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Bevezetés 

Fémmátrixú kompozitok gyártásával az emberiség már régóta foglalkozik, azonban 

csak a közelmúltban váltak valós, célzottan előállított, mérnöki alkalmazásban használt 

anyagokká. Napjainkban már számos területen alkalmazzák őket, mint a repülőiparban 

(hajtóművek), elektrotechnikai alkatrészekben, az autóiparban (belső égésű motor, karosszéria) 

és egyéb területeken, mint például sporteszközökként. A részecskékkel való erősítés előnye 

abban áll, hogy a gyártás költséghatékony, az anyag jó megmunkálhatósága megtartható, 

emellett az erősítés segítségével jelentősen kitágítható az adott fém vagy ötvözet alkalmazási 

területe. Ennek köszönhetően alkalmaznak széleskörben karbidokkal erősített gyártó és 

megmunkáló eszközöket és szerszámokat, vagy akár SiC vagy Al2O3 részecskékkel erősített 

autóipari alkatrészeket. Mindezek jól rámutatnak a fémmátrixú kompozitok kedvező 

tulajdonságára, miszerint az összetétel módosításával rugalmasan változtatható az anyag 

viselkedése és jellemzői. Mindezek miatt a fémmátrixú kompozitok területe napjainkban is egy 

rendkívül aktívan kutatott szakterület. 

Az elektronikai ipar, az űripar és a védelmi ipar is széles körben alkalmazza a Mo-Cu 

kompozitokat. A két eltérő fém egyesítésével kapott anyagok jól alkalmazhatóak, mint 

érintkező alkatrészek, hegesztő elektródák vagy akár rakéta alkatrészek. Az itt bemutatott 

kutatómunka célja Mo-Cu ötvözetek kerámia részecskékkel való erősítésének vizsgálata, ennek 

a témakörnek a szakirodalma eddig meglehetősen hiányos. Az erősítéshez Al2O3 részecskéket 

használtam, ennek oka, hogy ennek az anyagnak a nagy szilárdsága és a kis hőtágulási 

együtthatója jól kombinálható a Cu jó elektromos és hővezetésével és a Mo magas hőmérsékleti 

szilárdságával. Tekintve, hogy ebben az esetben is érvényes, hogy az erősítő fázis képes lehet 

jelentősen bővíteni az adott fémmátrix alkalmazási körét, úgy gondolom a Mo-Cu kompozitok 

Al2O3 részecskékkel való erősítésének is jó hasznosulási lehetőségei vannak. A kutatómunkám 

során megvizsgáltam a hozzáadott Al2O3 részecskék és a gyártási paraméterek hatását egyaránt. 

A kiértékelés során elemeztem az eltérő módon előállított és eltérő összetételű őrlemények és 

keverékek tulajdonságait, majd az ezekből előállított tömbi minták szövetszerkezetét és 

mechanikai tulajdonságait. A disszertációban bemutatott kutatásom egy részletét már 

publikáltam egy nemzetközi, Q1-es minősítésű folyóiratban, emellett jelenleg is bírálat alatt áll 

a kutatásom egy másik részlete egy hasonlóan nemzetközi, Q1-es besorolású szaklapban. 

 
1. ábra: Mo-Cu kompozitokból előállított alkatrészek [1].  
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1. Tudományos nyitott kérdések 

A kutatásomhoz kapcsolódó szakirodalom áttekintését követően, fel kívánom tárni az 

általam vélt hiányosságokat és ellentmondásokat. A Mo-Cu-Al2O3 kompozitok esetén vagy 

mechanokémiai előállításra koncentráltak [2], [3], vagy nem közölték az gyártás technológia 

során használt pontos körülményeket [4], továbbá a tömbi, gyakorlatban is alkalmazható minták 

alapos jellemzésével nem foglalkoztak, így nem tisztázott, a Cu-hoz adott Mo és Al2O3 

pontosan milyen módon fejti ki hatását. 

A Mo, Cu és Al2O3 együtt őrlésének lehetősége és az így előállított porok jellemzői nem 

tisztázottak, ahogy a további tömörítési technikák előnyei és hátrányai sem, emiatt a teljes 

előállítási technológia erre az új Mo-Cu-Al2O3 összetételre nem feltárt. 

A szakirodalmi összefoglaló alapján legtöbb esetben a magas hőