  közös  együtt‐

működésünk keretében. A 750 elemi szá‐

lat  tartalmazó  szálkötegek  1 kg‐os  kisze‐

relésben  érkeztek.  A  kísérleti  felhaszná‐

láshoz több tekercsre van szükség a nagyobb szálmennyiség miatt, ugyanakkor kisebb szál‐

hosszak  is  elegendőek,  ezért  a  kiinduló  kötegeket  szétosztottam  kisebbekre.  A  szétosztás 

során keskeny  csévékre  tekercseltem át a  szálakat ügyelve arra, hogy mindegyikre azonos 

menetszámban kerüljön szál. A keskeny tekercsre azért van szükség, hogy a szálköteg adago‐

lását minél kisebb széttartással lehessen megvalósítani, mert így a bevonateltávolító, felület‐

kezelő kemencébe való bejutáskor kisebb az elnyíródás lehetősége. Ugyanis a szálpászmák a 

kemencébe már egyesítve kerülnek bevezetésre. Az egyes pászmák összegyűjtését egy rádi‐

uszosan polírozott rézgyűrű végzi el. A kemencében, a szálakat a mechanikai sérüléstől védő 

polimer bevonat maradéktalanul leég. A szálak ezek után vezetőtárcsákon keresztül jutnak el 

26. ábra. Folyamatos infiltrálóberendezés vázlata 
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az első‐, azaz bemeneti kapuig. A bemeneti kapu egy, a kompozithuzal átmérőjét meghatá‐

rozó furattal van ellátva, amely furat mindkét vége tölcsérszerűen van kialakítva és polírozva 

a szálak töredezésének megakadályozása végett. 

A bemeneti kapu szerepe igen sokrétű. Egyrészről biztosítja a szálköteg összetömöríté‐

sét a nagyobb  szál‐térfogathányad eléréséhez és kör keresztmetszetbe  rendezi azokat,  to‐

vábbá  megakadályozza  az  alumíniumolvadék  távozását,  és  közvetetten  meghatározza  a 

kompozithuzal  átmérőjét.  A  nyomás  alatt  lévő  alumíniumolvadék  visszatartásához  arra  is 

szükség van, hogy a szálköteg megfelelően kitöltse a bemeneti kaput, hogy ne legyenek nagy 

rések, ahol könnyebben távozhat a folyadékállapotú fém. A szálak húzási sebessége is döntő 

szerepet játszik, hiszen a nyomás hatására a szálkötegbe bejutott alumínium a szálak közötti 

réseken keresztül szeretne távozni a bemeneti kapu másik oldalára, ahol légköri nyomású tér 

van. Amikor eléri a grafitcső kisnyomású és egyben szobahőmérsékletű részét az alumínium 

kis rögöt képezve megszilárdul; a szál további húzása vagy szálszakadáshoz, vagy a bemeneti 

kapu kirántásához vezet. Amennyiben a szálköteg átjut a bemeneti kapun, a fémolvadékba 

ér. Az általam gyártott kompozithuzalok mátrixanyaga minden esetben  ipari tisztaságú alu‐

mínium volt (Al 99,5). Az alumíniummal átitatott szálköteg a középső kapun halad keresztül, 

amely szintén egy polírozott tölcséres kiképzésű bemenettel rendelkező grafitcső. A beren‐

dezésbe beépített grafit alapanyagok, kivétel nélkül nagysűrűségű grafitból készültek a na‐

gyobb szilárdság miatt. A középső kapuban lévő furat átmérője nagyobb a bemeneti kapué‐

nál  és  elsődleges  szerepe,  hogy  megakadályozza  a  fémolvadék  felszínén  lévő  oxidok  és 

szennyeződések feltapadását a szálkötegre azáltal, hogy benyúlik az olvadékfelszín alá. Má‐

sodlagos  funkciója az átitatott szálkötegre esetlegesen  feltapadt  felesleges olvadékmennyi‐

ség  lehúzása. A középső kapun áthaladó  infiltrált huzal a nyomást biztosító gázzal kitöltött 

térbe kerül, majd a kimeneti kapun keresztül kilép a  légköri nyomással  rendelkező,  szoba‐

hőmérsékletű  térbe.  A  kimeneti  kapu  csökkenti  a  gázveszteséget,  belső  átmérője  a 

kompozithuzalénál  nagyobb,  hogy  elkerüljük  a  félig megszilárdult  huzal megszorulását,  vi‐

szont  átmérőjének  növelésével  nő  a  gázveszteség  is.  A  kompozithuzal megszilárdul, még 

mielőtt elérné a felcsévélő dobot. A kísérletekhez argon gázt használtunk, hogy csökkentsük 

az olvadék oxidációjának mértékét. A szálköteg húzását fordulatszám‐szabályozással ellátott 

elektromos motorral meghajtott csévélődob biztosítja. A gyártás előkészítésekor a szálköte‐

get keresztülhúzzuk a kemencén, a bemeneti kapun, az előre átfúrt alumínium tömbön, majd 

a további kapukon és végül a csévélődobhoz rögzítjük. Ezután kerül felfűtésre az alumínium 

tömb és miután megolvadt az alumínium, a szál húzását megindítjuk, majd fokozatosan nö‐

veljük a nyomást. 

Általános  tapasztalat, hogy a bemeneti kaput minden gyártás után, a középső kaput 

pedig minden  harmadik  alkalommal  le  kell  cserélni.  Természetesen  az  előfúrt  alumínium‐

tömböt is minden alkalommal elő kell készíteni. Az alumíniumtömb 3 furatot tartalmaz, egy 

átmenőt a közepén a szálköteg átfűzéséhez és további két zsákfuratot a két termoelem szá‐

mára, amelyeket kerámia védőcső véd. A gyártás folyamán mód van a nyomás, az alumínium 

hőmérsékletének, a  fűtőtest hőmérsékletének és a  szálak húzási  sebességének  folyamatos 

regisztrálására. 
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Tömbi  infiltráló berendezés. A  tömbi  infiltrálóberendezést kettős kompozitok előállí‐

tásához használtam, ekkor az erősítőfázis kompozithuzal volt. 

A tömbi  infiltráláshoz öntőformának csak felül nyitott kannát kell készíteni, amelyben 

elhelyezzük először az erősítőanyagot, majd 

a mátrix fémet és a kettő közé egy elválasz‐

tó  réteget.  Az  így  előkészített  kannát  az 

infiltráló  berendezésbe  helyezzük 

(27. ábra).  A  berendezés  különlegessége, 

hogy  lényegében  egy  olyan  speciális  ke‐

mencéről  van  szó,  amely  vákuumozható, 

majd nyomás alá  is helyezhető. Gyártáskor 

vákuumot hozunk létre a berendezés belse‐

jében,  ezután  felfűtjük  azt, míg meg  nem 

olvad a fém. A fémolvadék a kannában egy 

tökéletesen  záró  ömledékdugót  hoz  létre. 

Amikor ez megtörténik, a vákuumszivattyút 

lekapcsoljuk,  a  gázpalackból  argon  gázt 

vezetünk be és a nyomást növeljük. Ekkor a 

kannában megolvadt fém által képzett dugó alatti térben, ahol az erősítőanyag  is van, még 

kicsi a nyomás, míg felette nagy. Ez a nyomáskülönbség a fémolvadékot az erősítőanyag pó‐

rusai  közé  kényszeríti. Miután  a  fémolvadék  átitatta  az  előformát,  a  nyomást  tartjuk,  és 

hagyjuk megszilárdulni az alumíniumot. Ezek után kiengedjük a gázt, eltávolítjuk a berende‐

zésből a kannát, és vízben hűtjük tovább, hogy minimalizáljuk a kémiai reakciók lehetőségét 

a mátrix  és  az  erősítőfázis  között.  Az  acélkannából mechanikus  úton  eltávolítjuk  a  tömbi 

kompozitot. Ennek következtében minden egyes gyártáshoz új formára van szükség. Az eljá‐

rás tetszőleges erősítőanyag felhasználását lehetővé teszi (részecske, szál, előforma stb.). 

Az infiltrálás során alkalmazott nyomás az infiltrálandó erősítőanyag nedvesíthetőségé‐

től és térfogathányadától függ. Amennyiben az erősítőfázis a mátrixfém olvadéka által rosz‐

szul nedvesíti, akkor az alkalmazott nyomásnak nagyobbnak kell  lennie. A berendezésben a 

nyomás ennek megfelelően széles tartományban változtatható aszerint, hogy az adott kom‐

pozit mit kíván. Az  infiltrációs  lépés után az alumínium megszilárdul, a túlnyomás megszün‐

tetése után a kamra kinyitható és az öntőforma eltávolítható. A kész kompozittömb az öntő‐

forma  szétvágásával  távolítható el, ezek után a  szükséges alkatrészek, próbatestek kimun‐

kálhatók a tömbből. 

Indukciós olvasztó. A kompozithuzalok mátrixfémét, a grafittégelyt jól kitöltő formára 

kell  hozni,  amely  műveletet  öntéssel  oldottam  meg.  Az  alumínium  gyors  olvasztásához 

Power‐Trak 15‐96  típusú, 25 kW névleges  teljesítményű  indukciós kemencét használtam. A 

berendezést a kettős kompozitok előállítása során is gyakran igénybe vettem. 

Ultrahangos  tisztító  készülék.  A  különböző minták  tisztításához  használtam,  főként 

beágyazás előtt a jobb rögzítés végett. Típusa: Elma®Transsonic 420 (25 kHz frekvencia). 

Analitikus mérleg. A szálak és ragasztóanyagok tömegét mértem meg vele, pontossága 

0,1 mg, méréshatára 200 g. Típusa: DENVER Instrument APX‐200. 

27. ábra. Gáz nyomásos infiltráló berendezés váz‐

lata 
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Optikai mikroszkóp.  Két mikroszkópot  használtam  fel  a  vizsgálataimban,  egy  Nikon 

SMZ2T  sztereomikroszkópot  Olympus  Camedia  5500  digitális  fényképezőgéppel  és  egy 

Olympus  PMG‐3  típusú  fémmikroszkópot  Olympus  digitális  fényképezőgéppel. 

Sztereomikroszkóppal a kompozithuzalokat és a kettős kompozit anyagok töretfelületét vizs‐

gáltam, mert ezekben az esetekben nagy mélységélességre, valamint nagy  látómezőre van 

szükség. Fémmikroszkóppal vizsgáltam a kompozithuzal keresztmetszetét nagyobb nagyítá‐

son és a porozitást. 

Elektronmikroszkóp. Philips XL 30 és JEOL JSM‐6380LA típusú, EDS detektorral felsze‐

relt  elektronmikroszkópot  használtam. A  nemvezető  gyantába  ágyazott mintákat  arannyal 

kell  bevonni.  Az  aranybevonat  a  vizsgált mintába  becsapódó  elektronokat  vezeti  el,  ezzel 

megakadályozva a minta  feltöltődését, ami a képalkotást megnehezíti. Elektronmikroszkóp 

segítségével a kompozithuzalok töretképét vizsgáltam, míg EDS‐analízissel meghatároztam a 

mátrix‐erősítőanyag határfelület‐menti összetételt. 

Szakítógép. Zwick Z005 szakítógépet használtam az infiltrációs kísérlet mintáinak szakí‐

tásához, valamint a hőkezelt darabok hajlításához. 

A berendezésben 20000 kN méréshatárú erőmérő cella található, amely méréseimhez 

kellő pontosságot biztosított. A berendezéshez számítógépes vezérlő‐ és mérőszoftver tarto‐

zik. A mérési eredményeket saját formátumban, illetve szöveges fájlformátumban lehet eltá‐

rolni. Az eltárolt adatok utólagos  importálása és feldolgozása szükséges a további feldolgo‐

záshoz. 

Termoelektromotoroserő‐mérő  be‐
rendezés.  A  termoelektromos  erő 
(Seebeck‐együttható)  megmutatja,  hogy 
mennyi  villamos  feszültség  jön  létre  egy 
próbatest  két  vége  között,  ha  a  végek  kö‐
zötti  hőmérsékletkülönbséget  egy  fokkal 
megnöveljük. Ez az érték segít különbséget 
tenni az anyagok  között és az egyes anya‐
gok  különböző  állapotai  (hőkezelt,  nem 
hőkezelt stb.) között is. A méréshez 70 mm hosszú kompozithuzal darabkára volt szükség (ez 
megfelel  a  mérőberendezés  mérőtömbjei  közötti  távolságnak).  A  termoelektromos  erőt 
azért mértem, hogy találjak egy könnyen mérhető paramétert, amelyből lehet következtetni 
a kompozithuzal mikroszerkezetében  lejátszódó változásokra. A Seebeck‐együttható méré‐
sére szolgáló berendezés a 28. ábrán látható. 

Digitális multiméter. Metex ME‐21 típusú, digitális multiméter használtam az ellenál‐
lásméréseknél a mérőáram pontos ellenőrzésére. 

Digitális multifunkciós mérőműszer. Metex MXD‐4660A típusú, nagy pontosságú di‐
gitális  mérőműszert  használtam  a  kompozithuzalok  ellenállásmérésekor  a  feszültségesés 
pontos méréséhez. 

Labor tápegység. Panelectron 18143 típusú, stabilizált  labor tápegységet használtam 
az ellenállásméréseknél a mérőáram előállításához. Kimeneti feszültsége 0‐40 V, míg kimenő 
árama 0,05‐5 A között változtatható. 

28. ábra. Termoelektromos‐erőmérő készülék 
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Műszerezett  ütőmű.  A  tartós  idejű 
hőkezelésnek  kitett  kompozithuzalok  ütő‐
vizsgálatához  Ceast  DAS‐8000  típusú  ütő‐
művet  használtam,  amely  számítógépes 
vezérlő‐  és  mérőszoftverrel  rendelkezik 
(29.  ábra). A berendezéshez  többféle  inga 
szerelhető  fel.  A  számítógépes  kiértékelés 
ebben az esetben  is saját és szöveges eltá‐
rolási  formát  tesz  lehetővé.  A  szöveges 
formátumba  exportált  adatok  további  fel‐
dolgozásához  átdolgozások  szükségesek. 
Az átalakítások után az adatokat Microsoft 
Office  Excel  2007  szoftver  segítségévek 
értékeltem ki. 

   

29. ábra. Ceast DAS‐8000 műszerezett ütőmű 
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3.2. Az infiltrációs nyomás hatása 

Az infiltrációs nyomás hatásának meghatározásához egy olyan kísérletsorozatot végez‐

tem,  ahol  a  kompozithuzal  előállítása  közben  változtattam  a  fémolvadékra  gyakorolt nyo‐

mást. Ennek köszönhetően a szálak közötti teret az olvadék az alkalmazott nyomástól függő 

mértékben  tölti ki, majd egy bizonyos nyomásérték  felett porozitásmentes kompozithuzal‐

nak kell keletkeznie. A kísérletsorozatban a kompozithuzal átmérőjét is változattam. Ebben a 

fejezetben bemutatom az általam legyártott 1,0 és 2,0 mm átmérőjű kompozithuzalok előál‐

lításának körülményeit, az ezeken végzett vizsgálatokat azok eredményeivel együtt. 

Ez a kísérletsorozat azért kiemelten fontos, mert a gyártási paraméterek ezen eredmé‐

nyek alapján megítélhetőek, optimalizálhatóak. Emellett a szakirodalomban sokan foglalkoz‐

nak az elméleti úton történő infiltrációs nyomás meghatározásával, mint ahogyan azt a 2.3.1 

30. ábra. Az infiltrációs nyomással kapcsolatos kísérletek és eredményeinek áttekintése 
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fejezetben  is  tárgyaltam,  így ez a munka  valós  kísérleti eredményekkel  támaszthatja alá a 

megjelent elméleteket. 

Az ebben a fejezetben bemutatásra kerülő munkám könnyebb áttekinthetőségét a 30. 

ábra segíti. 

3.2.1. Kísérleti paraméterek és az elvégzett vizsgálatok 

A  kompozithuzalok  előállításához  ovális  keresztmetszetű  Nextel™  440 

(70% Al2O3+28% SiO2+2% B2O3) szálakat használtam. Végeztem korábban kísérleteket Nextel 

610  szálakkal  is, amelyek  csak Al2O3‐ot  tartalmaznak, de a nedvesítés annyira kedvezőtlen 

volt, hogy a gyártást  instabillá tette. Mátrixanyagként  ipari tisztaságú alumíniumot (Al 99,5) 

használtam. 

A kísérletsorozatban kétféle átmérőjű kompozithuzalt gyártottam, az egyik 1,0 mm‐es, 

míg a másik 2,0 mm‐es külső átmérővel  rendelkezett. Az 1,0 mm átmérőjű kompozithuzal 

erősítőfázisát 5  tekercs, 750 elemi Nextel™ 440  szálat  tartalmazó  szálköteg biztosította  (a 

huzal  így összesen 3750 elemi szálat tartalmaz). A második kísérletsorozathoz, azért válasz‐

tottam a 2,0 mm‐es külső átmérőt, mert ebben az esetben a szükséges tekercsek száma ke‐

reken  négyszerese  az  1,0 mm  átmérőjű  huzalnál  használtnak,  ennek megfelelően  15000 

elemi szálat tartalmaz. A kompozithuzal átmérőjét a bemeneti kapu belső furatának átmérő‐

jével szabályoztam, amely átmérők rendre 1,0 mm és 2,0 mm voltak, így a szálak térfogathá‐

nyada a bemeneti kapuban megegyezik mindkét átmérő esetében. Ennek köszönhetően az 

eredmények összehasonlíthatóak és  következtetéseket  tudok  levonni  az átmérő,  illetve az 

egyszerre  infiltrálandó  szálmennyiség  hatásával  kapcsolatban.  A  gyártáskor  az  argon  gáz 

nyomását  a  következő  értékek  szerint  növeltem  lépcsősen:  0,83 MPa  (120 PSI),  1,03 MPa 

(150 PSI), 1,24 MPa (180 PSI), 1,52 MPa (220 PSI), 1,65 MPa (240 PSI), 1,86 MPa (270 PSI) és 

2,07 MPa  (300 PSI). Az 1,0 mm átmérőjű kompozithuzal esetében 1,65 MPa  (240 PSI)  felett 

szálszakadás következett be,  így ez a maximális nyomás, amely alkalmazható. A 2,0 mm át‐

mérőjű kompozithuzalok esetében ez a  technológiai határ 2,07 MPa  (300 PSI) értékre  toló‐

dott. A szálszakadás abból adódik, hogy a nagyobb nyomás hatására, adott gyártási sebesség 

mellett, az alumíniumolvadék egyre inkább képes a bemeneti kapu furatában előrehaladni. A 

szálak húzási sebessége következtében a kerámiaszálak és az alumíniumolvadék közötti  fo‐

lyadéksúrlódás  tart egyensúlyt  az olvadékra ható nyomással. Amennyiben  az olvadékfront 

kijut a légköri nyomásra, illetve szobahőmérsékletre, elkezd megszilárdulni, ezzel beszorulva 

a bemeneti kapuba. Ekkor vagy a szálköteg szakad el, vagy a grafit bemeneti kaput rántja ki a 

csévélődob a helyéről. 

A  szálpászmák  polimer  védőbevona‐

tát a sikeres kísérlet érdekében eltávolítot‐

tam egy 1,5 m hosszú alagútkemence segít‐

ségével 800°C‐on. A  fent  leírtak  szerint el‐

készített kompozithuzalokból minden egyes 

nyomáshoz  tartozóan  10  csiszolati  és  10 

szakítóvizsgálatra  alkalmas  mintát  vettem 

ki  és  készítettem  elő.  A  szakítóvizsgálat 

megfelelő kivitelezéséhez olyan megfogásra van szükség, amely nem károsítja a mintát, és 

31. ábra. Szakítópróbatestek megfogása 
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képes átadni akkora terhelést a próbatestnek, hogy a vizsgálatot szakadásig lehessen lefoly‐

tatni. Ezeknek a kritériumoknak eleget tettek az általam használt befogó elemek. Az 1,0 mm 

átmérőjű kompozithuzalokat kétkomponensű epoxigyanta segítségével 1,2 mm belső átmé‐

rővel  rendelkező  sárgaréz  csőbe  ragasztottam. A 2,0 mm  átmérőjű  kompozithuzalokat ho‐

ronnyal  ellátott  alumínium  lapkákba  ragasztottam  kétkomponensű  epoxi  gyantával  úgy, 

hogy a kompozithuzal a hornyokba illeszkedjen, ezzel növelve a kapcsolódó felületet. A hor‐

nyok kialakításához, 2,0 mm átmérőjű acélhuzalt használtam, amelyet 1,0 mm mélységben 

az  alumínium  lapkák  felületébe  nyomtam,  így  a  keletkezett  horony  megközelítőleg  a 

kompozithuzal alakjával megegyező. Az alumínium  lapkát a kialakított horonnyal és a bele 

illeszthető kompozithuzallal a 31. ábrán mutatom be. 

A csiszolati minták elkészítéséhez 10 mm hosszú kompozithuzal darabokat helyeztem 

el egy szilikon öntőformába, majd Duracryl márkanevű műgyantával kiöntöttem és egyszerre 

csiszoltam azokat azért, hogy a minták teljes mértékben azonos előkészítést kapjanak. A dur‐

vább csiszoláshoz SiC  szemcsékkel ellátott csiszolópapírokat használtam, majd az 1200 grit 

jelzésű SiC papír után 30 µm‐es gyémánt szuszpenzióval finom posztón políroztam a mintá‐

kat. Ezt 6 µm‐es gyémántpaszta követte, végül 1 µm‐es gyémánt szuszpenzióval políroztam 

készre a felületet. A gondos mintaelőkészítésnek köszönhetően a kompozithuzalokban  lévő 

kerámiaszálak kontúrja nem vált töredezetté és  így kontrasztos  felvételeket készíthettem a 

mintákról. 

Természetesen a szálak elrendeződése  tet‐

szőlegesen változhat, éppen ezért minden egyes 

infiltrálási  nyomáson  készült  huzalból  10 mintát 

vettem ki, amelyek mindegyike vizsgálatra került, 

ezzel  csökkentve  az  egyedi  szálelrendezés  hatá‐

sát. A gyártási sebesség 15 m/perc volt, és ennek 

megfelelően az expozíciós idő (az az idő, amelyet 

a szálak a fémolvadékban töltenek) 0,2 s körüli. A 

mintákat  optikai‐  és  elektronmikroszkóppal  vizs‐

gáltam.  Az  infiltrációval  kapcsolatos  kísérleteim 

paramétereinek  értékeit  az  5.  táblázat  foglalja 

össze. 

Az  összes  kompozithuzal mintát  az  előző‐

ekben  ismertetett módon készítettem elő az op‐

tikai mikroszkópos vizsgálathoz. Fontos, hogy a metallográfiai előkészítés folyamán ne sérül‐

jön meg a  szálak kontúrja, mert ez hatással van a mérések pontosságára. Az analízis kellő 

pontosságú  elvégzéséhez  nagy  felbontású  képekre  van  szükség  a  csiszolatokról,  ami  több 

részfotó készítésével érhető el, nagy nagyításon. Az egyes részfotókat átfedésekkel készítet‐

tem el, hogy  könnyebben összeilleszthetőek  legyenek egy nagy  képpé. A  részfotókat  kép‐

szerkesztő szoftver segítségével  illesztettem össze, majd a feleslegessé vált  inhomogén hát‐

teret eltávolítottam. Mivel a pórusok térfogathányadát nem lehet közvetlenül meghatározni, 

mert szín szerint nem  lehet elválasztani a szálaktól, ezért a pórusokat és a szálakat egyben 

kell kezelni a szín szerinti szétválasztáskor. Ugyanis a térfogathányadokat az egyes elemekre 

jellemző  színek  pixelszámarányából  határozom  meg.  Ennek  megfelelően  az  alumínium‐

Kísérleti 

paraméter 
Értéktartomány 

Huzalösszetétel  Nextel™ 440/Al 

Nyomás  0,83‐2,07 MPa 

Huzal átmérő  1 és 2,0 mm 

Elemi szál  3750 és 15000 db 

Gyártási 

sebesség 

15m/perc 

(0,2 s kontaktusidő) 

Olvadék hőm.  720 C 

Mintaszám 
10‐10 db/beállítás 

(szakító és csiszolati) 

5. táblázat. Infiltrálási kísérlet adatai 
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mátrixot  fehér  színűvé  alakítottam,  míg  a  szálakat  és  a  pórusokat  feketévé.  A  teljes 

képátalakítási  folyamatot a 32. ábra szemlélteti. Fontos, hogy a képfájlok veszteségmentes 

formátumban  legyenek elmentve, hogy a  fekete és  fehér  színek határai ne mosódjanak el 

[112]. 

32. ábra. A csiszolatról készült felvételek feldolgozási folyamata 

A csiszolatkészítéskor mérési hiba adódhat a következőkből: 

 a mátrixfém elkenődése miatt, 

 a kerámiaszálak töredezése miatt 

 a mátrix és  az erősítőanyag  közötti  keménységkülönbség okozta  kopási eltéré‐

sekből (a kiemelkedő részek árnyékot vetnek) 

A képek feldolgozásakor mérési hiba adódhat a következőkből: 

 a képek összeillesztéséből, 

 a huzal körülvágásának pontatlanságából, 

 a színek elhatárolása (mátrix és a maradék terület) miatt. 

A „térfogathányad” valójában a vizsgált komponens területhányada, amely ugyanannyi 

százalék, mint a térfogathányad a hosszúszál‐erősítés jellege miatt. Az értekezésemben azo‐

nos értelemben használom a  térkitöltés, a  térfogathányad kifejezéseket, a mátrix  térfogat‐

hányadát rövidebben mátrixhányadként is szerepeltetem. 
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A megfelelő  feldolgozás után meghatároztam a különböző  színek pixelszámának ará‐

nyából az egyes elemek térfogathányadát és a kompozithuzalok, szálak pontos keresztmet‐

szetét. 

3.2.2. Az infiltráció mértéke 

A  kitöltetlen  területeken  a  szá‐

lak a csiszolás következtében töredez‐

tek,  a  szálak  közötti  tér  törmelékkel 

és  szennyeződésekkel  telítődött,  en‐

nek  megfelelően  a  rosszul  infiltrált 

területek  sötétebb  foltokként  jelen‐

nek meg  a  felvételeken. A  33.  ábrán 

jól  látható,  hogy  azok  a  területek, 

amelyek  a  szorosan  illeszkedő  szálak 

miatt  nem  infiltrálódtak,  üregeket 

tartalmaznak.  A  kerámiaszálak  üreg 

felöli oldala nincs megtámasztva mát‐

rixszal,  így  csiszoláskor  ezeken  a  he‐

lyeken  könnyen  kitöredeznek  dara‐

bok a szálakból, ezzel a szálak kontúr‐

ja egyenetlenné válik. 

33. ábra. Kerámiaszálak töredezése csiszoláskor 

 
0,83 MPa (120 PSI)  1,03 MPa (150 PSI)  1,24 MPa (180PSI) 

 
1,52 MPa (220 PSI) 

 
1,65 MPa (240 PSI) 

34. ábra. A gyártási nyomás hatása a porozitásra 1,0 mm átmérőjű kompozithuzal esetén 

(a méretskála 200 µm‐es hosszt jelöl) 
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A 34‐35. ábrán is jól nyomon követhető a nyomás hatására bekövetkező a szálak közöt‐

ti üres tér mennyiségének csökkenése. A 34‐35. ábrán az alkalmazott öt, illetve hét nyomás‐

érték mellett  készült  kompozithuzalok  keresztmetszeti  képe  látható,  ahogyan  a  növekvő 

nyomás mellett csökken a sötét területek száma és mérete. Az erősítőanyag által közrezárt 

(infiltrálatlan) üres teret a disszertációmban esetenként porozitásnak is hívom. 

A  felvételeken  látható, hogy az átmérő hatással van az  infiltráltság mértékére, de  tá‐

volról sem olyan mértékben, mint amekkorát az átmérő változott, ugyanakkor a 2,0 mm át‐

mérőjű kompozithuzal lehetővé tette a 2,07 MPa‐os infiltráló nyomás alkalmazását is. Tehát 

nagyobb gyártási nyomás engedhető meg nagyobb átmérőjű szálpászma mellett. 

A kísérletek során az 1,0 mm átmérőjű kompozithuzalok esetében 1,65 MPa fölé már 

nem  lehetett emelni a nyomást 15 m/perces gyártási sebesség mellett. A kísérlet alsó nyo‐

 
0,83 MPa (120 PSI)  1,03 MPa (150 PSI) 

 
1,24 MPa (180PSI) 

 
1,52 MPa (220 PSI)  1,65 MPa (240 PSI) 

 
1,86 MPa (270 PSI) 

 
2,07 MPa (300 PSI) 

35. ábra. A gyártási nyomás hatása a porozitásra 2,0 mm átmérőjű kompozithuzal esetén 

(a méretskála 500 µm‐es hosszt jelöl) 
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máshatára mindkét  átmérőnél 0,83 MPa  volt, mert ez  alatt  a  rendszert elhagyó  szálköteg 

nem tartalmaz elegendő alumíniumot ahhoz, hogy összetartsa a pászmát, és így nem mérhe‐

tő korrekt módon a térfogathányad. 

A 36. ábrán egy kompozithuzal sztereomikroszkópos töretképe látható, ahol az erősítő 

kerámiaszálak  az  infiltráltság  hiányának  következményeképpen  szabadon  kiállnak  a 

kompozithuzalból. A kiálló szálakon nincs megtapadt alumínium. Jó infiltráció esetén a töre‐

ten nincsenek hosszan kinyúló szabad erősítőszálak, a kerámiaszálakon megtapadt alumíni‐

um figyelhető meg, ahogy ezt a 37. ábra is szemlélteti. 

A keresztmetszeti csiszolatról készült felvételeken az alumínium által elfoglalt területet 

tudtam pontosan mérni. Önmagában az alumínium‐térkitöltésének a változása is jól megmu‐

tatja az infiltrációs nyomás hatását, azonban ebből csak akkor ítélhető meg, hogy ez milyen 

fokú infiltráltságot jelent, ha ismert a szálak térkitöltése is. Éppen ezért a 38. ábrán a relatív 

alumínium térfogathányadot ábrázoltam az infiltrációs nyomás függvényében az egyes érté‐

kekhez tartozó szórásokkal együtt. 

A  relatív alumínium‐térfogathányad vagy általánosabban a mátrixhányad azt mutatja 

meg, hogy a  lehetséges maximumnak a mért  térkitöltés hány  százaléka. Az elméleti maxi‐

mum  a  kompozithuzal  keresztmetszetének  és  a  benne  lévő  kerámiaszálak  összegzett  ke‐

resztmetszetének  különbségéből  adódik.  A  mérési  eredményeket  és  a  keresztmetszetről 

készített felvételeket táblázatos formában, összegyűjtve a melléklet 8.1 fejezete tartalmazza. 

A  38.  ábrán  bemutatott  1,0  és  2,0 mm‐es  kompozithuzalokra  vonatkozó  görbék  három‐

három  részből  állnak:  egy  becsült  szakaszból  (0,62‐0,83 MPa),  egy  mért  szakaszból 

(0,83 MPa‐2,07 MPa) és egy extrapolált szakaszból (az utolsó mért értéktől a 100%‐os kitöl‐

téshez tartozó nyomásig). A 0‐0,62 MPa tartományban a szálak közötti alumínium mennyisé‐

ge elhanyagolható, hiszen egyáltalán nem tapadt meg a szálakon az alumínium. Ezt szemre‐

vételezéssel  állapítottam meg, mert  így  is  kellő  bizonyossággal megítélhető  volt,  hogy  az 

alumínium a szálakon nem kimutatható. 

36. ábra. Nem tökéletesen infiltrált huzal 

(sztereomikroszkópos felvétel) 

37. ábra. Kompozithuzal töretképe 

(elektronmikroszkópos felvétel) 

1mm 
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A kísérlet közben a nyomást  folyamatosan emeltem 0,62 MPa‐ig  (a korábbi mérések 

során szerzett tapasztalatok alapján), majd ezt követően  lépcsősen. A  lépcsős nyomásnöve‐

lésre azért volt szükség, hogy az adott nyomáson kellő hosszúságú kompozithuzal készüljön 

el,  amelyen  belül  a  gyártási  körülmények  azonosak,  így  abból  kellő  számú mintát  tudtam 

kivenni. A következő nyomásszint 0,83 MPa volt. Ekkor már jelentős mennyiségű alumínium 

volt a kompozithuzalban jelen méréseim alapján. Mivel a 0‐0,83 MPa tartományban mérést 

nem végeztem, csupán szemrevételeztem a huzalt, ezért ezt az első szakaszát a görbéknek 

becsült szakaszként tüntettem  fel. Megjegyzem, hogy a 0,62‐0,83 MPa‐os tartományban az 

alumínium mennyiségének növekedése volt  látható. Azonban kezdetben az alumínium csak 

szennyezte a szálakat és a kísérlet során rögzített nyomás‐elmozdulás diagramok sem tették 

lehetővé a ~0,5 m‐nél pontosabb helymeghatározást a huzal hossza mentén, ezért ebben a 

tartományban kísérletileg nem határozható meg pontosan a küszöbnyomás helye és értéke. 

A 0,83 MPa nyomásnál  volt  az első olyan,  alumíniummal átitatott huzalszakasz,  amely  ke‐

resztmetszeti csiszolat készítésére alkalmas volt. Ugyanis ahol a szálköteg külső szálai csak a 

külső felületükön hordoztak alumíniumot és még nem volt  jelen elegendő alumíniummeny‐

nyiség a huzal összetartásához, azon a szakaszon nem lehet mérni, mivel nem ismert a pon‐

tos keresztmetszet, hiszen a szálak a csiszolati beágyazáskor tetszőlegesen elmozdulhatnak. 

Ezért ebben a szakaszban nem  ismert a nyomás‐térkitöltés  függvény alakulása. Annyi bizo‐

nyos, hogy e két pont között található az infiltrációs küszöbnyomás, amely az a kritikus nyo‐

más, ami ahhoz szükséges, hogy az erősítőszálak első rétegét átitassa az alumíniumolvadék. 

38. ábra. Az alumínium relatív térfogathányada az infiltrációs nyomás függvényében 

y = 21,033x + 59,716
R² = 0,9779
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Ezt az is jól mutatja, hogy az egyébként széttartó 1,0 és 2,0 mm‐es kompozithuzalokhoz tar‐

tozó görbék 0,83 MPa‐nál igen közel vannak egymáshoz. Ez abból következik, hogy a küszöb‐

nyomásnak  a  kompozithuzal  átmérőjétől  függetlennek  kell  lennie, mert  csak  a  legkülső, 1 

rétegnyi  szál  átitatásához  szükséges  nyomást mutatja meg.  A  0,62‐0,83 MPa‐ig  tartó  sza‐

kaszban az egyenes csak a két pont kapcsolatát hivatott tükrözni, nem hordoz arra vonatko‐

zó információt, hogy a két pont között hogyan alakul a függvény. 

A görbék második szakaszai valós mért eredményeimet tükrözik a mérési pontok szó‐

rásának feltüntetésével együtt. Az ebben a szakaszban található mérési pontokra egyenese‐

ket illesztettem, amelyek jól korrelálnak a mért értékekhez. Az illesztett egyenesek nem azo‐

nos meredekségűek,  a  2,0 mm  átmérőjű  kompozithuzal  egyenese  kevésbé meredek.  Ez  a 

vastagabb  szálpászmában  lévő  nagyobb  nyomásveszteségnek  köszönhető  egyrészről,  ami 

lassítja vagy meg is állítja az olvadékfrontot. Másrészről az 1,0 mm‐es átmérő infiltrálásához 

azonos olvadékfront‐sebesség esetén kevesebb idő szükséges. 

A görbék harmadik szakaszaiban az illesztett egyenesek egyenletét felhasználva extra‐

poláltam az értékeket, ugyanis ekkor a nyomás nagy értéke miatt a szálköteg elszakadt, és 

megállt a gyártási  folyamat,  így a harmadik szakaszba  tartozó nyomásértékekhez nem  tud‐

tam mérési pontokat meghatározni. Az extrapolációhoz az egyenesek egyenleteibe a 100%‐

os  relatív mátrixhányadot helyettesítettem be, és a kapott görbeszakaszt extrapolált ered‐

ményként  tüntettem  fel a 38. ábrán.  Így az 1,0 mm átmérőjű kompozithuzalok esetében a 

tökéletes  infiltrációhoz  szükséges nyomás biztosan nagyobb  vagy egyenlő, mint 1,92 MPa, 

míg a 2,0 mm‐eseknél ennek a nyomásnak az értéke 2,42 MPa. Mivel erre a szakaszra nin‐

csenek mérési eredményeim, nem ismert az infiltráció további alakulása, azonban az sejthe‐

tő, hogy csak a legkisebb és legnehezebben kitölthető üregek nem infiltrálódtak, ezért a leg‐

valószínűbb, hogy a görbe nem egyenesen halad tovább ebben a szakaszban, hanem aszimp‐

totikusan  tart  a  100%‐os  relatív mátrixhányadhoz.  Ebből  az  okból  hangsúlyozom,  hogy  az 

extrapolált értéknél csak nagyobb lehet a 100%‐hoz tartozó nyomás, kisebb nem. 

A szakirodalomban  több alkalommal előfordulnak négyzetgyökös kifejezések az  infilt‐

rációs  folyamatok  leírásához,  ezért  a mérési  eredményeimre  illesztett  függvényként meg‐

vizsgáltam a négyzetgyök alapú hatványfüggvényeket is. A lineáris és a négyzetgyökös függ‐

vényillesztések összehasonlítását a 39. ábra mutatja. Az ábrán feltüntettem az egyes mate‐

matikai görbék egyenletét és azok R2 értékét. A mérési pontok görbék általi közelítésének 

jósága leginkább az R2 értéke alapján ítélhető meg. Összevetve a lineáris és a gyökös görbé‐

ket a 2 mm átmérőjű kompozithuzalok esetében a négyzetgyökös függvény jobban közelíti a 

mérési eredmények, azonban az 1 mm‐es kompozithuzalnál a lineáris illesztés ad jobb közelí‐

tést. Mindkét görbéről elmondható, hogy jól közelíti a mérési pontokat (R2 értéke 0,93 felett 

minden esetben) és a két módszer közötti eltérés is csekély, emellett az egyik esetben a line‐

áris, a másik esetben a gyökös görbe bizonyult jobbnak. Így a két görbetípus azonos mérték‐

ben tekinthető jónak. Mivel a lineáris összefüggés egyszerűbb és nem ad rosszabb közelítést, 

ezért ennek a használata előnyösebb a vizsgált tartományban. 

Ezek alapján kijelenthető, hogy a mérésekkel vizsgált nyomástartományban  (1 mm‐es 

huzalnál 0,83 ‐ 1,65 MPa és 2 mm‐es huzalnál 0,83 – 2,07 MPa) az alumínium mennyisége és 

az infiltrálási nyomás közötti összefüggést a gyakorlat számára elfogadható pontossággal írja 

le a lineáris kapcsolat. 
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3.2.3. A kompozithuzalok szilárdsága 

A  kompozithuzalok me‐

chanikai  tulajdonságainak 

feltárása  kétségtelenül  az 

egyik  legfontosabb  feladat. 

Korábban,  mint  ahogyan  a 

szakirodalmat feldolgozó feje‐

zetekben megmutattam, már 

többen  vizsgáltak 

kompozithuzalokat  és  folyto‐

nos  szálakkal  erősített 

kompozitokat.  Eredményeik 

azt mutatták, hogy a folyama‐

tos  (gáz  nyomásos)  infiltráció 

biztosította  a  legnagyobb  szi‐

lárdságot az elméleti értékhez 

viszonyítva.  Arra  azonban 

még nem végeztek kísérleteket, hogy a folyamatos  infiltrációval előállított kompozithuzalok 

szilárdsága, hogyan függ az infiltrációs nyomástól vagy a relatív mátrixhányadtól. A célom az 

volt,  hogy meghatározzam  a  szakítószilárdság  és  a  gyártási  nyomás  (illetve  közvetetten  a 

térkitöltés) kapcsolatát. 

39. ábra. Az infiltrációs kísérlet mérési eredményeire illesztett függvények összehasonlítása 

40. ábra. Kompozithuzalok jellemző σ‐ε görbéi 

Lineáris illesztés
y = 21,033x + 59,716

R² = 0,9779
Gyökös illesztés

y= 39,92 + 37,54x0.5

R2= 0,9471

Lineáris illesztés:
y = 15,91x + 61,574

R² = 0,9387
Gyökös illesztés:

y= 34,58 + 46,34x0,5

R² = 0,9852

60

65

70

75

80

85

90

95

100

105

0,5 1,0 1,5 2,0 2,5

R
e
la
tí
v 
A
l‐
té
rk
it
ö
lt
é
s 
(%

)

Infiltrációs nyomás (MPa)

1 mm átmérőjű kompozithuzal 2 mm átmérőjű kompozithuzal
Gyökös illesztés 1 mm Gyökös illesztés 2 mm
Lineáris görbeillesztés (1 mm) Lineáris görbeillesztés (2 mm)

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

0 0,2 0,4 0,6 0,8 1

Fe
sz
ü
lt
sé
g 
(M

P
a)

Alakváltozás (‐)

1 mm

2 mm



Kientzl Imre    PhD‐értekezés 

  
56 

 

   

A szakítószilárdság alatt a szakítóvizsgálat során fellépő erőmaximum és a kiinduló ke‐

resztmetszet hányadosát értem. A kompozithuzalok szakítási görbéi csaknem teljes mérték‐

ben lineárisak, így az erőmaximum, egyben a szakadás pillanatában fellépő erőt is jelenti. Az 

1,0 és 2,0 mm átmérőjű kompozithuzalokra jellemző mérnöki feszültség ‐ mérnöki alakválto‐

zás diagram a 40. ábrán  látható. Az ábrán bemutatott görbék az adott átmérőhöz  tartozó 

legnagyobb  infiltrációs nyomás mellett gyártott huzalok vizsgálatából származnak. A görbék 

meredekségéből megállapítható, hogy a kompozithuzalok  rugalmassági modulusa 105 GPa. 

Ezt az értéket összevetve a Voigt‐szabály – vagyis az egyszerű keverési szabály – szerinti ér‐

tékkel, ami 135 GPa‐t jósol, látható, hogy a kompozithuzal merevsége elmarad ehhez képest. 

A különböző nyomás értékeken és mértékben infiltrált kompozithuzalok szakítóvizsgá‐

latával eredményeit mutatom be a 41. ábrán. A méréseim eredményei  igen meglepő tarta‐

lommal bírnak, ugyanis a szakítószilárdságnak maximuma van az infiltrációs nyomás függvé‐

nyében. Ez a szilárdsági maximum az 1 mm átmérőjű kompozithuzalnál 1,03 MPa‐nál, míg a 

2 mm‐es huzalnál 1,86 MPa‐nál volt. A maximum utáni csökkenés véleményem szerint a szá‐

lak  töredezésével magyarázható.  Ennek  kísérleti megállapítására  három  vizsgálatot  végez‐

tem:  röntgenmikroszkópos,  csiszolatos és maratásos vizsgálatokat. A  röntgenmikroszkópos 

vizsgálatnál a röntgensugárzás elnyelődésében nem volt jelentős eltérés a szálak és a mátrix 

között,  így a felvételekről nem állapítható meg az esetleges száltöredezettség. A szál hossz‐

tengelye mentén készített csiszolaton számos töredezett szál volt látható, de ezek a törések 

a  csiszolás  során  is  keletkezhettek.  A maratásos  kísérletben  az  alapötletem  az  volt,  hogy 

folysav segítségével leoldom a mátrixfémet a szálakról és a szabaddá vált szálakon mérhető 

az átlagos szálhossz. Azonban a szálak SiO2 tartalma miatt a sav az erősítőfázist is feloldotta. 

41. ábra. Szakítószilárdság az infiltrációs nyomás függvényében 

A 41. ábra tanulsága szerint a maximum a kompozithuzal átmérőjének növekedésével 

a nagyobb nyomások irányába tolódik el. További különbség a két görbe között az is, hogy a 
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2,0 mm átmérőjű kompozithuzalok lényegesen kisebb szilárdságot értek el, átlagosan 25%‐al 

kisebbet az 1,0 mm‐eshez képest. A mérési pontok hasonlóan alakulnak, ha a szilárdságot a 

relatív mátrixhányad függvényében jelenítem meg, mint ahogyan ez a 42. ábrán is látható. 

A relatív Al‐térkitöltés szerinti ábrázolás azért érdekes, mert a gyártás során alkalma‐

zott nyomástól a kompozit szilárdsága csak közvetetten függ, mert a nyomástól közvetlenül 

csak  a  térkitöltés,  a  szálak  esetleges  kereszteződése  vagy  törése  és  a megmaradt  üregek 

alakja  függhet.  Ezzel  szemben  a  relatív  mátrixhányad  mint  a  kompozithuzal  alumínium‐

tartalmát jellemző szám közvetlen hatással van a szilárdságra. Ennek köszönhetően az 1,0 és 

2,0 mm átmérőjű kompozithuzalok görbéi egymáshoz képest eltolódtak, mert az 1,0 mm‐es 

huzal görbéje azonos nyomáson nagyobb relatív alumíniumtartalmat tudhat magáénak, mint 

2,0 mm‐es társa. A görbék jellege azonban továbbra sem változott, ugyanúgy egy szilárdsági 

maximum jelenik meg rajtuk csak most ezt az értéket a relatív mátrixhányadhoz kötve láthat‐

juk. A  legnagyobb  szilárdság  2,0 mm  átmérőjű  kompozithuzalnál  89,7%‐hoz,  1,0 mm‐esnél 

82,3% relatív alumínium térfogathányadhoz tartozik. A mérési eredményeket számszerűsítve 

a 6. táblázat foglalja össze. 

Infiltrációs nyomás 

(MPa) 
0,83  1,03  1,24  1,52  1,65  1,86  2,07 

1
,0
 

m
m
 

Átlag (MPa)  909,24  1037,58  992,14  989,42  930,18  ‐  ‐ 

Szórás (MPa)  29,44  16,52  14,63  23,87  18,94  ‐  ‐ 

Terület (mm2)  0,747  0,690  0,712  0,701  0,713  ‐  ‐ 

2
,0
 

m
m
 

Átlag (MPa)  688,13  707,89 724,44 756,67 728,66  765,38  732,46

Szórás (MPa)  43,16  45,69 19,00 27,86 13,11  31,03  34,95

Terület (mm2)  3,102  3,047 3,222 3,167 3,244  3,03  3,04

6. táblázat. 1,0 és 2,0 mm átmérőjű kompozithuzalok szakítószilárdságai 
Ezek alapján kijelenthető, hogy a kompozithuzalok szakítószilárdsága  függ az átmérő‐

től, valamint hogy a szakítószilárdsági értékeknek optimuma van az  infiltrációs nyomás és a 

42. ábra. Szakítószilárdság a relatív alumínium térfogathányad függvényében 
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relatív mátrixhányad  függvényében egyaránt. A méretfüggés okát abban  látom, hogy egy‐

részről a gyártás során a vastagabb keresztmetszet nagyobb hőtartalékkal bír, így lassabban 

hűl le, ezáltal, mint ahogyan erre a szakirodalomban is volt példa, több idő van a határfelületi 

reakciókra, amelyek kedvezőtlenül befolyásolják a szilárdságot. Másrészről a vastagabb szál‐

pászmában nagyobb  lehetőség van arra, hogy a szálak keresztezzék egymást, ebből kifolyó‐

lag a  szakítóvizsgálat  során az egymásnak pontszerű érintkezéssel nekifeszülő  szálak eltör‐

nek. 

3.2.4. A mérési eredmények összevetése a modellekkel 

Jelen  fejezetben a kísérleti eredményeimet vetem össze a szakirodalomban  található 

két elméleti modellel. 

 A modellekkel végzett számításokhoz  fel kell vennem azokat az adatokat, amelyek a 

legjobban illeszkednek a kísérleti eredményekhez, körülményekhez. Mivel a peremszög érté‐

ke nem határozható meg konkrétan, ezért egy tartományt kell  figyelembe vennem, amely‐

nek értéke 135±5°. A felületi feszültségre, a „Nedvesítés” fejezetben  ismertetett szakirodal‐

mi  adatok  szórására  való  tekintettel  szintén  egy  értéktartományt  kell  tekinteni,  ami 

0,87±0,03 J/m2.  A  szálak  térkitöltése  a  méréseim  szerint  az  általam  előállított 

kompozithuzalokra 51,7±8%. A  szálak  átmérője  szintén értéktartományként  kezelendő, de 

nem csak a mért értékek szórása miatt, hanem azért  is, mert az egyenletek alapvetően kör 

keresztmetszetű szálakra lettek levezetve, így nem ismert mely átmérőnek felel meg az ová‐

lis keresztmetszet, hiszen a szükséges nyomás számításához mindenképpen az ovál két  jel‐

lemző mérete  közé  eső  körátmérőt  érdemes 

figyelembe  venni.  A  3M  adatai  szerint  a  szál 

keresztmetszetének  leghosszabb  része 12 µm, 

míg rádiusza 3,5 µm, ezzel szemben méréseim 

szerint a mért hossztengelye 14,2±0,3 µm, míg 

erre merőlegesen 8,5±0,3 µm a jellemző méret 

25 mérés alapján. Ennek megfelelően a vizsgá‐

landó  átmérő  tartomány  11,35±3,15 µm.  A 

paraméterek értékeit összefoglalva a 7.  táblá‐

zat mutatja. 

A White‐Mortensen modell. 

A szerzők által  levezetett 2. egyenletbe helyettesítve a hiányzó adatok középértékeit, 

az a következők szerint alakul: 

&
ö é · · · · ,

, ·
· ,

,
· 135°   

232066  ,     19. egyenlet 

ahol „Vsz” a szálak térkitöltése, „d” az elemi szál átmérője és „σ” a felületi feszültség. A 

19. egyenletben példaként bemutatott számításban a paraméterek középértékét helyettesí‐

tettem be, azonban a modell teljes vizsgálata megköveteli, hogy a megadott paramétertar‐

tományok szélső értékeit behelyettesítve is elvégezzem a számításokat. Mivel a szóban forgó 

egyenletben négy paraméter változik, ezért sokszor kell a számítást elvégezni, ezt egyszerű‐

sítve csak azokat a paramétereket helyettesítem be, amelyekkel a küszöbnyomás szélső ér‐

 
Paraméter tartománya 

Min.  Közép  Max. 

Θ (°)  130  135  140 

σ (J/m2)  0,84  0,87  0,9 

Vsz (‐)  0,437  0,517  0,597 

dsz (μm)  8,2  11,35  14,5 

7. táblázat. Számításokhoz felhasznált paramé‐

terek és értékeik 
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tékeit határozhatom meg.  Ehhez  azonban  rögzítenem  kell, hogy melyik paraméter milyen 

hatással van a küszöbnyomásra. A képlet alapján világosan  látszik, hogy a felületi feszültsé‐

get, a térkitöltést és a peremszöget növelnem, míg a szál átmérőjét csökkentenem kell ah‐

hoz, hogy a küszöbnyomás értéke növekedjen és  fordítva. A  cosinus  függvény miatt a pe‐

remszög értéke 90°‐nál (mivel a peremszöget csak 0‐180° tartományban értelmezzük) zérus 

küszöbnyomás  értéket mutat, míg  ez  alatt  negatív  és  e  felett  pozitív  küszöbnyomást  ad 

eredményül. A negatív küszöbnyomást úgy értelmezhetjük, hogy ha a  folyadék nedvesíti a 

szálakat, akkor azt belülről kifelé kell nyomnunk ahhoz, hogy kint tartsuk a porózus testből. 

Ha a  folyadék nem nedvesítő, a küszöbnyomás pozitív, azaz kívülről befelé kell nyomni ah‐

hoz, hogy a  folyadékot a porózus  testbe kényszerítsük. Ezek alapján a  felületi  feszültség, a 

térkitöltés  és  a  peremszög  paramétertartományának maximumát, míg  a  szálátmérő mini‐

mumát kell behelyettesítenem az egyenletbe ahhoz, hogy a legnagyobb küszöbnyomást kap‐

jam (20. egyenlet) és fordítva a küszöbnyomás másik szélsőértékéhez (21. egyenlet). 

&
· ,

, ·
· ,

,
· 140° 498209  ,     20. egyenlet 

&
· ,

, ·
· ,

,
· 130° 115145  ,     21. egyenlet 

Tehát  a White‐Mortensen modell  szerint  az én esetemben  a  várható  küszöbnyomás 

0,12‐0,50 MPa közötti értéket vesz fel. Ezt a tartományt összevetve a kísérleti eredményeim 

által adott küszöbnyomás tartománnyal (0,62‐0,83 MPa) látható, hogy nincs átfedés a kettő 

között, ami azt  jelenti, hogy nincs egyezés a kísérleti eredmények és a modell eredményei 

között. 

A modell szerint számolt küszöbnyomás‐értékeket a teljes peremszög és térkitöltés tar‐

tományra a 43. ábra mutatja. A  számításokhoz a  szálátmérőt 11,35 µm‐re és a  felületi  fe‐

szültséget 0,87 J/m2‐re vettem fel. Hengeres szálak esetén az elméletileg elérhető maximális 

térkitöltés  90,7%,  ezért  ennél  nagyobb  értékekre  nem  számoltam  ki  a  küszöbnyomást.  A 

függvény a maximális térkitöltéshez tartva egyre inkább felveszi a cosinus függvény jellegét. 

Kis  térkitöltéseknél  a  peremszög  hatása  csökken  és  a  függvény  a  teljes  peremszög‐

tartományban a zérus küszöbnyomáshoz  tart. Ha 90°‐os peremszögnél húzott  tengelyt  for‐

gástengelynek tekintjük, akkor a függvény két tartománya forgatással azonos helyzetbe hoz‐

ható, ami azt jelenti, hogy abszolút értékben a függvény erre a tengelyre szimmetrikus. 

Érdemes megvizsgálni azt az esetet, amikor a kör keresztmetszetű szálak helyett ovális 

keresztmetszet kerül az egyenletbe. Ehhez az ovális  szálak  fajlagos  felületét kell  leírni  (22. 

egyenlet) és behelyettesíteni az 1. egyenletbe. A 22. egyenletben szereplő „d” elemi szálát‐

mérő helyére az ovális szál kisebbik főtengelyének hosszát helyettesítem, míg „l” a nagyob‐

bik főtengely hossza. 

á
· ·

· ·
  22. egyenlet 

A 22. egyenlettel kiegészítve az 1. egyenletet és behelyettesítve a paraméterek közép‐

értékét: 

á
ö é · · ·

· ·
· · Θ   
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,

,
· , · · , ,

, · , , · , ·
· 0,87 · 135°= 

211066  ,     23. egyenlet 

Hengeres  szálakkal  számolva  az  egyenlet  jó  közelíti  az  ovális  szálakra  kapott  ered‐

ményt, illetve kis mértékben túlbecsüli azt. Ami azt jelenti egyrészről, hogy az ovális helyet‐

tesítése a két főtengely átlagának megfelelő átmérőjű körrel elhanyagolható hibát eredmé‐

nyez, másrészről az ovális  szálakkal  számolva  sem ad az egyenlet olyan eredményt, amely 

átlapolódna a kísérleti eredményeimmel. 

Ezek alapján kijelenthető, hogy a White‐Mortensen modellel nem magyarázható a fo‐

lyamatos infiltráció nyomásszükséglete. 

A Kaptay modell. Ahogyan a szakirodalmi áttekintésben bemutattam a szerző részlete‐

sen ismerteti a modell négy esetre vonatkozó egyenleteit. Azonban a számításhoz a Nextel™ 

440/Al kompozithuzalok esetében csak a 16. ábra szerinti „Max” esetre érvényes összefüg‐

gésekre van szükségem, mert ahogyan azt a Nedvesítés című  fejezetben megmutattam, az 

alumínium‐oxid/alumínium rendszerre érvényes peremszög 130‐140° közötti. 

A kompozithuzalokban a szálak közötti távolság széles tartományban változik, azonban 

a  jellemző, domináns  érték  a  térkitöltésből meghatározható. Mivel  a méréseimkor nem  a 

szokványos módszert alkalmaztam, amikor is a kompozitnak csak egy kisebb, jellemző terüle‐

tét vizsgálják, ezzel szemben a teljes kompozithuzal keresztmetszetét elemeztem, így a teljes 

huzalra érvényes kijelentéseket  fogalmazhatok meg. A szálak közötti dimenziótlan távolság 

43. ábra. White és Mortensen modell szerinti küszöbnyomások (d=11,35 µm; σ=0,87 J/m2) 
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végső értéke a  szálak  felületi érdessége, amely nem  lehet nulla és  így a  számított küszöb‐

nyomás nem érheti el a végtelent. 

A küszöbnyomás számításához „max” esetben először azt az „α” folyadék/gáz front po‐

zíciót kell meghatározni, amelynél a  front  továbbhaladásának a  legnagyobb a nyomásszük‐

séglete. Esetemben a száltérkitöltés ismert, amelyből a 3. egyenlet átrendezésével meghatá‐

rozható a dimenziótlan hézag értéke: 

·√ ·
1

·√ · ,
1 ,   24. egyenlet 

A paraméterek középértékét behelyettesítve a 10. egyenletbe: 

· Θ 1 Θ =  

°

,
· 135° 1 0,324 135°   

, °  25. egyenlet 

Ezt az értéket behelyettesítve a 9. egyenletbe kapjuk, hogy: 

· ° , · ° ° , °

, , °
,   26. egyenlet 

A  küszöbnyomáshoz még  szükséges  a  valós  hézag méretének  kiszámítása,  amely  a 

dimenziótlan hézagból származtatható: 

δ d · δ 11,35 · 10 · 0,365 , ·     27. egyenlet 

Innen a küszöbnyomás a 8. egyenletet felhasználva: 

ö é · · · ,

,
· 0,786   

330106  ,     28. egyenlet 

A Kaptay modell egyenleteit megvizsgálva látható az egyes paraméterek hatása. Meg‐

figyelhető, hogy a peremszög, a felületi feszültség és a térkitöltés növelése, valamint a szál‐

átmérő csökkentése mellett nő a küszöbnyomás értéke és fordítva. A White‐Mortensen mo‐

dell esetében a paraméterek hasonlóképen viselkedtek  (csak más  intenzitással),  tehát kije‐

lenthető, hogy a befolyásoló paraméterek küszöbnyomásra gyakorolt hatásának  irányában 

mindkét modell összhangban van. Ezt a tulajdonságot éppúgy, mint a korábbi modell eseté‐

ben, felhasználva egyszerűsíthetem a további számításokat a szélső értékek megtalálásához, 

hiszen nem kell minden egyes paraméterkombinációt kiszámolni, elegendő csupán a  legna‐

gyobb és a legkisebb küszöbnyomást eredményező értékekkel számolnom. 

Ennek megfelelően a Kaptay modell a  legnagyobb küszöbnyomást adó paramétereket 

behelyettesítve: 

·√ ·
1

·√ · ,
1 ,   29. egyenlet 

· Θ 1 Θ =  

°

,
· 140° 1 0,233 140°   

. °  30. egyenlet 
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f
· ° , · ° ° , °

, , °
,   31. egyenlet 

δ d · δ 8,2 · 10 · 0,233 , ·     32. egyenlet 
· · · ,

,
· 0,814   

768590  ,     33. egyenlet 

A  legkisebb küszöbnyomást adó paraméterekkel a modell a következők szeint módo‐

sul: 

·√ ·
1

·√ · ,
1 ,   34. egyenlet 

· Θ 1 Θ =  

°

,
· 130° 1 0,441 130°   

, °  35. egyenlet 
· ° , · ° ° , °

, , °
,   36. egyenlet 

δ d · δ 14,5 · 10 · 0,441 , ·     37. egyenlet 
· · · ,

,
· 0,763   

200710  ,     38. egyenlet 

A  számítások  alapján  a  Kaptay modell  a  folyamatos  infiltrációhoz  szükséges  küszöb‐

nyomást 0,20‐0,77 MPa értékre becsli. Ez a  tartomány a kísérleti eredményekből származó 

0,62‐0,83 MPa  intervallummal átfedésben van,  tehát ez a modell magyarázatot ad a  folya‐

matos  infiltráció nyomásszükségletére. A kapott eredmények alaposabb elemzése után  lát‐

ható, hogy a modell akkor mutat egyezést a kísérleti eredményekkel, ha azokat a paraméte‐

reket  használom  fel  a  számításhoz,  amelyeknél  a  küszöbnyomás  értéke  0,77‐0,83 MPa‐ra 

adódik. Ezeknek a szélső értékeknek a használata azonban megmagyarázható és indokolt is. 

Ugyanis  a  térkitöltés  értékei  közül  a  legkisebb  hézagot  adó  lesz  a  meghatározó  a 

kompozithuzalban, mert ahogyan azt már korábban ismertettem a kompozithuzalon belül is 

változik a szálak térkitöltése, hiszen vannak helyek a huzalban ahol tömörebb az elrendező‐

désük, valahol pedig  ritkább. Ahol a huzalban a szálak elrendeződése  ritkább, ott  lokálisan 

kisebb a küszöbnyomás, ahol pedig tömörebb, ott nagyobb és nyilvánvalóan ez utóbbi lesz a 

meghatározó.  Az  eredmények  tükrében  az  ovális  szálak  kisebbik mérete  a mértékadó.  Ez 

azzal magyarázható, hogy a szálak leggyakrabban a rádiuszos felületüknél fogva érintkeznek 

egymással, ezért megközelítőleg úgy viselkednek, mint az ovális szál rádiuszával megegyező 

sugarú hengeres szálak. Az ovális szálak azért a rádiuszos felületüknél fogva érintkeznek na‐

gyobb  valószínűséggel, mert  a  szál  kerületének  70%‐a  a  hengeres  alkotóhoz  tartozik  és  a 

fennmaradó 30% az egyenes alkotójú része az oválisnak. 

A szélső értékek meghatározását követően kiszámoltam a 0‐180°‐os peremszög és 0‐1 

értékű dimenziótlan hézag  teljes  tartományára a küszöbnyomást, hogy megmutassam, ho‐

gyan viselkedik a  függvény más paraméterek mellett,  így megfigyelhető a  jellege. A White‐

Mortensen modell függvényének jellegét bemutató 43. ábrával történő összehasonlítás segí‐

tése végett a Kaptay modell eredményeinek megjelenítését a száltérkitöltés szerint mutatom 

be, de ehhez a dimenziótlan hézagot át kell számolnom száltérkitöltésre a 3. egyenlet alap‐
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ján. Továbbá az 5. egyenletet át kell  rendeznem, hogy közvetlenül peremszögként kapjam 

meg az „Érint” és a „Vég” esetet elválasztó értékeket. Az átrendezett egyenlet a következők 

szerint néz ki: 

Θé / é 2 √ √
  39. egyenlet 

Ezek  alapján  a  megadott  peremszög‐  és  száltérkitöltési  intervallumban  ábrázolt 

küszöbnyomásértéket a 44. ábra mutatja. 

44. ábra. Küszöbnyomás a peremszög és a száltérkitöltés függvényében 

A függvény alakját tekintve megfigyelhető, hogy az egyes eseteket elválasztó részeknél 

a függvény folytonos (első rendben), sőt a Vég‐Max és Érint‐Max váltásoknál görbület foly‐

tonos (másodrendben) is. 

A 44. ábrán a modell viselkedését tanulmányozva a folyamatos  infiltrációs eljárás fej‐

lesztésének  irányába mutató megállapítások  tehetők.  A  43.  ábrán  bemutatottakkal  össz‐

hangban a peremszög hatása enyhül, amennyiben a száltérkitöltés kicsi, így elképzelhető egy 

olyan folyamatos infiltrációs eljárás, ahol a szálak pászmává történő egyesítése nem az olva‐

dékba történő bevezetés előtt történik, hanem az olvadékban. Ha a szálak minél inkább sze‐

paráltabb formában kerülnek bevezetésre, akkor az olvadék még rossz nedvesítési viszonyok 

mellett is könnyedén a szálak közé tud hatolni, viszonylag kis nyomás mellett. Emellett a szá‐
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lak olvadékban végzett összefűzésekor a szálak közötti térbe szorult olvadék számára egyre 

kisebb hely maradna, ezzel keletkezne egy  járulékos nyomás, amely a szálköteg belsejéből 

kiindulva nyomja az olvadékot a szálak közötti térbe. 

Összefoglalva megállapítható, hogy a két modell közül csak a Kaptay‐modell mutatott 

átfedést a mérési eredményeimmel. 
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3.3. Kompozithuzalok tartós idejű hőkezelése 

A kompozithuzalok egyik lehetséges alkalmazása a nagyfeszültségű elektromos kábe‐
lek megerősítése. A nagyfeszültségű kábelek nagy terheltség esetén a 200‐300°C‐os hőmér‐

45. ábra Tartós idejű hőkezelés kapcsán végzett kísérleti munka áttekintése 
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sékletet is elérhetik, ezért szükséges tartós idejű hőkezelési kísérleteket végezni, hogy meg‐
állapítsuk, végbe megy‐e a kompozithuzalban olyan káros változás, amely a mechanikai vagy 
elektromos  tulajdonságok  romlásához  vezet. A  tartós  idejű hőkezelések  során  alkalmazott 
paramétereket, vizsgálatokat és az azokból várható eredmények összegzését a 45. ábra se‐
gítségével mutatom be. 

3.3.1. Kísérleti paraméterek és az elvégzett vizsgálatok 

A  kísérletek  megkezdé‐
se  előtt  a  vizsgálatra  szánt 
1,6 mm átmérőjű Nextel™ 440 
kerámiaszállal  erősített  Al99,5 
mátrixú  kompozithuzalok 
vonalmenti  összetételét  ele‐
meztem. A  vonal,  amely men‐
tén  az  analízist  végeztem  egy 
ovális  szál  rövidebbik  főtenge‐
lyén haladt keresztül a mátrix‐
ból indulva és a mátrixban vég‐
ződve.  Az  elemzéskor  kapott 
értékeket grafikusan a 46. ábra 
szemlélteti. Az értékek változá‐
sának  megítélésekor  tekintet‐
tel  kell  lenni  arra,  hogy  az 
elektronmikroszkóp  elektron‐
nyalábja  a  szál‐mátrix határfe‐
lület  vizsgálatakor  a  szál  és  a 
mátrix  térfogatát  is  gerjeszti 
egyidejűleg a nyaláb átmérőjétől  függő mértékben. Az ovális keresztmetszetű Nextel™ 440 
kerámiaszál adatlapja szerinti vegyi összetétele 70% Al2O3; 28% SiO2; 2% B2O3. Ezeket az ér‐
tékeket jól tükrözi a 46. ábra is, azonban itt tömegszázalékról beszélhetünk, ami nem mutat‐
ja ki közvetlenül a vegyületeket, csak az azok által 
tartalmazott kémiai elemeket. 

Tartós  idejű hőkezelés. A kísérletsorozat‐
ban  1,6 mm  átmérőjű  Nextel™  440  kerámiaszá‐
lakkal  erősített  kompozithuzalokat  hőkezeltem 
200, 300, 400 és 500°C‐on. A hőkezelési  időket a 
kezdeti változások  jobb nyomon követése végett 
100,  150,  200,  300,  500,  700  és  1000 órára  vá‐
lasztottam. Minden  hőmérséklet‐idő  paraméter‐
párhoz  6‐6 minta  tartozik.  A  hőkezelést  levegő 
atmoszférában  végeztem.  A  felhasznált  minták 
70 mm  hosszúak  voltak,  mivel  a 
termoelektromos‐erőmérő  berendezés  mérő‐
tömbjeinek  távolsága  ennél  rövidebb  darabok 
vizsgálatát nem  teszi  lehetővé. A kísérlethez  fel‐
használt  kompozithuzalok  15 m/perc  gyártási 
sebesség és 1,52 MPa  infiltrációs nyomás mellett 

 

46. ábra. Elemkoncentráció a kerámiaszál és annak környezeté‐

ben 

Kísérleti 

paraméter 
Értéktartomány 

Huzal összetétel  Nextel™ 440/Al 

Nyomás  1,52 MPa 

Huzal átmérő  1,6 mm 

Elemi szál  9000 db 

Gyártási 

sebesség 

15m/perc 

(0,2 s kontaktusidő)

Olvadék hőm.  720 C 

Hőkezelési hőm.  200‐ 500°C 

Hőkezelési idő  0‐1000 óra 

Mintaszám  6 db/beállítás 

8. táblázat. Tartós idejű hőkezelés kísérlet 
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készültek.  A  kompozithuzal  12×750  elemi  szálat  tartalmazott.  A  kísérlet  paraméterei  a  8. 
táblázatban  láthatók.  A  kísérlethez  1,6 mm  átmérőjű  kompozithuzalokat  használtam  fel, 
mert a  folyamatos huzalgyártó berendezés beüzemelését követő első  időszakban került  le‐
gyártásra  és  ekkor még  csak  ezzel  az  átmérővel  gyártottam  kompozithuzalt. A  hőkezelési 
kísérleteket, pedig PhD munkám elején az elsőként legyártott huzalokkal kezdtem. 

Termoelektromoserő‐mérése.  A  korábbiakban  leírtak  szerint  hőkezelt  mintákat  a 
termoelektromoserő‐mérő  berendezés  két mérőtömbjén  rögzítettem,  amelyek  egymástól 
70 mm‐re vannak,  így a mintákat  is minimum ekkora méretre kellett darabolnom. Az első 
mérést követően a mintát 90°‐kal elforgatva  saját  tengelye körül  ismét befogtam és meg‐
mértem. Ha elértem a 360°‐ot, akkor megfordítottam a mintát a hossztengelyére merőlege‐
sen 180°‐al és ott, ekkor is 90°‐onként elforgatva mértem. Ennek a technikának köszönhető‐
en egy mintáról 8 mérési eredményt kaptam, amelyek segítenek kiszűrni a befogásból és a 
felületi érdességből adódó hibákat. A mérőberendezés nV/°C‐ban adja ki a mérés eredmé‐
nyét,  ami  negatív  értékű  volt  kompozithuzalok  esetében  (a  végek  közötti  hőmérsékletkü‐
lönbség hatására folyó áram irányától függ az előjel). 

Ellenállás mérése. A precíz el‐
lenállásméréshez  a  47.  ábrán  bemu‐
tatott mérőkészüléket alkalmaztam. A 
készüléket úgy  terveztem meg és ké‐
szítettem el, hogy a mérőhossz állan‐
dó  legyen  és  a  megfogások  szorító‐
ereje  is.  A  szorítóerő  állandóságát 
rugók  segítségével  biztosítottam, 
amelyek  állandó  erővel  szorították  a 
mintát  a  vörösréz  befogópofákba.  A 
befogópofák  „v”  bemetszéssel  van‐
nak ellátva a biztos és a lehető legna‐
gyobb,  állandó  felületű  kontaktus 
végett.  A  szorítóelemek  egy  elektro‐
mosan  szigetelőlapokkal  leválasztott 
alapzathoz csatlakoznak, amely segít‐
ségével  a  pofák  távolsága  pontosan 
állítható és rögzíthető. A 4 A‐es mérőáramot közvetlenül a mérőpontok mellett vezettem a 
mintába. A beállított mérőáramot folyamatosan figyelemmel kísértem egy multiméter segít‐
ségével, hogy  azt  állandó  értéken  tarthassam. A mé‐
rőhosszon  esett  feszültséget  egy  Metex  márkájú, 
nagypontosságú  mérőkészülékkel  mértem.  Minden 
hőmérséklet‐hőkezelési  idő paraméterpár mellett 6‐6 
mérést  végeztem.  A  vizsgált  Nextel™ 440/Al 
kompozithuzal  próbatestek  hossza  12,0  mm  volt  és 
átmérőjűk  1,6 mm.  A  kapott  feszültségesésből  pedig 
meghatároztam a fajlagos ellenállást. 

Ütővizsgálat. A műszerezett ütőmű 2 J‐os  ingá‐
jának kezdeti állapotát 40°‐ra állítottam be a műszeren 
található  skála  segítségével.  A mintatartó  állvány  tá‐
maszköze 40 mm volt. Az ütőmű ingáját és a beállított 
mintatartót a 48. ábra mutatja. Ennél a vizsgálatnál a 

47. ábra. Ellenállás méréséhez használt befogórendszer 

48. ábra. Az ütőmű ingája 
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termoelektromos erő mérésekor  felhasznált 70 mm hosszúságú mintákat használtam  fel. A 
próbatesteken 6 mérést végeztem minden hőkezelési hőmérséklet‐idő paraméterpárnál. 

Hajlítóvizsgálat.  A  hőkezelt  kompozithuzalokat  hárompontos  hajlítóvizsgálatnak  is 
alávetettem. A mérés során a támaszköz 20 mm volt. A keresztfej elmozdulási sebessége 2,0 
mm/perc volt. A számítógépes vezérlésű szakítógép az erő‐elmozdulás görbét rögzítette, és 
annak  elemi  pontjait  adattáblába  exportáltam  a  későbbi  számításokhoz,  értékelésekhez. 
Minden egyes hőmérséklet‐hőkezelési  idő paraméterpár mellett 10‐10 mérést végeztem a 
kis méretű támaszköznek köszönhetően. 

Minden a fejezetben bemutatásra kerülő mérést szobahőmérsékleten végeztem. 

3.3.2. Öregített kompozithuzalok termoelektromos ereje 

A kompozithuzal gyártása a Nextel™ 440 szálakkal mutatott kellő stabilitást, így gyár‐
tása és minősége  is állandó, ezért a nagy mintamennyiséget  igénylő kísérleteimet ezekkel a 
kompozithuzalokkal végeztem el. 

Célom, hogy  több hőmérséklet mellett megmutassam a  termoelektromos erő válto‐
zását, és hogy meghatározzam, hogy a hőmérséklet  függvényében van‐e kapcsolata a me‐
chanikai tulajdonságokkal. 

A  négy  hőmérsékleten  hét  hőntartási  idő  mellett  kivett  minták  összesített 
termoelektromoserő‐mérési eredménye a 49. ábrán látható. 

A Nextel™ 440 szálakkal erősített kompozithuzalok egy, az első 100 órában bekövet‐
kező gyors változást követően közel állandó értéken maradtak a hőkezelés hátralévő részé‐
ben. A hőmérséklet szerint nézve a görbéket, azt tapasztaltam, hogy a termoelektromos erő 
változása  nem  követi  a  hőkezelési  idő  változását. A mérések  alapján  kijelenthető,  hogy  a 
termoelektromos erő az Al/Nextel™ 440 kompozithuzalok esetén egy gyors kezdeti változás 
után felvesz egy értéket, amely a hőmérséklettől függ, és nem változik számottevően az idő 
előrehaladtával. Ezt az állítást felhasználva nagy bizonyossággal meg lehetne állapítani isme‐
retlen mintákról, pusztán a termoelektromos erő mérésével, hogy az milyen hőhatásnak volt 
kitéve. 

49. ábra. Termoelektromos erő változása a hőkezelési idő és a hőmérséklet függvényében 
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A  termoelektromos  erő 
hőmérséklet  szerinti  változásának 
könnyebb  átláthatósága  miatt  a 
termoelektromos  erő  hőkezelési 
idő  szerint  közel  állandó  értékeit 
átlagoltam,  majd  ábrázoltam  a 
hőkezelési  hőmérséklet  függvé‐
nyében,  amelynek eredménye  lát‐
ható  az  50.  ábrán.  A 
termoelektromos erő értéke a po‐
zitív  irányba  változik,  majd  egy 
maximális  érték  után  ismét  csök‐
ken.  A  kapott  eredmények  érde‐
kessége,  hogy  a  termoelektromos 
erőnek  maximuma  van  a  hőmér‐
séklet függvényében. 

A termoelektromos erő mé‐
résének eredményeit a 9. táblázatban foglaltam össze. 

Hőm.  Idő  0 óra  100 óra  150 óra  200 óra  300 óra  500 óra  700 óra  1000 óra

200°C 
Átlag  ‐3,30  ‐3,47  ‐3,45  ‐3,47  ‐3,45  ‐3,46  ‐3,45  ‐3,45 

Szórás  0,01  0,03  0,03  0,02  0,02  0,02  0,02  0,01 

300°C 
Átlag  ‐3,30  ‐3,32  ‐3,32  ‐3,33  ‐3,31  ‐3,38  ‐3,37  ‐3,30 

Szórás  0,01  0,01  0,01  0,01  0,01  0,01  0,01  0,01 

400°C 
Átlag  ‐3,30  ‐3,31  ‐3,32  ‐3,31  ‐3,32  ‐3,30  ‐3,30  ‐3,30 

Szórás  0,01  0,01  0,01  0,01  0,01  0,01  0,01  0,01 

500°C 
Átlag  ‐3,30  ‐3,39  ‐3,40  ‐3,40  ‐3,39  ‐3,38  ‐3,38  ‐3,38 

Szórás  0,01  0,01  0,01  0,01  0,01  0,01  0,01  0,00 

9. táblázat. Termoelektromoserő‐mérési eredményei (µV/°C‐ban) 

3.3.3. Kompozithuzalok fajlagos villamos ellenállása 

A  kompozithuzalok  ellenállásmérése  az  elektromos  sodronykábelek  kompozithuzalos 

megerősítése miatt érdekes, hiszen a kompozithuzal előnye, hogy az erősítés mellett tartal‐

maz vezető keresztmetszetet is, így egyáltalán nem közömbös, hogy milyen fajlagos ellenál‐

lással  bír.  Ebben  a  fejezetben  bemutatom  azokat  az  eredményeket  és  következtetéseket, 

amelyeket a tartós  idejű hőkezelésnek alávetett kompozithuzalok ellenállásának méréséből 

határoztam meg. Az eredményeimet összevetem a szakirodalomban megjelent elméleti ösz‐

szefüggés által adott értékekkel is, valamint a mért értékeket a szakirodalmi adatokkal ellen‐

őrzöm. 

Az  ellenállás mérésekor  a mérőáram mellett  bekövetkezett  feszültségesést mértem 

közvetlenül, majd ebből meghatároztam az ellenállást, amely értéket a vezető hosszával és 

keresztmetszetével  fajlagosítottam. Az  így kapott  fajlagos ellenállást ábrázoltam  (51. ábra) 

annak függvényében, hogy a minta a szobahőmérsékletű mérés előtt, mennyi  időt töltött a 

megadott hőmérsékleten. A mérés során közvetlenül a  feszültségesés volt mérhető, amely 

értékek a melléklet 8.2  fejezetének 13. táblázatban, míg az ezekből az eredményekből szá‐

molt fajlagos ellenállás értékei a 14. táblázatban találhatóak meg összefoglalva. 

50. ábra. Termoelektromos erő változása a hőmérséklet 
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A mérési eredményekből világosan  látszik, hogy egy hőmérsékleti érték mentén  sem 

figyelhető meg trend. Az ingadozások sztochasztikusak és sem a hőkezelési idő, sem a hőke‐

zelési hőmérséklet függvényében nem mutat nagyobb változást a fajlagos ellenállás, mint az 

azonos típusú minták szórása, amelynek értéke 0,0070±0,0006 Ωmm2/m. Ezek alapján kije‐

lenthető, hogy a kompozithuzalok fajlagos elektromos ellenállása nem változott a tartós ide‐

jű hőkezelés hatására. Tehát huzamosabb időn át sodronyerősítő anyagként történő felhasz‐

nálás mellett is állandó marad a fajlagos ellenállása a kompozithuzaloknak. 

A 2.4.2  fejezetben  láthattuk, hogy az  irodalom analóg  számítási eljárást kínál a  fém‐

mátrixú  kompozitok  fajlagos  ellenállásának  becslésére.  Az  egyenletbe  behelyettesítve  az 

irodalomban  tiszta  alumíniumra  közölt  fajlagos  ellenállást,  ami  0,00271 Ωmm2/m  és  az 

1,6 mm átmérőjű, 95%  feletti  relatív alumíniumtartalommal bíró kompozithuzalok átlagos, 

51%‐os száltérfogathányadát: 

,

,
,   40. egyenlet 

A 17. egyenlet szemmel  láthatóan a keverési szabály törvényszerűségeit alkalmazza a 

fajlagos ellenállás becslésére. Ahogyan az a publikációkból  is kiderült a 16. egyenlet értékét 

korrigálni kell a 18. egyenlet szerint, amelyben az „α” értékét a szálerősítésre  leginkább  jel‐

lemző 1,2‐re veszem fel: 

, 1    

0,0055 1 ,

,
0,51 ,   41. egyenlet 

Látható, hogy a 18. egyenletből származó 0,0065 Ωmm2/m érték nagyon  jól közelíti a 

kísérleti  eredményeim  átlagát,  amely  0,0070 Ωmm2/m.  A  számított  érték  kisebb, mint  a 

mért:  erre  magyarázatot  adhat  az,  hogy  minimális  mértékben  jelen  lehet  még  a 

kompozithuzalban infiltrálatlan, üres tér, amely csökkenti a vezető keresztmetszetet és ezzel 

látszólag  növeli  a  fajlagos  ellenállás  értékét.  Emellett  a  kompozithuzalok mátrixaként  fel‐

 

51. ábra. Kompozithuzal fajlagos ellenállásának változása a hőmérséklet és idő hatására 
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használt ipari tisztaságú 99,5%‐os alumínium szennyezői okozhatnak még ilyen mértékű elté‐

rést a vezetőképességben. 

Számítással igazoltam, hogy az irodalomban közölt analóg módszer a megfelelő „α” té‐

nyező  ismeretében  jól alkalmazható folytonos kerámiaszálakkal erősített alumíniummátrixú 

kompozithuzalok fajlagos ellenállásának becslésére. A megfigyelés szinte bármely, nemveze‐

tő  szálra  kiterjeszthető,  amennyiben  nem  lép  fel  a mátrix  és  a  szál  között  olyan  reakció, 

amely ezt jelentősen befolyásolná (pl. szál egyik komponense a mátrixba oldódva szilárd ol‐

datot alkot). 

3.3.4. Mechanikai tulajdonságok 

Hajlítóvizsgálati eredmények. A mechanikai vizsgálatok közvetlen visszajelzést adnak 
a tartós hőhatásnak kitett kompozithuzalok mechanikai állapotáról. A hajlítóvizsgálat jól jel‐
lemzi  a  kompozithuzalt  kvázistatikus  igénybevételek  szempontjából, míg  az  ütővizsgálat  a 
dinamikus  tulajdonságokat mutatja meg. A hajlítóvizsgálat eredményét az 52. ábrán muta‐
tom be. 

A mérési pontok minden hőmérséklet esetén  fokozatos hajlítószilárdság‐csökkenést 
mutatnak, ami kezdetben  intenzív, majd a csökkenés üteme mérséklődik szinte az állandó‐
sult állapotig. Azonban a kezdeti csökkenés a 200, 300, és 400°C‐on hőkezelt mintáknál  lé‐
nyegesen kisebb mértékű, mint az 500°C‐os mintánál. Az 500°C‐on hőn tartott minták hajlí‐
tószilárdsága  csaknem  50%‐kal  kisebb  hajlítószilárdságot mutatott, mint  bármelyik másik 
hőkezelt minta. Ebből levonható az a tanulság, hogy 400°C és az alatti üzemeltetés során az 
Al/Nextel™ 440  kompozithuzalok hajlítószilárdsága nem  csökken  jelentősen, míg ezt a hő‐
mérsékletet átlépve a mechanikai tulajdonságok rohamos romlása várható. 

A hajlítószilárdsági értékeket a 10. táblázatban foglaltam össze, míg a hajlítóvizsgálat 
során közvetlenül mért hajlítóerő maximális értékeit a melléklet 8.3  fejezetének 15.  táblá‐
zatában mutatom be. 

 

52. ábra. Hajlítószilárdság változása a hőkezelési idő és a hőmérséklet függvényében 
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Hajlítószilárdság (MPa) 

0°C0h  200°C100h  200°C150h 200°C200h 200°C300h 200°C500h  200°C700h  200°C1000h

Átlag  1213  993  992 1012 997 1012 970  992

Szórás  105  31  56 33 52 51 42  43

0°C0h  300°C100h  300°C150h 300°C200h 300°C300h 300°C500h  300°C700h  300°C1000h

Átlag  1213  1074  1077 1065 1074 1053 1029  1000

Szórás  105  34  59 77 35 68 79  55

0°C0h  400°C100h  400°C150h 400°C200h 400°C300h 400°C500h  400°C700h  400°C1000h

Átlag  1213  1001  1037 994 996 1026 1014  930

Szórás  105  39  38 51 38 25 37  38

0°C0h  500°C100h  500°C150h 500°C200h 500°C300h 500°C500h  500°C700h  500°C1000h

Átlag  1213  841  752 656 615 513 566  562

Szórás  105  84  37 63 57 67 67  73

10. táblázat. Kompozithuzalok hőkezelést követő hajlítóvizsgálat eredményei 

Az ütővizsgálat  eredményei. Az  ütővizsgálat  jól  kiegészíti  a  hajlítóvizsgálatot  és  in‐
formációt ad a minták dinamikus  igénybevétellel szembeni ellenálló képességéről, szívóssá‐
gáról. A mérési eredményeimet az 53. ábrán mutatom be. 

Az  ütővizsgálattal  kapott  eredményeim  összhangban  vannak  a  hárompontos 
hajlítóvizsgálatnál mért értékekkel.  Így megerősítik az ott  levont következtetéseket, misze‐
rint a 500°C és  feltehetően a  feletti hőmérséklet hatására  jelentős mértékben  romlanak a 
mechanikai tulajdonságok. A 200‐, 300‐, és 400°C‐on hőkezelt minták megőrizték a szívóssá‐
gukat  és  szemmel  láthatóan  ez  az  állapot  állandósult,  így  várhatóan  hosszabb  hőkezelési 
időknél sem mutatna csökkenést. Az 500°C‐os mintánál a csökkenés az  idő előrehaladtával 
egyre  enyhébb  ütemű,  de  a  vizsgált  időtartományban  folyamatos,  és  hosszabb  hőkezelés 
esetén valószínűleg tovább csökkenne. 

53. ábra. Ütőmunka változása a hőkezelési idő és a hőmérséklet függvényében 
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Az ütővizsgálat eredményeit a 11. táblázatban foglaltam össze. A táblázatban feltün‐
tettem a kompozithuzal által elnyelt energiát, annak szórását és a vizsgálat során  fellépett 
legnagyobb erőt is, annak szórásával együtt. 

 

0°C 

0h 

200°C 

100h 

200°C

150h 

200°C

200h 

200°C

300h 

200°C 

500h 

200°C 

700h 

200°C

1000h 

Energia (mJ)  4,806  4,535  4,023  4,366  4,073  3,933  4,518  4,496 

Szórás (mJ)  0,507  0,512  0,298  0,353  0,497  0,520  0,275  0,360 

Max erő (N)  2,208  1,747  1,669  1,732  1,633  1,632  1,731  1,737 

Szórás (N)  0,121  0,095  0,058  0,059  0,128  0,111  0,070  0,109 

0°C 

0h 

300°C 

100h 

300°C

150h 

300°C

200h 

300°C

300h 

300°C 

500h 

300°C 

700h 

300°C

1000h 

Energia (mJ)  4,806  4,307  4,581  4,769  4,234  4,383  4,322  4,367 

Szórás (mJ)  0,507  0,284  0,083  0,186  1,127  0,636  0,600  0,509 

Max erő (N)  2,208  1,658  1,750  1,781  1,637  1,718  1,692  1,685 

Szórás (N)  0,121  0,071  0,051  0,079  0,292  0,133  0,130  0,126 

0°C 

0h 

400°C 

100h 

400°C

150h 

400°C

200h 

400°C

300h 

400°C 

500h 

400°C 

700h 

400°C

1000h 

Energia (mJ)  4,806  3,875  4,182  4,511  4,157  4,216  4,503  4,104 

Szórás (mJ)  0,507  0,307  0,345  0,262  0,323  0,594  0,420  0,480 

Max erő (N)  2,208  1,594  1,611  1,726  1,624  1,681  1,708  1,631 

Szórás (N)  0,121  0,068  0,090  0,045  0,072  0,126  0,077  0,097 

0°C 

0h 

500°C 

100h 

500°C

150h 

500°C

200h 

500°C

300h 

500°C 

500h 

500°C 

700h 

500°C

1000h 

Energia (mJ)  4,806  3,188  2,909  2,785  2,474  1,857  1,980  1,423 

Szórás (mJ)  0,507  0,318  0,483  0,390  0,444  0,584  0,715  0,463 

Max erő (N)  2,208  1,455  1,378  1,324  1,235  1,079  1,095  0,979 

Szórás (N)  0,121  0,066  0,141  0,135  0,121  0,192  0,204  0,120 

11. táblázat. Tartós idejű hőkezelésnek kitett kompozithuzalok ütőmunkája
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3.4. Kettős kompozitok előállítása és tulajdonságai 

Az ebben  a  fejezetben  részletesen bemutatásra  kerülő  kísérletsorozatok és eredmé‐

nyeik az AlSi12 mátrixú, kompozithuzal erősítésű kettős kompozitok mint új szerkezeti anya‐

gok mechanikai viselkedésének feltérképezésében nyújtanak segítséget. Az elvégzett munkát 

és annak lépéseit az 54. ábra szemlélteti. 

Mint ahogyan az az 54. ábrán is látszik, a kísérletsorozatnak két fő pillére volt: a négy‐

zet keresztmetszetű próbatestek és az I‐tartók előállítása és vizsgálata. 

3.4.1. Kísérleti paraméterek és az elvégzett vizsgálatok 

A két eltérő típusú próbatest két eltérő technológiával készült. A négyzet keresztmet‐

szetű próbatesteket gravitációs öntéssel, míg az  I‐tartókat nyomásos  infiltrálás segítségével 

készítettem el. 

A  kettős  kompozitokhoz minden  esetben  AlSi12  ötvözetet  használtam, mert  ennek 

önthetősége jobb a tiszta alumíniuménál, és olvadáspontja pedig lényegesen kisebb, mintegy 

575°C. Ez utóbbi azért  is  fontos, hogy a kettős kompozit mátrixa kisebb hőmérsékleten  le‐

gyen feldolgozható, mint a kompozithuzalok mátrixféme. 

A  négyzet  keresztmetszetű  próbatestek  előállítása  során  egy  nyitható  öntőformát 

használtam,  amely  két,  csavarok  segítségével  összeszorítható,  sík  acéllapból  és  a  közéjük 

kerülő keretből állt. A kísérlethez használt öntőforma az 55. ábrán látható. Az öntőformához 

tartozik egy magas tölcsér is, amely alumínium utánpótlást biztosít a beszívódások elkerülé‐

séhez, és növeli az olvadék nyomását a folyadékoszlop magasságánál fogva. A felöntést egy 

cső biztosítja, amely szintén a beszívódások elkerülésében segít. 

54. ábra. A kettős kompozitokkal kapcsolatos kísérleteim áttekintése 
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A  szerszám  minden,  alu‐

míniummal  érintkező  felületét 

grafittal  permeteztem  be  a 

könnyebb  formaleválasztás 

végett.  A  kompozithuzalok  po‐

zícióját  furatozott  acéllapokkal 

biztosítottam,  amelyek  a 

200 mm  hosszú  kompozit‐

huzalokat  a  végeiken  rögzítet‐

ték. A huzalokra felfűzött grafit‐

lapos  összeállítást  az  öntőfor‐

mába  helyeztem,  majd  össze‐

zártam a  formát. A  forma csat‐

lakozó felületeinél nagy hőmér‐

sékletnek  ellenálló  filc  anyagot 

használtam  tömítésként.  Az 

alumíniumot  a  3.1  fejezetben 

ismertetett  indukciós  kemence 

segítségével olvasztottam meg. 

Ehhez  a  kísérlethez  1,6 mm 

átmérőjű  Nextel™ 440  szálerő‐

sítésű kompozithuzalokat használtam fel. A kompozithuzalok mennyiségét növeltem a min‐

tákban 0, 2, 3 és 5 darabszám szerint. 

Az  I‐tartók  előállítása  során  a  nyomásos 

infiltrálás technológiáját alkalmaztam. A formát ennek 

megfelelően kellett kialakítanom. Az  I‐tartó elkészíté‐

séhez azért nem az egyszerűbb gravitációs öntést vá‐

lasztottam,  mert  a  kellő  kényszerítőerő  hiányában 

nem  töltené  ki  teljesen  az  alumíniumolvadék  a  for‐

mát. A  gyártási  eljárást  korábban  részletesen bemu‐

tattam a 2.1.1 és a 3.1 fejezetben. 

Az erre a célra készített, egyszer használatos ön‐

tőformák szerkezeti felépítését az 56. ábra mutatja. A 

forma alapját egy egyik végén  lefenekelt zártszelvény 

adja, amely 400 mm hosszú. Fontos, hogy a befeneke‐

léskor  készített  hegesztett  kötés  légmentes  zárást 

biztosítson. Mivel a kanna 20×40 mm‐es  téglalap ke‐

resztmetszetű  (2,0 mm‐es  falvastagsággal),  így  az  I‐

profilhoz szükséges térfogatokat ki kell szorítani. Erre 

a célra két vastag acéllapot használtam fel. Az acélla‐

pokat az  I‐tartó gerincvastagságának megfelelő távol‐

ságra  hegesztéssel  rögzítettem  egymáshoz  helyet 

hagyva az alumínium beáramlásának. 

 

55. ábra. Négyzet keresztmetszetű próbatestek öntőformája  

 

56. ábra. Az I‐tartók öntőformája  
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Az 1,0 mm átmérőjű kompozithuzalokat az I profil „öv” részeiben, egymáshoz szorosan 

helyeztem  el.  A  szálak  pozícióját  furatozott  grafitlapkák  segítségével  rögzítettem.  Kétféle 

elrendezést alkalmaztam, egysoros (9 db) és kétsoros alternáló (9 db) elhelyezést, ezen felül 

egy erősítés nélküli változatot is kontrollként (57. ábra). A kompozithuzalokat a grafitlapkák 

furataiba illesztettem, amely lapkák így kellő tartást biztosítottak. A huzalok egymással és az 

öntőforma hossztengelyével párhuzamosan helyezkedtek el. 

Formánként  2×9  darab  kompozithuzalt  helyeztem  az  acéllapok mellé.  Az  így  kapott 

egységet becsúsztattam a kannába, egészen az aljáig, majd a  tetejére szigetelőpaplant  tet‐

tem, amely az alumínium  idő előtti beszivárgását akadályozza meg,  illetve az alumínium ol‐

vadékdugó kialakulását segíti. A paplan tetején helyeztem a zártszelvény méretére forgácsolt 

alumínium  tömböt, amely mátrixként  funkcionált. Az alumínium  tömb közepén  furatot he‐

lyeztem el a termoelemek számára, amelyekkel a tömb hőmérsékletét, megolvadását kísér‐

tem figyelemmel. 

Összesen három darab  formát állítottam ösz‐

sze,  kettőt  a  két  különböző  kompozithuzal‐

elrendezés számára és egyet egy erősítés nélküli  I‐

tartóhoz, amelyhez képest meg  tudom határozni a 

tulajdonságok eltérését. A három összeállítást egy‐

idejűleg  infiltráltam,  ezzel  is  biztosítva  az  azonos 

körülményeket.  A  végső  összeállítást  az  infiltráló 

berendezésbe helyezve, a bekötött termoelemekkel 

az 58. ábra mutatja. 

A  hőmérséklet  pontos  ismerete  kiemelten 

fontos, mert  a  gyártás  szempontjából  az  optimális 

hőmérséklet‐tartomány meglehetősen  szűk.  A  hő‐

mérsékletet  felülről  korlátozza,  hogy  a 

kompozithuzal  mátrixa  ne  olvadjon  meg  annyira 

(részleges  olvadás  előnyös  is  lehet),  hogy  a  szálak 

elmozdulhassanak,  viszont  alsó  korlátot  jelent  az, 

hogy a tömb sikeres előállításának elengedhetetlen 

feltétele a mátrixanyag megolvadása. 

A  kamra  lezárását  követően  vákuumot  hoz‐

tam létre, miközben felhevítettem az összeállítást a mátrixanyag olvadáspontja fölé 40°C‐kal. 

 

57. ábra. Az I tartó méretei és a kompozithuzalok elhelyezkedése az I‐tartókban 

58. ábra. Összeállított kannák a 

nyomásos infiltráló berendezésben  
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A  vákuum  alatt megolvasztott  fém  „hermetikus  dugót”  képez  az  öntőformában.  Ekkor  az 

olvadék feletti és alatti térben egyaránt vákuum van. Ezután 0,34 MPa nyomású argon gázzal 

elárasztva a kamrát, nyomáskülönbséget hoztam  létre az “olvadékdugó” két oldalán, amely 

arra kényszerítette a fémolvadékot, hogy a szigetelő paplanon keresztül a formába folyjon, 

kitöltve a szűkebb keresztmetszeteket is. 

A kannák  felnyitása és a minták eltávolítása után a próbatestek készremunkálása kö‐

vetkezett. Az elkészített próbatesteket hárompontos hajlítóvizsgálatnak vetettem alá. A sza‐

kítógép keresztfejének sebessége 5 mm/min volt. Az elkészült próbatestek hossza  lehetővé 

tette egy próbatesten több mérés elvégzését. 

3.4.2. Négyzet keresztmetszetű próbatestek 

A  négyzet  kereszt‐

metszetű  próbatestek 

hajlítóvizsgálatából  kapott 

eredményeket az 59. ábrán 

mutatom be. A diagramban 

szignifikánsan megjelenik a 

kompozithuzalok  mennyi‐

ségének  hatása.  Az  ered‐

ményekre  jó  közelítéssel 

egyenes  illeszthető,  amely 

lineáris  kapcsolatra  enged 

következtetni  az  erősítő‐

anyag  mennyisége  és  a 

hajlítószilárdság  között. 

Ebben a kísérletben a huza‐

lokat  úgy  helyeztem  el  a 

formán belül a furatos grafitlapkák segítségével, hogy azok egymástól és a forma falától mi‐

nél távolabb  legyenek. Ezzel minimalizáltam az öntési hibák keletkezésének valószínűségét, 

mivel  sem  a  grafitozott  forma,  sem  pedig  az  alumínium‐oxid  felületi  réteggel  bíró 

kompozithuzal nem nedvesedik az alumíniumolvadék által. 

3.4.3. I‐tartók 

Az elkészült I‐tartók a 60. ábrán  láthatók. A gyár‐

tás  során  szerzett  tapasztalat az volt, hogy a nagy ke‐

resztmetszeten keresztül, nagy sebességgel, akadályta‐

lanul beáramló olvadék porózus darabot  eredményez. 

Ennek oka, hogy az alumínium olvadékfolyam megsza‐

kadhatott, több alkalommal is vagy buborékossá válha‐

tott. A  többi darab  esetében  is megfigyelhető  volt  ki‐

sebb mértékű porozitás, amely az anyag  zsugorodásá‐

ból adódott. 

59. ábra. Négyzet keresztmetszetű próbatestek hajlítószilárdsága  

60. ábra. Az elkészült I‐tartók  
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A  hajlítóvizsgálat  eredmé‐

nyét a 61. ábra mutatja. 

A  vizsgálati  eredmények‐

ből  világosan  látszik,  hogy  az 

erősített  darabok minden  eset‐

ben  nagyobb  hajlítószilárdságot 

mutattak,  mint  az  erősítetlen 

minta.  A  9‐9  darab  kompozit‐

huzal  egy‐  vagy  kétsoros  elhe‐

lyezése  számottevő  szilárdság‐

beli változást nem okozott, mint 

ahogyan  az  várható  is  volt,  hi‐

szen  a  semleges  száltól  való  tá‐

volság  átlagosan mindkét  típus‐

nál  azonos  volt.  A  két  változat 

szilárdságbeli eltérése az azonos 

mintákon  mért  eredmények 

szórásánál kisebb.  

Az  elkészült  I‐tartók  keresztmetszeti  csiszolatait  is  elkészítettem  a  második  mát‐

rix/kompozithuzal határfelület alaposabb vizsgálatához. A csiszolatokról készült optikai mik‐

roszkópos felvételeket a 62. ábra mutatja. 

A  nagyobb  nagyítású  képen  látható,  hogy  a második mátrixfém  és  a  kompozithuzal 

mátrixának határvonala  tökéletesen összehegedt,  tehát  az  erősítőfázis  és  a mátrix  közötti 

kapcsolat jó. A minták maratása után láthatóvá vált a dendrites kristályszerkezet, ami a lassú 

lehűlés következménye. 

A kettős kompozit próbatestek hajlítóvizsgálatának eredményeit a 12. táblázatban fog‐

laltam össze. 

 

 

 

 

 

61. ábra. Az I‐tartók hajlítóvizsgálatának eredményei 

 
 

62. ábra. I‐tartók keresztmetszeti csiszolatképei  
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Próbatest 

típusa 
Hajlító 

erő (N) 

Hajlító 

nyomaték 

(Nm) 

Inercia 

(mm4) 

Hajlító 

szilárdság 

(MPa) 

Kompozithuzal 

mennyisége 

(db) 

Huzalok 

térfogathányada 

(%) 

Négyzetes Al  10480  157  4219  279  0  0 

Négyzetes 2  11140  167  4219  297  2  1,8 

Négyzetes 3  12475  187  4219  333  3  2,7 

Négyzetes 4  13380  201  4219  357  4  3,6 

I‐tartó Al  8400  172,2  41705  74,3  0  0 

I‐tartó 2×1  9975  240,5  41705  88,3  2×9  5,9 

I‐tartó 2×2  9900  203,0  41705  87,6  2×9  5,9 

12. táblázat. Kettős kompozitok hajlítóvizsgálatának eredményei 
A mérési  adatok  áttekintésével megállapítható, hogy  a  gravitációs  öntéssel  készített 

daraboknál  3,6%  térfogatszázaléknyi  kompozithuzal  jelenléte  30,0%‐os  hajlítószilárdság‐

növekedést eredményez, míg a gáznyomásos  infiltrációnál 5,9%  térkitöltésű kompozithuzal 

17,9%‐os hajlítószilárdság‐növekedést okoz. A két eljárás közül a gravitációs öntés bizonyult 

hatékonyabbnak a szilárdságnövelés terén. Ennek oka az, hogy a gravitációs öntéssel készült 

darabokat közel porozitásmentesen sikerült előállítani, míg a gáznyomásos  infiltrációval ké‐

szült daraboknál az akadálytalan és gyors olvadékbeáramlás következtében az olvadéksugár 

többször megszakadhatott, ezzel gázzárványokat létrehozva a darabban.  
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4. A kutatómunka összefoglalása 

Az értekezésemben bemutatott  kísérleti munkám három  fő  területet  foglal magába, 

úgymint az infiltrációs nyomás hatása a kompozithuzalok tulajdonságaira, a kompozithuzalok 

tartós idejű hőn tartása és annak hatása, valamint a kettős kompozitok előállítása és vizsgá‐

lata. 

Az  infiltrációs nyomás hatásának  vizsgálatához  1,0  és  2,0 mm  átmérőjű Nextel™ 440 

szálakkal  erősített  alumíniummátrixú  kompozithuzalokat  állítottam  elő  folyamatos 

infiltrálással, és a gyártás alatt lépcsősen változtattam az infiltrációs nyomást. Az 1,0 mm‐es 

kompozithuzalok  esetében  5  lépcsőben, míg  a  2,0 mm  átmérőjű  huzaloknál  7  lépcsőben. 

Ennek oka az volt, hogy a nagyobb átmérőjű kompozithuzalnál, szálszakadás nélkül, nagyobb 

gyártási nyomás volt megengedhető. A huzalokból minden egyes nyomáshoz tartozóan 10‐

10 mintát vettem ki, amelyeken vizsgáltam az infiltrált keresztmetszet hányadát és a szakító‐

szilárdságot. A mátrix térkitöltését a kompozithuzal teljes keresztmetszetéről alkotott optikai 

mikroszkópos  felvételek  képelemzésével  határoztam meg,  amely  eljárás  során  a  huzalban 

lévő szálakat, üregeket és a mátrixot azok színe alapján választottam szét. Az eredmények 

szemléletesebb  ábrázolása  véget bevezettem  a  relatív mátrixhányadot,  amely  azt mutatja 

meg, hogy a szálak közötti tér hány térfogatszázalékát sikerült kitöltenie a mátrixnak. Majd 

ennek a paraméternek a függvényében ábrázolva mutattam meg az  infiltrációs nyomás vál‐

tozását 1,0 és 2,0 mm átmérőjű kompozithuzalokra. 

A kísérletből megállapítottam, hogy az infiltrációs küszöbnyomás értéke folyamatos el‐

járás  során Nextel™ 440/Al 99,5  kompozithuzalok  esetén  0,62‐0,83 MPa  közé  esik, mert  e 

nyomás alatt nem történt  infiltráció és az  infiltrálás megindulása ebbe a tartományba esik. 

Az első vizsgálható (a mátrix által egyben tartott) kompozithuzalt 0,83 MPa nyomás mellett 

sikerült előállítani, és egyben ez a gyártás során alkalmazott első nyomáslépcső  is mindkét 

kompozithuzal méret esetében. Az 1,0 mm‐es kompozithuzalnál a szálszakadás nélkül elér‐

hető  maximális  infiltrációs  nyomás  1,65 MPa,  míg  2,0 mm‐es  huzaloknál  2,07 MPa  volt. 

Megállapítottam, hogy a nyomás és az alumínium‐térkitöltése  közötti kapcsolat nagyon  jó 

közelítéssel  lineáris a vizsgált tartományban. A kísérleti eredményeimet összevetettem két, 

az  infiltrációs nyomás becslésére szolgáló, elméleti modellel. A White‐Mortensen modell az 

én esetemben érvényes paraméterek mellett  (σ=0,84‐0,9 J/m2; ΘAl‐Al2O3=130‐140°; Vsz=43,7‐

59,7%; és dsz=8,2‐14,5 µm) 0,12‐0,50 MPa értéktartományra jósolja az infiltráció megindulá‐

sához tartozó küszöbnyomást, míg a Kaptay modell ugyanezekkel a paraméterekkel számol‐

va 0,20‐0,77 MPa‐ra. Megállapítottam, hogy a mérési eredményeim csak a Kaptay modellel 

mutatnak átfedést, így csak ez a modell adhat magyarázatot a folyamatos infiltráció nyomás‐

szükségletére. A White‐Mortensen modell számításába nem körkeresztmetszetet, hanem a 

valóságnak  jobban megfelelő ovális szálat helyettesítve megállapítottam, hogy az érvényes 

paramétertartomány  középértékeivel  a  számítás  nem  mutat  jelentős  eltérést 

(Pkör=0,23 MPa; Povál=0,21 MPa), tehát az ovális keresztmetszet helyettesítése az ovál főten‐

gelyeinek átlagával megegyező átmérőjű körrel, a gyakorlat számára elfogadhatóan kismér‐

tékű hibát eredményez ez a modell. 

Az infiltrációs nyomás változtatásával készült kompozithuzalokból kivett mintákon sza‐

kítóvizsgálatot végeztem, amelynek tanulsága szerint a kompozithuzalok szilárdsága méret‐
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függő és maximumos görbét ad az  infiltrációs nyomás és a relatív mátrixhányad függvényé‐

ben egyaránt. A vizsgálatok eredményei alapján a 2,0 mm átmérőjű kompozithuzal szilárdsá‐

ga  csupán  75%‐a  az  1,0 mm‐es  huzalénak.  A  szakítószilárdság maximuma  az  1,0 mm‐es 

kompozithuzalok esetében 1,03 MPa‐nál, azaz 82,3%‐os  relatív alumínium  térfogathányad‐

nál, míg 2,0 mm huzalnál 1,86 MPa‐nál és 89,7%‐os relatív alumíniumtartalomnál adódott. A 

nyomás‐szakítószilárdság  függvénymaximum  létezését a nagyobb nyomásokon  fellépő szál‐

töredezéssel és elnyíródással magyarázom, azonban ezt kísérletileg nem sikerült  igazolnom 

(három módszerrel próbáltam igazolni). 

A kompozithuzalok tartós  idejű hőkezelését azért végeztem, hogy megmutassam, ho‐

gyan változnak a mechanikai és az elektromos tulajdonságai a huzaloknak a hőkezelés hatá‐

sára, ami a kompozithuzalok nagyfeszültségű sodronykábelek megerősítéseként történő fel‐

használása szempontjából  fontos. A hőkezeléseket 200‐500°C között 0‐1000 órán át végez‐

tem, majd szobahőmérsékleten vizsgáltam minden egyes paraméterpárhoz tartozó 6‐6 min‐

ta  termoelektromos  erejét,  fajlagos  ellenállását,  ütőmunkáját  és  hajlítószilárdságát.  A 

termoelektromos  erő  mérésekor  sikerült  meghatározni  a  hőmérséklet – idő ‐

termoelektromos erő kapcsolatát, azonban a kapott eredmények a várakozásaimtól eltérően 

nem mutattak szigorúan monoton változás, ugyanis a termoelektromos erő kezdetben csök‐

ken a hőmérséklet növelésével, majd nő.  Így a mérési eredményeim nem alkalmasak arra, 

hogy csupán a  termoelektromos erő mérése alapján  lehessen következtetéseket  levonni a 

mechanikai  tulajdonságokra  vonatkozóan. Kísérleti eredményeim  alapján megállapítottam, 

hogy  a  hőkezelési  idő  hatása  elhanyagolható  a  hőmérséklet  hatásához  képest.  A 

kompozithuzalok  termoelektromos erejét gyakorlatilag a hőkezelési hőmérséklet határozza 

meg. 

A villamos ellenállás mérésekor az eredmények azt mutatták, hogy a kompozithuzalok 

fajlagos ellenállása a hőmérséklet és a hőkezelési idő függvényében egyaránt állandó. Ez azt 

bizonyítja, hogy a kompozithuzalok ellenállása nem változik hő hatására, amely kedvező a 

nagyfeszültségű  kábelek  megerősítéseként  történő  felhasználás  szempontjából.  A 

kompozithuzalokon mért  fajlagos ellenállást összevetettem egy a  szakirodalomban megta‐

lálható  modellel,  amely  kifejezettem  nemvezető  erősítőanyaggal  rendelkező  fémmátrixú 

kompozitokra  lett  kidolgozva.  A  modell  az  alumínium  fajlagos  ellenállásából 

(0,00271 Ωmm2/m) kiindulva a kompozithuzal fajlagos ellenállását 0,0065 Ωmm2/m‐re becsli, 

amely  érték  jól  közelíti  az  általam  kísérletileg meghatározott  0,0070 Ωmm2/m  értéket. Az 

eltérésért felelős lehet a maradék porozitás és a mátrix szennyező tartalma. 

A hőkezelt kompozithuzalok hajlítóvizsgálata megmutatta, hogy, míg a hőkezelési  idő 

nincs számottevő befolyással a hajlítószilárdságra, addig a hőkezelés hőmérséklete meghatá‐

rozó. Az eredményekből azt a következtetést vontam  le, hogy a kompozithuzalok hajlítószi‐

lárdsága  400°C  alatti  tartományban  közel  azonos, míg  500°C‐on  egy  ugrásszerű  romlás  fi‐

gyelhető meg a hajlítószilárdság értékeiben. Ez a szilárdságcsökkenés akár az 50%‐ot is elér‐

heti.  Az  ütővizsgálat  eredményei  a  hajlítóvizsgálati  adatokkal  és megállapításokkal  teljes 

összhangot mutattak. Ezek alapján kijelenthető, hogy a kompozithuzal statikus és dinamikus 

mechanikai tulajdonságai 400°C‐nál még nem jelentősen, de 500°C‐nál már rohamosan rom‐

lanak. Továbbá elmondható, hogy a 100 órás hőkezelési idő felett az idő hatása a mért érté‐

kekre gyakorlatilag elhanyagolható, azonban a hőkezelési hőmérséklet hatása meghatározó. 
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Kettős kompozitokkal kapcsolatos kísérleteimben előállítottam négyzet és „I” kereszt‐

metszetű próbatesteket, amelyeket később hajlítóvizsgálatnak vetettem alá. Mindkét próba‐

test típus esetében a másodlagos mátrix anyaga AlSi12, míg az erősítő kompozithuzal négy‐

zetes  próbatestnél  1,6 mm,  míg  az  I‐tartónál  1,0  mm  átmérőjű  Nextel™ 440/Al 99,5 

kompozithuzal volt. A gravitációs öntéssel készített négyzet keresztmetszetű próbatestekben 

változtattam az erősítőanyag, azaz a kompozithuzal mennyiségét, és vizsgáltam a szilárdság‐

ban bekövetkező változásokat. Az eredmények azt mutatták, hogy a kompozithuzalok meny‐

nyisége jó közelítéssel lineáris kapcsolatban áll a kettős kompozit hajlítószilárdságával. 

Az  „I”  tartó próbatestek  csak a  szélső  szálakban  tartalmaztak erősítő kompozithuzalt 

(oldalanként 9‐9 darabot). Ebben a kísérletben változtattam a 9 darab kompozithuzal helyze‐

tét, így készült 2×1 rétegben és 2×2 rétegben erősített kettős kompozit I‐tartó. A gáznyomá‐

sos  infiltrációval készített  I‐tartók hajlítóvizsgálatából kiderült, hogy a várakozásoknak meg‐

felelően nem befolyásolta az elrendezés a hajlítószilárdságot (a 2×2 réteg esetén törekedtem 

a 2×1 rétegű esettel közel azonos inerciájú elrendezésre). A kontrollként előállított, erősítet‐

len próbatesthez képest az erősített változatok átlagosan 118%‐kal nagyobb hajlítószilárdsá‐

got mutattak. Ebből világosan látszik, hogy a kompozithuzalok és a másodlagos mátrix közöt‐

ti kapcsolat jó és érdemben jelentkezik a szilárdságnövelő hatás. Ezt a tényt a keresztmetsze‐

ti csiszolatokról készített optikai mikroszkópos felvételek  is alátámasztják, ugyanis nem volt 

látható a felvételen a kompozithuzal mátrixának és a másodlagos mátrix határfelülete. Ezek 

alapján  megállapítottam,  hogy  a  kompozithuzal  alkalmazása  erősítőanyagként  kettős 

kompozitokban más módon el nem érhető előnyöket biztosít: könnyen elhelyezhető a bo‐

nyolult profilokba is, gyártás során nem mozdul el és a másodlagos mátrixanyaggal jó kötést 

képes kialakítani, ugyanakkor a szálak közötti infiltráció már biztosított, így a kisebb nyomás 

is elegendő a szálak, illetve huzalok közötti tér kitöltéséhez. 

4.1. Az eredmények hasznosítása 

A  kompozithuzal potenciális alkalmazási  területeiként  korábban megjelölt  iparágak a 

XXI. században szükségét érzik a folyamatos fejlesztéseknek a költséghatékonyabb működé‐

sük  és  a  piaci  versenybeli  előnyük  érdekében. A  kompozithuzalok  az  értekezésben  taglalt 

minőségben és méretekben már most rendelkezésre állnak a fejlesztésekhez. 

Az általam közzétett eredmények alapján a kompozithuzalok gyártásakor a várható tu‐

lajdonságok és gyártási paraméterek jól becsülhetők. 

A kompozithuzalok használatának hőmérséklet‐tartományára  is ajánlást  fogalmaztam 

meg  értekezésemben,  miszerint  a  Nextel™  440  erősítésű,  alumíniummátrixú 

kompozithuzalok 400°C alatt használhatóak  jelentős tulajdonságváltozás (pl. szilárdságcsök‐

kenés) nélkül. 

Több  gyártási  technológiával  is  készítettem  kettős  kompozitot,  amely  kísérletsoroza‐

tokból kiderült, hogy a kompozithuzal mátrixánál kisebb olvadáspontú ötvözetek megerősí‐

tésére kiválóan alkalmas a kompozithuzal. Az eredmények világosan megmutatják, hogy bo‐

nyolultabb  szerkezetű  öntvényekben  is  megoldható  a  huzalok  pozícionálása.  A 

kompozithuzal mind a szilárdságra, mind pedig a merevségre kedvező hatást gyakorol. 
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4.2. További kutatási lehetőségek 

Az értekezésben  taglalt kutatási  területek széles spektrumot  fednek  le az anyagtudo‐

mány területén, ennek köszönhetően a téma lehetőségekben gazdag és rendkívül szerteága‐

zó.  A  disszertációban  említett  összes  kísérletnek  új  alapot  teremtene  a  hibrid  szálas 

kompozithuzalok alkalmazása. Igen  izgalmas és érdekes folytatása  lenne munkámnak, ha az 

eddig  alkalmazott Nextel™  440  kerámiaszálakat  különböző mértékben más  kerámiaszállal 

együttesen használnánk fel a mátrixfém megerősítésre. Ebben az esetben mód nyílna a hib‐

ridhatás szemléltetésére, hiszen egy jól nedvesedő anyagú vagy bevonatú szál alkalmazása a 

Nextel™ 440 mellett tovább javíthatná a gyártási sebességet és minőséget. Másik lehetőség 

a  szénszál  alkalmazása, amely önmagában nagyon nehézkesen használható  kompozithuzal 

gyártásához, rossz nedvesedése miatt viszont a Nextel™ 440 szálakkal együtt elképzelhető, 

hogy  az  alumínium  átitatná  a  kevert  szálú  pászmát. Az  így  elkészített  kompozithuzalokon 

ugyancsak érdemes lenne tartós idejű hőkezeléseket végezni, hiszen a több komponens több 

kémiai reakció lehetőségét is magában hordozza. 

A kettős kompozitok területén is a hibrid irányzat jelenthetne új kutatási irányt, a meg‐

lévő kompozithuzallal erősített mátrixban  lévő szabad területet részecske‐erősítéssel  lehet‐

ne kitölteni. Sőt, a fémhabok kompozithuzallal történő erősítése  is egy  ipari szempontból  is 

motivált feladat lenne. 

A kompozithuzal gyártásában  is rejlenek  lehetőségek. Blücher professzor elképzelései 

alapján a nyomásos  infiltrációt ultrahanggal  lehetne segíteni, amely a szükséges  infiltrációs 

nyomás  jelentős  csökkenését  eredményezhetné,  ezzel  stabilabb  és  hatékonyabb  gyártást 

biztosíthatna. 

A Kaptay modell által adott küszöbnyomásfüggvény alapján a szálak ritkább elrendező‐

dése esetén, még nagy peremszögek mellett sem nő jelentős mértékben a folyamatos infilt‐

rációhoz  szükséges  küszöbnyomás  értéke.  Ezért  elképzelésem  szerint  a  folyamatos  eljárás 

továbbfejleszthető  azzal,  hogy  a  bemeneti  kapu  több  furatot  tartalmazna  és  az  eredeti 

pászmát több szálkötegre osztva vezetnénk be az olvadékba és az olvadékon belül egyesíte‐

nénk a szálkötegeket egyetlen pászmává a középső kapu segítségével. Mint ahogyan a méré‐

si  eredményeimben  is  látszott  a  kisebb  átmérő  kedvezőbb  a  szilárdság  szempontjából  és 

ugyanakkor könnyebben infiltrálható is, így a több, kisebb pászma külön‐külön infiltrálódna. 

További előnye lenne ennek a módszernek, hogy a szálkötegek egyesítése során szálak közé 

szoruló olvadék a pászma közepéből kifelé igyekszik a kisebb nyomású helyekre, ezzel tovább 

javítva az infiltráció hatékonyságát. 
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5. A tézisek ismertetése 

1. tézis (3.2. Az infiltrációs nyomás hatása) [113, 114] 

Mérésekkel  igazoltam, hogy a Nextel™ 440/Al kompozithuzalok folyamatos  infiltráció‐

jához  szükséges  küszöbnyomás  intervalluma  0,62‐0,83 MPa. A  küszöbnyomás  értéke 

felett az alumínium térfogathányada és az  infiltrációs nyomás közötti kapcsolat a gya‐

korlat számára elfogadható mértékben  lineáris, 1,0 mm átmérőjű kompozithuzaloknál 

0,83 MPa‐1,63 MPa közötti, míg 2,0 mm átmérőjű kompozithuzalok esetén 0,83 MPa‐

2,07 MPa közötti nyomástartományra vonatkoztatva. 

2. tézis (3.2. Az infiltrációs nyomás hatása) [113, 114] 

A küszöbnyomás 0,62‐0,83 MPa‐os intervallumát összevetettem két elméleti modellel, 

a következő paraméterek mellett: a szálak átmérője 11,35±3,15 µm, a szálak térfogat‐

hányada 51,7±8%, az olvadék  felületi  feszültsége 0,87±0,03  J/m2, az olvadék perem‐

szöge a szálakon 135±5°. A White és Mortensen modell 0,12‐0,50 MPa‐t, míg a Kaptay 

modell 0,20‐0,77 MPa‐t ad eredményül. Ez utóbbi átlapolódik a kísérleti eredménye‐

immel,  míg  az  első  nem,  tehát  kísérleti  eredményeim  matematikai  közelítésére  a 

Kaptay modell alkalmas. 

3. tézis (3.2. Az infiltrációs nyomás hatása) [113, 114] 

Megállapítottam, hogy a Nextel™ 440/Al kompozithuzalok szakítószilárdság‐infiltrációs 

nyomás  (mátrixhányad)  függvény maximummal  rendelkező  görbét  ad  eredményül  a 

vizsgált  tartományban.  A  legnagyobb  szakítószilárdság  1,0 mm  átmérőjű 

kompozithuzal esetén 1,03 MPa, míg 2,0 mm átmérőjű kompozithuzalnál 1,86 MPa in‐

filtrációs nyomás mellett adódik. 

4. tézis (3.3. Kompozithuzalok tartós idejű hőkezelése) [115, 116] 

Bebizonyítottam, hogy a kompozithuzalok statikus és dinamikus terhelhetősége 500°C 

és  e  feletti  hőmérsékleten  végzett  hőntartást  követően  jelentősen  csökken  már 

100 óra elteltével is, 1000 óra alatt akár 50%‐os csökkenés is bekövetkezhet. 

5. tézis (3.3. Kompozithuzalok tartós idejű hőkezelése) [115, 116] 

Mérési  eredményekkel  igazoltam,  hogy  a  Nextel™ 440/Al  kompozithuzalok  fajlagos 

elektromos ellenállása 500°C‐os és 1000 órán át tartó hőkezelést követően  is állandó. 

Az  átlagosan  55 térfogatszázalékban  kerámiaszálat  tartalmazó,  1,6 MPa  infiltrációs 

nyomás  mellett  készült  1,6 mm  átmérőjű  kompozithuzalok  fajlagos  ellenállása 

0,007±0,0006 Ωmm2/m. 

6. tézis (3.4. Kettős kompozitok előállítása és tulajdonságai) [117‐122] 

Kísérleti  eredményekkel  alátámasztottam,  hogy  a  Nextel™ 440/Al  kompozithuzallal 

erősített AlSi12 mátrixú kettős kompozitok előállítására a gravitációs és a gáznyomásos 

infiltráció egyaránt alkalmas. A gravitációs öntéssel készített kettőskompozitok hajlító‐

szilárdsága 3,6 térfogatszázalék kompozithuzal‐erősítés mellett 30%‐os növekedést ért 

el, míg a gáznyomásos infiltráció esetében 5,9 térfogatszázalék kompozithuzal‐erősítés 

17,9% hajlítószilárdság‐növekedést eredményezett. 

   



Kientzl Imre    PhD‐értekezés 

  
85 

 

   

6. Theses 

1. Thesis (3.2 The influence of the infiltration pressure) [113, 114] 
By  taking measurements  I proved  that  the  threshold pressure  interval, necessary  for 

the  continuous  infiltration of  the Nextel™ 440/Al  composite wires,  is 0.62‐0.83 MPa. 

Above this threshold pressure value, the relation between the volumetric part of the 

aluminium and  the  infiltration pressure values  is  sufficiently  linear and  therefore ac‐

ceptable  in  practice.      This  statement  is  valid  for  a  pressure  interval  of  0.83 MPa‐

1.63 MPa and 0.83 MPa‐2.07 MPa with the 1.0 and 2.0 mm diameter composite wires 

respectively. 

2. Thesis (3.2 The influence of the infiltration pressure) [113, 114] 
The 0.62‐0.83 MPa  interval  for  the  threshold pressure was compared with  two  theo‐

retic  models  using  the  following  parameters:  the  diameter  of  the  fibres  11.35 

±3.15 µm, the volumetric part of fibres 51.7 ±8%, the surface tension of the melt 0.87 

±0.03 J/m2, and the contact angle of the melt on the fibres 135 ±5°. The results of the 

White and Mortensen model were 0.12‐0.50 MPa and 0.20‐0.77 MPa with the Kaptay 

model. The latter values overlap with the results from my experiments, while the first 

does not. Therefore the Kaptay model is more suitable for the mathematical approach 

of my own trial results. 

3. Thesis (3.2 The influence of the infiltration pressure) [113, 114] 
In  the  range  examined,  the  tensile  strength  ‐  infiltration  pressure  (matrix  fraction) 

function  for  the Nextel™ 440/Al  composite wires  results  in a graph  showing a maxi‐

mum value.   With the 1.0 mm diameter type wire, the highest tensile strength value 

was achieved at 1.03 MPa, while with the 2.0 mm diameter wire, this infiltration pres‐

sure value was 1.86 MPa. 

4. Thesis (3.3. Prolonged heat treatment of composite wires) [115, 116] 
It was demonstrated, that the static and dynamic  loading capability of the composite 

wires were significantly reduced after only 100 hours, while maintaining a temperature 

of 500°C and above. Notably, after 1000 hours, a 50% reduction can occur. 

5. Thesis (3.3. Prolonged heat treatment of composite wires) [115, 116] 
It was proved by means of measurement of the results, that the electrical resistivity of 

the  Nextel™ 440/Al  composite  wires  still  remained  consistent  following  the  heat 

treatment on 500°C for 1000 hours. The resistivity of the composite wires (1.6 mm di‐

ameter), containing an average of 55% of ceramic fibres (by volume), produced with an 

infiltration pressure of 1.63 MPa, is 0.007 ±0.0006 Ωmm2/m. 

6. Thesis (3.4. Production and properties of double composites) [117‐122] 
It was demonstrated from the trial results that for the production of the AlSi12 matrix 

double  composite  reinforced with  Nextel™ 440/Al  composite wire  both  the  gravity 

casting and  the gas pressure  infiltration method are  suitable. The gravitation  casted 

double composites showed 30% increasing of bending strength in case of 3.6% volume 

fraction  of  composite wire  reinforcement, while  the  gas  pressure  infiltrated  double 

composites showed 17.9% increasing of bending strength in case of 5,9% volume frac‐

tion of composite wire reinforcement.   
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8. Mellékletek 

Ebben a  fejezetben  ismertetem  táblázatos  formában azokat a mérési eredményeket, 

amelyek terjedelmük vagy a jobb átláthatóság miatt nem kaptak helyet az értekezés kísérleti 

fejezeteiben. 
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8.1. 1,0 és 2,0 mm átmérőjű kompozithuzalok infiltrációja 

1,0 mm‐es, 0,83 MPa nyomással gyártott huzalok keresztmetszeti képei 

   
120 PSI 1; T=741939 µm2; 

Porozitás: 12,8%; Rel. Al: 77,9% 

120_2; T=773376 µm2;

Porozitás: 11,6%; Rel. Al: 80,5% 

120_3; T=733226 µm2;

Porozitás: 15,7%; Rel. Al: 72,7% 

 

120_4; T=745509 µm2; 

Porozitás: 16,7%; Rel. Al: 71,2% 

120_5; T=732644 µm2;

Porozitás: 15,3%; Rel. Al: 73,3% 

120_6; T=787881 µm2;

Porozitás: 13,1%; Rel. Al: 78,2% 

 
 

120_7; T=715142 µm2; 

Porozitás: 13,7%; Rel. Al: 75,7% 

120_8; T=740641 µm2;

Porozitás: 13,2%; Rel. Al: 77,1% 

120_9; T=732279 µm2;

Porozitás: 13,8%; Rel. Al: 75,9% 

 

A 8,28 bar  (120 PSI) nyomás mellett előállított 1,0 mm át‐

mérőjű kompozithuzalok átlagosan 14% (szórás 1,5) porozi‐

tást  tartalmaznak,  relatív  alumínium  mennyiségük  pedig 

átlagosan  75,9%  (szórás  2,8).  Az  átlagos  terület 

746632 µm2, amelyből a számított egyenértékű kör átmérő 

0,98 mm. 

120_10; T=763690µm2; 

Porozitás: 13,6%; Rel. Al: 76,9% 
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1,0 mm‐es, 1,03 MPa nyomással gyártott huzalok keresztmetszeti képei 

   

150 PSI 1; T=704201 µm2; 

Porozitás: 9,9%; Rel. Al: 82,2% 

150_2; T=716164 µm2;

Porozitás: 11%; Rel. Al: 80,4% 

150_3; T=671083 µm2;

Porozitás: 12,3%; Rel. Al: 76,9% 

 
150_4; T=718757 µm2; 

Porozitás: 7,6%; Rel. Al: 86,5% 

150_5; T=719577 µm2;

Porozitás: 7,7%; Rel. Al: 86,4% 

150_6; T=658645 µm2;

Porozitás: 8,5%; Rel. Al: 83,9% 

   

150_7; T=657599 µm2; 

Porozitás: 9,1%; Rel. Al: 82,7% 

150_8; T=694040 µm2;

Porozitás: 7,1%; Rel. Al: 87,2% 

150_9; T=669196 µm2;

Porozitás: 12,6%; Rel. Al: 76,3% 

 

A  10,34  bar  (150  PSI)  nyomás mellett  előállított  1,0 mm 

átmérőjű kompozithuzalok átlagosan 9,6%  (szórás 2,0) po‐

rozitást tartalmaznak, relatív alumínium mennyiségük pedig 

átlagosan  82,3%  (szórás  3,8).  Az  átlagos  terület 

689667 µm2, amelyből a számított egyenértékű kör átmérő 

0,94 mm. 

150_10; T=687405 µm2; 

Porozitás: 10,6%; Rel. Al: 80,5% 
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1,0 mm‐es, 1,24 MPa nyomással gyártott huzalok keresztmetszeti képei 

 
   

180 PSI 1; T=716708 µm2; 

Porozitás: 6,8%; Rel. Al: 87,9% 

180_2; T=656491 µm2;

Porozitás: 9,4%; Rel. Al: 82,0% 

180_3; T=633811 µm2;

Porozitás: 3,0%; Rel. Al: 94,0% 

   
180_4; T=776661 µm2; 

Porozitás: 6,4%; Rel. Al: 89,4% 

180_5; T=690105 µm2;

Porozitás: 8,3%; Rel. Al: 84,8% 

180_6; T=705124 µm2;

Porozitás: 4,9%; Rel. Al: 91,2% 

 
 

180_7; T=714085 µm2; 

Porozitás: 7,7%; Rel. Al: 86,2% 

180_8; T=800769 µm2;

Porozitás: 7,4%; Rel. Al: 87,9% 

180_9; T=684003 µm2;

Porozitás: 10,5%; Rel. Al: 80,6% 

 

A  12,41  bar  (180  PSI)  nyomás mellett  előállított  1,0 mm 

átmérőjű kompozithuzalok átlagosan 7,2%  (szórás 2,1) po‐

rozitást tartalmaznak, relatív alumínium mennyiségük pedig 

átlagosan  87,1%  (szórás  4,0).  Az  átlagos  terület 

711926 µm2, amelyből a számított egyenértékű kör átmérő 

0,95 mm. 
180_10; T=741505 µm2; 

Porozitás: 7,5%; Rel. Al: 87,0% 
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1,0 mm‐es, 1,52 MPa nyomással gyártott huzalok keresztmetszeti képei 

 

220 PSI 1; T=740916 µm2; 

Porozitás: 5,5%; Rel. Al: 90,5% 

220_2; T=683356 µm2;

Porozitás: 6,2%; Rel. Al: 88,6% 

220_3; T=732239 µm2;

Porozitás: 7,2%; Rel. Al: 87,4% 

 
220_4; T=725632 µm2; 

Porozitás: 6,4%; Rel. Al: 88,7% 

220_5; T=715911 µm2;

Porozitás: 6,1%; Rel. Al: 89,2% 

220_6; T=677612 µm2;

Porozitás: 7,8%; Rel. Al: 85,4% 

   

220_7; T=670216 µm2; 

Porozitás: 4,0%; Rel. Al: 92,5% 

220_8; T=680587 µm2;

Porozitás: 1,3%; Rel. Al: 97,6% 

220_9; T=685069 µm2;

Porozitás: 4,1%; Rel. Al: 92,4% 

 

A  15,17  bar  (220  PSI)  nyomás mellett  előállított  1,0 mm 

átmérőjű kompozithuzalok átlagosan 5,1%  (szórás 2,1) po‐

rozitást tartalmaznak, relatív alumínium mennyiségük pedig 

átlagosan  90,72%  (szórás  3,7).  Az  átlagos  terület 

701001 µm2, amelyből a számított egyenértékű kör átmérő 

0,94 mm. 

220_10; T=698477 µm2; 

Porozitás: 2,7%; Rel. Al: 95,1% 
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1,0 mm‐es, 1,65 MPa nyomással gyártott huzalok keresztmetszeti képei 

   

240 PSI 1; T=712916 µm2; 

Porozitás: 2,2%; Rel. Al: 96,1% 

240_2; T=699849 µm2;

Porozitás: 1,6%; Rel. Al: 97,1% 

240_3; T=747390 µm2;

Porozitás: 3,0%; Rel. Al: 94,8% 

     

240_4; T=712433 µm2; 

Porozitás: 4,6%; Rel. Al: 91,7% 

240_5; T=662408 µm2;

Porozitás: 4,4%; Rel. Al: 91,6% 

240_6; T=712808 µm2;

Porozitás: 0,1%; Rel. Al: 99,8% 

 
 

240_7; T=726259 µm2; 

Porozitás: 4,0%; Rel. Al: 92,9% 

240_8; T=693892 µm2;

Porozitás: 3,3%; Rel. Al: 94,0% 

240_9; T=745906 µm2;

Porozitás: 3,9%; Rel. Al: 93,2% 

 

A  16,55  bar  (240  PSI)  nyomás mellett  előállított  1,0 mm 

átmérőjű kompozithuzalok átlagosan 3,2%  (szórás 1,5) po‐

rozitást tartalmaznak, relatív alumínium mennyiségük pedig 

átlagosan  94,4%  (szórás  2,6).  Az  átlagos  terület 

712600 µm2, amelyből a számított egyenértékű kör átmérő 

0,95 mm. 

240_10; T=712139 µm2; 

Porozitás: 4,3%; Rel. Al: 92,2% 
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2,0 mm‐es, 0,83 MPa nyomással gyártott huzalok keresztmetszeti képei 

   

120 PSI 1; T=3049906 µm2; Porozi‐

tás: 10,4%; Rel. Al: 79,3% 

120_2; T=3172250 µm2; Porozitás: 

10,8%; Rel. Al: 79,3% 

120_3; T=2957722 µm2; Porozitás: 

11,1%; Rel. Al: 77,2% 

     

120_4; T=2964287 µm2; Porozitás: 

14,9%; Rel. Al: 69,5% 

120_5; T=3042481 µm2; Porozitás: 

15,2%; Rel. Al: 69,8% 

120_6; T=3166323 µm2; Porozitás: 

13,7%; Rel. Al: 73,8% 

 
 

120_7; T=3113216 µm2; Porozitás: 

13,8%; Rel. Al: 73,1% 

120_8; T=2944333 µm2; Porozitás: 

16,0%; Rel. Al: 67,1% 

120_9; T=3248913 µm2; Porozitás: 

14,5%; Rel. Al: 72,9% 

 

A 8,28 bar (120 PSI) nyomás mellett előállított 2,0 mm átmé‐

rőjű  kompozithuzalok  átlagosan  13,6%  (szórás  2,0)  porozi‐

tást  tartalmaznak,  relatív  alumínium  mennyiségük  pedig 

átlagosan  73,3%  (szórás  4,2).  Az  átlagos  terület 

3087885 µm2, amelyből a számított egyenértékű kör átmérő 

1,98 mm. 

120_10; T=3219421 µm2; Porozi‐

tás: 15,3%; Rel. Al: 71,2% 
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2,0 mm‐es, 1,03 MPa nyomással gyártott huzalok keresztmetszeti képei 

   
150 PSI 1; T=2972300 µm2; Porozi‐

tás: 15,8%; Rel. Al: 67,8% 

150_2; T=3397891 µm2; Porozitás: 

8,1%; Rel. Al: 85,4% 

150_3; T=2989886 µm2; Porozitás: 

11,5%; Rel. Al: 76,7% 

 
 

150_4; T=2892025 µm2; Porozitás: 

12,7%; Rel. Al: 73,3% 

150_5; T=3027677 µm2; Porozitás: 

9,2%; Rel. Al: 81,5% 

150_6; T=3040522 µm2; Porozitás: 

12,6%; Rel. Al: 74,9% 

   
 

150_7; T=2999984 µm2; Porozitás: 

11,0%; Rel. Al: 77,7% 

150_8; T=2929492 µm2; Porozitás: 

9,1%; Rel. Al: 81,1% 

150_9; T=3183290 µm2; Porozitás: 

15,5%; Rel. Al: 70,5% 

 

A 10,34 bar (150 PSI) nyomás mellett előállított 2,0 mm át‐

mérőjű kompozithuzalok átlagosan 11,3% (szórás 2,8) poro‐

zitást  tartalmaznak,  relatív  alumínium  mennyiségük  pedig 

átlagosan  77,3%  (szórás  5,8).  Az  átlagos  terület 

3050110 µm2, amelyből a számított egyenértékű kör átmé‐

rő 1,97 mm. 

150_10; T=3068033 µm2; Porozi‐

tás: 7,9%; Rel. Al: 84,3% 
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2,0 mm‐es, 1,24 MPa nyomással gyártott huzalok keresztmetszeti képei 

   

180 PSI 1; T=2933589 µm2; Porozi‐

tás: 6,2%; Rel. Al: 87,2% 

180_2; T=3416761 µm2; Porozitás: 

6,4%; Rel. Al: 88,4% 

180_3; T=3276136 µm2; Porozitás: 

6,3%; Rel. Al: 88,3% 

   
180_4; T=3274451 µm2; Porozitás: 

8,3%; Rel. Al: 84,6% 

180_5; T=3269912 µm2; Porozitás: 

7,2%; Rel. Al: 86,6% 

180_6; T=3082597 µm2; Porozitás: 

8,3%; Rel. Al: 83,7% 

     
180_7; T=3153863 µm2; Porozitás: 

8,7%; Rel. Al: 83,2% 

180_8; T=3353283 µm2; Porozitás: 

9,0%; Rel. Al: 83,6% 

180_9; T=3287387 µm2; Porozitás: 

8,9%; Rel. Al: 83,5% 

 

A 12,41 bar (180 PSI) nyomás mellett előállított 2,0 mm át‐

mérőjű kompozithuzalok átlagosan 7,8% (szórás 1,2) porozi‐

tást  tartalmaznak,  relatív  alumínium  mennyiségük  pedig 

átlagosan  85,2%  (szórás  2,3).  Az  átlagos  terület 

3221707 µm2, amelyből a számított egyenértékű kör átmé‐

rő 2,03 mm. 

180_10; T=3169095 µm2; Porozi‐

tás: 9,3%; Rel. Al: 82,3% 
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2,0 mm‐es, 1,52 MPa nyomással gyártott huzalok keresztmetszeti képei 

 
   

220 PSI 1; T=3226211 µm2; Porozi‐

tás: 5,8%; Rel. Al: 89,0% 

220_2; T=3003725 µm2; Porozitás: 

5,6%; Rel. Al: 88,7% 

220_3; T=3172687 µm2; Porozitás: 

5,5%; Rel. Al: 89,4% 

 
 

220_4; T=3397294 µm2; Porozitás: 

6,3%; Rel. Al: 88,7% 

220_5; T=3014724 µm2; Porozitás: 

8,2%; Rel. Al: 83,6% 

220_6; T=3181860 µm2; Porozitás: 

7,8%; Rel. Al: 85,2% 

   

220_7; T=3066010 µm2; Porozitás: 

8,0%; Rel. Al: 84,2% 

220_8; T=3173851 µm2; Porozitás: 

16,9%; Rel. Al: 67,7% 

220_9; T=3177156 µm2; Porozitás: 

6,3%; Rel. Al: 88,0% 

 

A 15,17 bar (220 PSI) nyomás mellett előállított 2,0 mm át‐

mérőjű kompozithuzalok átlagosan 7,7% (szórás 3,4) porozi‐

tást  tartalmaznak,  relatív  alumínium  mennyiségük  pedig 

átlagosan  85,2%  (szórás  6,5).  Az  átlagos  terület 

3166731 µm2, amelyből a számított egyenértékű kör átmé‐

rő 2,01,0 mm. 

220_10; T=3253799 µm2; Porozi‐

tás: 6,4%; Rel. Al: 87,9% 
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2,0 mm‐es, 1,65 MPa nyomással gyártott huzalok keresztmetszeti képei 

 
   

240 PSI 1; T=3276907 µm2; Porozi‐

tás: 8,7%; Rel. Al: 83,8% 

240_2; T=3103646 µm2; Porozitás: 

8,5%; Rel. Al: 83,3% 

240_3; T=3474461 µm2; Porozitás: 

8,9%; Rel. Al: 84,2% 

     

240_4; T=3317706 µm2; Porozitás: 

5,0%; Rel. Al: 90,7% 

240_5; T=3194049 µm2; Porozitás: 

5,1%; Rel. Al: 90,3% 

240_6; T=3250101 µm2; Porozitás: 

7,2%; Rel. Al: 86,6% 

 

240_7; T=3224738 µm2; Porozitás: 

4,2%; Rel. Al: 92,1% 

240_8; T=3193537 µm2; Porozitás: 

6,4%; Rel. Al: 87,8% 

240_9; T=3330592 µm2; Porozitás: 

4,4%; Rel. Al: 92,0% 

 

A 16,55 bar (240 PSI) nyomás mellett előállított 2,0 mm át‐

mérőjű kompozithuzalok átlagosan 6,3% (szórás 1,8) porozi‐

tást  tartalmaznak,  relatív  alumínium  mennyiségük  pedig 

átlagosan  87,7%  (szórás  3,4).  Az  átlagos  terület 

3244250 µm2, amelyből a számított egyenértékű kör átmé‐

rő 2,03 mm. 

240_10; T=3076759 µm2; Porozi‐

tás: 6,8%; Rel. Al: 86,5% 
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2,0 mm‐es, 1,86 MPa nyomással gyártott huzalok keresztmetszeti képei 

 

 

270 PSI 1; T=2874577 µm2; Porozi‐

tás: 4,2%; Rel. Al: 91,0% 

270_2; T=2917313 µm2; Porozitás: 

6,5%; Rel. Al: 86,5% 

270_3; T=3092289 µm2; Porozitás: 

11,4%; Rel. Al: 77,6% 

 
 

270_4; T=3067024 µm2; Porozitás: 

2,5%; Rel. Al: 95,2% 

270_5; T=2936863 µm2; Porozitás: 

3,3%; Rel. Al: 93,2% 

270_6; T=3205491 µm2; Porozitás: 

3,2%; Rel. Al: 94,0% 

   

270_7; T=3057326 µm2; Porozitás: 

3,5%; Rel. Al: 93,0% 

270_8; T=3101312 µm2; Porozitás: 

4,18%; Rel. Al: 92,0% 

270_9; T=3046900 µm2; Porozitás: 

6,8%; Rel. Al: 86,6% 

 

A 18,62 bar (270 PSI) nyomás mellett előállított 2,0 mm át‐

mérőjű kompozithuzalok átlagosan 5,1% (szórás 2,7) porozi‐

tást  tartalmaznak,  relatív  alumínium  mennyiségük  pedig 

átlagosan  89,7%  (szórás  5,3).  Az  átlagos  terület 

3029233 µm2, amelyből a számított egyenértékű kör átmé‐

rő 1,96 mm. 

270_10; T=2993232 µm2; Porozi‐

tás: 5,8%; Rel. Al: 88,2% 
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2,0 mm‐es, 2,10 MPa nyomással gyártott huzalok keresztmetszeti képei 

   

300 PSI 1; T=2993281 µm2; Porozi‐

tás: 0,1%; Rel. Al: 99,7% 

300_2; T=2786963 µm2; Porozitás: 

1,7%; Rel. Al: 96,2% 

300_3; T=3143833 µm2; Porozitás: 

4,8%; Rel. Al: 90,8% 

 

300_4; T=3049093 µm2; Porozitás: 

0,4%; Rel. Al: 99,3% 

300_5; T=3245529 µm2; Porozitás: 

0,9%; Rel. Al: 98,3% 

300_6; T=2538505 µm2; Porozitás: 

2,7%; Rel. Al: 93,2% 

 
   

300_7; T=3029908 µm2; Porozitás: 

2,3%; Rel. Al: 95,4% 

300_8; T=3160311 µm2; Porozitás: 

8,3%; Rel. Al: 84,0% 

300_9; T=3237719 µm2; Porozitás: 

0,7%; Rel. Al: 98,8% 

 

A 20,96 bar (300 PSI) nyomás mellett előállított 2,0 mm át‐

mérőjű kompozithuzalok átlagosan 2,5% (szórás 2,5) porozi‐

tást  tartalmaznak,  relatív  alumínium  mennyiségük  pedig 

átlagosan  95,0%  (szórás  4,8).  Az  átlagos  terület 

3041722 µm2, amelyből a számított egyenértékű kör átmé‐

rő 1,97 mm. 

300_10; T=3232080 µm2; Porozi‐

tás: 3,2%; Rel. Al: 94,0% 
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8.2. Ellenállásmérés eredményei 

      Hőkezelés időtartama (óra) 

Hőkezelési 

hőmérséklet 
Értékek (mV)  0  100  150  200  300  500  700  1000 

25°C 

1  0,068  0,068  0,068  0,068  0,068  0,068  0,068  0,068 

2  0,073  0,073  0,073  0,073  0,073  0,073  0,073  0,073 

3  0,066  0,066  0,066  0,066  0,066  0,066  0,066  0,066 

4  0,069  0,069  0,069  0,069  0,069  0,069  0,069  0,069 

5  0,073  0,073  0,073  0,073  0,073  0,073  0,073  0,073 

6  0,070  0,070  0,070  0,070  0,070  0,070  0,070  0,070 

Átlag  0,070  0,070  0,070  0,070  0,070  0,070  0,070  0,070 

Szórás  0,003  0,003  0,003  0,003  0,003  0,003  0,003  0,003 

Terjedelem  0,007  0,007  0,007  0,007  0,007  0,007  0,007  0,007 

Szórási együttható  3,832  3,832  3,832  3,832  3,832  3,832  3,832  3,832 

200°C 

1  0,068  0,067  0,070  0,075  0,066  0,075  0,070  0,066 

2  0,073  0,068  0,075  0,074  0,066  0,070  0,066  0,073 

3  0,066  0,069  0,065  0,065  0,070  0,073  0,070  0,067 

4  0,069  0,073  0,068  0,066  0,075  0,065  0,067  0,073 

5  0,073  0,070  0,065  0,073  0,077  0,067  0,067  0,065 

6  0,070  0,073  0,067  0,068  0,067  0,069  0,068  0,067 

átlag  0,070  0,070  0,068  0,070  0,070  0,070  0,068  0,069 

szórás  0,003  0,003  0,004  0,004  0,005  0,004  0,002  0,004 

terjedelem  0,007  0,007  0,010  0,010  0,011  0,010  0,005  0,008 

Szórási együttható  3,832  3,954  5,499  6,139  6,679  5,278  2,575  5,159 

300°C 

1  0,068  0,068  0,069  0,073  0,075  0,074  0,069  0,070 

2  0,073  0,067  0,077  0,068  0,071  0,070  0,070  0,065 

3  0,066  0,074  0,066  0,068  0,066  0,075  0,070  0,075 

4  0,069  0,068  0,071  0,065  0,074  0,074  0,065  0,068 

5  0,073  0,075  0,068  0,070  0,069  0,065  0,070  0,067 

6  0,070  0,066  0,071  0,070  0,074  0,067  0,066  0,069 

átlag  0,070  0,070  0,070  0,069  0,071  0,071  0,068  0,069 

szórás  0,003  0,004  0,004  0,003  0,004  0,004  0,002  0,003 

terjedelem  0,007  0,008  0,011  0,008  0,009  0,010  0,005  0,010 

Szórási együttható  3,832  5,082  5,337  3,894  4,978  5,892  3,229  4,875 

400°C 

1  0,068  0,067  0,075  0,070  0,068  0,066  0,070  0,074 

2  0,073  0,075  0,067  0,075  0,066  0,070  0,072  0,065 

3  0,066  0,069  0,066  0,070  0,073  0,070  0,070  0,067 

4  0,069  0,065  0,069  0,069  0,067  0,072  0,076  0,067 

5  0,073  0,066  0,072  0,070  0,068  0,066  0,076  0,073 

6  0,070  0,067  0,067  0,066  0,075  0,068  0,066  0,075 

átlag  0,070  0,068  0,069  0,070  0,069  0,069  0,072  0,070 

szórás  0,003  0,004  0,003  0,003  0,004  0,003  0,004  0,004 

terjedelem  0,007  0,010  0,009  0,009  0,010  0,007  0,010  0,010 

Szórási együttható  3,832  5,246  4,824  4,271  5,649  3,861  5,548  6,022 

folytatás a következő oldalon 
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      Hőkezelés időtartama (óra) 

Hőkezelési 

hőmérséklet 
Értékek (mV)  0  100  150  200  300  500  700  1000 

500°C 

1  0,068  0,065  0,068  0,068  0,071  0,066  0,076  0,073 

2  0,073  0,074  0,065  0,077  0,067  0,066  0,067  0,073 

3  0,066  0,068  0,072  0,067  0,069  0,068  0,067  0,065 

4  0,069  0,066  0,069  0,070  0,072  0,074  0,075  0,071 

5  0,073  0,073  0,068  0,066  0,073  0,069  0,066  0,072 

6  0,070  0,068  0,069  0,071  0,067  0,067  0,073  0,074 

átlag  0,070  0,069  0,068  0,070  0,070  0,068  0,071  0,071 

szórás  0,003  0,004  0,002  0,004  0,003  0,003  0,005  0,003 

terjedelem  0,007  0,009  0,007  0,011  0,006  0,008  0,010  0,009 

Szórási együttható  3,832  5,434  3,162  5,838  3,613  4,477  6,525  4,442 

13. táblázat. Ellenállásméréskor meghatározott feszültségesés értékei 

 

      Hőkezelés időtartama (óra) 

Hőkezelési 

hőmérséklet 
Értékek 

(Ωmm2/m) 
0  100  150  200  300  500  700  1000 

25°C 

1  0,068  0,068  0,068  0,068  0,068  0,068  0,068  0,068 

2  0,073  0,073  0,073  0,073  0,073  0,073  0,073  0,073 

3  0,066  0,066  0,066  0,066  0,066  0,066  0,066  0,066 

4  0,069  0,069  0,069  0,069  0,069  0,069  0,069  0,069 

5  0,073  0,073  0,073  0,073  0,073  0,073  0,073  0,073 

6  0,070  0,070  0,070  0,070  0,070  0,070  0,070  0,070 

Átlag  0,070  0,070  0,070  0,070  0,070  0,070  0,070  0,070 

Szórás  0,003  0,003  0,003  0,003  0,003  0,003  0,003  0,003 

Terjedelem  0,007  0,007  0,007  0,007  0,007  0,007  0,007  0,007 

Szórási együttható  3,832  3,832  3,832  3,832  3,832  3,832  3,832  3,832 

200°C 

1  0,068  0,067  0,070  0,075  0,066  0,075  0,070  0,066 

2  0,073  0,068  0,075  0,074  0,066  0,070  0,066  0,073 

3  0,066  0,069  0,065  0,065  0,070  0,073  0,070  0,067 

4  0,069  0,073  0,068  0,066  0,075  0,065  0,067  0,073 

5  0,073  0,070  0,065  0,073  0,077  0,067  0,067  0,065 

6  0,070  0,073  0,067  0,068  0,067  0,069  0,068  0,067 

átlag  0,070  0,070  0,068  0,070  0,070  0,070  0,068  0,069 

szórás  0,003  0,003  0,004  0,004  0,005  0,004  0,002  0,004 

terjedelem  0,007  0,007  0,010  0,010  0,011  0,010  0,005  0,008 

Szórási együttható  3,832  3,954  5,499  6,139  6,679  5,278  2,575  5,159 

folytatás a következő oldalon 
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      Hőkezelés időtartama (óra) 

Hőkezelési 

hőmérséklet 
Értékek 

(Ωmm2/m) 
0  100  150  200  300  500  700  1000 

300°C 

1  0,068  0,068  0,069  0,073  0,075  0,074  0,069  0,070 

2  0,073  0,067  0,077  0,068  0,071  0,070  0,070  0,065 

3  0,066  0,074  0,066  0,068  0,066  0,075  0,070  0,075 

4  0,069  0,068  0,071  0,065  0,074  0,074  0,065  0,068 

5  0,073  0,075  0,068  0,070  0,069  0,065  0,070  0,067 

6  0,070  0,066  0,071  0,070  0,074  0,067  0,066  0,069 

átlag  0,070  0,070  0,070  0,069  0,071  0,071  0,068  0,069 

szórás  0,003  0,004  0,004  0,003  0,004  0,004  0,002  0,003 

terjedelem  0,007  0,008  0,011  0,008  0,009  0,010  0,005  0,010 

Szórási együttható  3,832  5,082  5,337  3,894  4,978  5,892  3,229  4,875 

400°C 

1  0,068  0,067  0,075  0,070  0,068  0,066  0,070  0,074 

2  0,073  0,075  0,067  0,075  0,066  0,070  0,072  0,065 

3  0,066  0,069  0,066  0,070  0,073  0,070  0,070  0,067 

4  0,069  0,065  0,069  0,069  0,067  0,072  0,076  0,067 

5  0,073  0,066  0,072  0,070  0,068  0,066  0,076  0,073 

6  0,070  0,067  0,067  0,066  0,075  0,068  0,066  0,075 

átlag  0,070  0,068  0,069  0,070  0,069  0,069  0,072  0,070 

szórás  0,003  0,004  0,003  0,003  0,004  0,003  0,004  0,004 

terjedelem  0,007  0,010  0,009  0,009  0,010  0,007  0,010  0,010 

Szórási együttható  3,832  5,246  4,824  4,271  5,649  3,861  5,548  6,022 

500°C 

1  0,068  0,065  0,068  0,068  0,071  0,066  0,076  0,073 

2  0,073  0,074  0,065  0,077  0,067  0,066  0,067  0,073 

3  0,066  0,068  0,072  0,067  0,069  0,068  0,067  0,065 

4  0,069  0,066  0,069  0,070  0,072  0,074  0,075  0,071 

5  0,073  0,073  0,068  0,066  0,073  0,069  0,066  0,072 

6  0,070  0,068  0,069  0,071  0,067  0,067  0,073  0,074 

átlag  0,070  0,069  0,068  0,070  0,070  0,068  0,071  0,071 

szórás  0,003  0,004  0,002  0,004  0,003  0,003  0,005  0,003 

terjedelem  0,007  0,009  0,007  0,011  0,006  0,008  0,010  0,009 

Szórási együttható  3,832  5,434  3,162  5,838  3,613  4,477  6,525  4,442 

14. táblázat. A feszültségesésből számolt fajlagos ellenállás értékei 
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8.3. Kompozithuzalok hajlítóvizsgálata 

Hajlítóerő (N) 

0°C0h  200°C100h  200°C150h 200°C200h 200°C300h 200°C500h  200°C700h  200°C1000h

Átlag  97,6  79,9  79,8 81,4 80,2 81,4 78,0  79,7

Szórás  8,4  2,5  4,5 2,7 4,2 4,1 3,3  3,4

0°C0h  300°C100h  300°C150h 300°C200h 300°C300h 300°C500h  300°C700h  300°C1000h

Átlag  97,6  86,4  86,6 85,6 86,4 84,7 82,7  80,4

Szórás  8,4  2,7  4,7 6,2 2,8 5,4 6,3  4,4

0°C0h  400°C100h  400°C150h 400°C200h 400°C300h 400°C500h  400°C700h  400°C1000h

Átlag  97,6  80,5  83,4 79,9 80,1 82,5 81,5  74,8

Szórás  8,4  3,2  3,0 4,1 3,1 2,0 2,9  3,1

0°C0h  500°C100h  500°C150h 500°C200h 500°C300h 500°C500h  500°C700h  500°C1000h

Átlag  97,6  67,7  60,5 52,8 49,5 41,3 45,5  45,2

Szórás  8,4  6,7  3,0 5,1 4,6 5,4 5,4  5,9

15. táblázat. Tartós idejű hőkezelést követő hajlítóvizsgálat során mért (max.) erő értékek
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9. Összefoglalás magyarul és angolul 

ALUMÍNIUMMÁTRIXÚ KOMPOZITHUZALOK 

ÉS KETTŐS KOMPOZIT SZERKEZETEK 
 

PhD‐értekezés 

(Írta: Kientzl Imre) 

Összefoglalás 

Értekezésemben kompozithuzalok és kettős kompozitok előállításával és vizsgálatával 

foglalkoztam.  Az  1,0  és  2,0 mm  átmérőjű  kompozithuzalok  előállításakor  változtattam  az 

egyik  legmeghatározóbb  gyártási  paramétert,  az  infiltrációs  nyomást  és  vizsgáltam  annak 

hatását a mátrixhányadra és a szilárdságra. A kísérleti eredményeim értékelése után arra a 

következtetésre  jutottam, hogy a kompozithuzalok  infiltrációjának megindulásához  szüksé‐

ges  küszöbnyomás  0,62‐0,83 MPa  intervallumban  található.  Az  1,0 mm  átmérőjű  huzalok 

0,83‐1,63 MPa, a 2,0 mm‐esek 0,83‐2,07 MPa  tartományban  lineáris összefüggéssel  jól  leír‐

ható kapcsolatot mutattak a relatív mátrixhányaddal. A vizsgált nyomástartomány felső ha‐

tárát a szálszakadás jelentette, amely a 2 mm‐es huzaloknál nagyobb nyomáson következett 

be. 

Az  infiltrációs eredményeimet  két matematikai modellel  vetettem össze, úgy mint  a 

White‐Mortensen modell és a Kaptay modell. A White ‐ Mortensen modell a vizsgált para‐

méter‐tartományra 0,12‐0,50 MPa‐t, míg Kaptay modell 0,20‐0,77 MPa‐t ad eredményül. Az 

általam  kísérletileg meghatározott  0,62‐0,83 MPa‐os  intervallummal  csak  a  Kaptay modell 

mutat átlapolódást, ezért kijelenthető, hogy a Kaptay modell alkalmas a kísérleti eredménye‐

im matematikai közelítésére. 

A különböző infiltrációs nyomások mellett előállított kompozithuzalokból kivett mintá‐

kon szakítószilárdságot is mértem. A szakítószilárdsági értékek nyomás függvényében törté‐

nő  ábrázolásakor  maximumos  görbét  kaptam  eredményül  1,0  és  2,0 mm  átmérőjű 

kompozithuzaloknál  egyaránt.  A  legnagyobb  szakítószilárdságot  1,0 mm‐es  huzaloknál 

1,03 MPa, míg 2,0 mm‐eseknél 1,86 MPa infiltrációs nyomás eredményezte. 

A kompozithuzalok nagyfeszültségű kábelsodrony erősítőanyagként is alkalmazhatóak. 

Ez  az  ígéretes  alkalmazási  lehetőség  azonban  számos  követelményt  támaszt  a 

kompozithuzallal szemben, ugyanis a terhelt kábelek mechanikai igénybevétel mellett jelen‐

tős és egyben tartós hőterhelésnek  is ki vannak téve a vezetőben keletkező Joule hő miatt. 

Ezért vizsgáltam a tartós idejű hő hatására bekövetkező változásokat a mechanikai és elekt‐

romos tulajdonságokban. A kísérleteim megmutatták, hogy a  fajlagos ellenállásra nincs ha‐

tással  a hőkezelés  és  a mechanikai  tulajdonságok  is  csak  500°C  és  a  feletti  tartományban 

romlanak jelentősen. 

A kompozithuzalok másik potenciális alkalmazási területe a kettős kompozitok erősítő‐

anyaga. Kísérleteimmel sikeresen állítottam elő kompozithuzal‐erősítésű kettős kompozitot 

gáznyomásos  infiltrációval és gravitációs öntéssel. Az előállított mintákon mérhető  szilárd‐

ságnövekedést regisztráltam.   
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ALUMINIUM MATRIX COMPOSITE WIRES 

AND DOUBLE COMPOSITE‐STRUCTURES 

 
PhD‐dissertation 

(Written by: Imre Kientzl) 

Summary 

Through this dissertation the manufacturing and examination of composite wires and 

double composites were carried out. During the production of the composite wires with 1.0 

and 2.0mm diameters, one of the most important manufacturing parameter; the infiltration 

pressure was changed, and  its effect on the matrix fraction and on the stability was exam‐

ined. After the evaluation of the results from my experiment, I came to the conclusion that 

the  essential  threshold  pressure  value  interval,  to  start  the  infiltration  of  the  composite 

wires is within the range 0.62‐0.83 MPa. The wires with 1.0 and 2.0 mm diameters are in the 

range of 0.83‐1.63 MPa and 0.83‐2.07 MPa respectively.  With the use of linear correlations, 

these values demonstrated a good and understandable relationship with the relative matrix 

fraction.  The upper limit of the pressure range examined resulted with fibre rupture, which 

in the case of the 2 mm wires, occurred using the higher pressure value. 

My  infiltration results were compared to mathematical models,  i.e. White‐Mortensen 

model  and  Kaptay model.  For  the  parameter  range  studied,  the White‐Mortensen model 

gave  the  result 0.12‐0.50MPa, while  the Kaptay model 0.2‐0.77MPa. The  interval of 0.62‐

0,83 MPa determined from my experiments only shows overlapping with the Kaptay model. 

Therefore, the Kaptay model is suitable for the mathematical approach of my trial results.  

The  tensile strength was also measured on samples  taken  from  the composite wires 

produced using different infiltration pressures. In both cases of composite wires (i.e. 1.0 and 

2.0 mm diameter) the result of the representation of the tensile strength values, as a func‐

tion of  the pressure, yielded a maximum graph. With  the 1.0 mm diameter  type wire,  the 

highest tensile strength value was achieved at a pressure of 1.03 MPa, yet with the 2.0 mm 

diameter wire, this infiltration pressure value was 1.86 MPa.  

The composite wire can also be used as a reinforcing material for high tension cables. 

However,  this promising application option demands  several  requirements  from  the  com‐

posite wire. The reason  for this  is that, as well as the mechanical stress, the  loaded cables 

are also affected by a significant and continuous thermal stress caused by the Joule heat that 

is produced by the flow of current. Therefore, the changes to the mechanical and electrical 

properties, caused by  lasting heat, were also examined.   The experiments showed that the 

heat treatment did not affect the resistivity. In addition, the mechanical properties only be‐

come significantly poorer at 500°C or greater. Another potential  field of application of  the 

composite wire  is as a  reinforcing material  for double composites. During  these  trials,  the 

production of  composite wire  reinforced double  composite, using gas pressure  infiltration 

and gravity casting, was successfully achieved. A measurable increase in strength was regis‐

tered on the manufactured samples. 
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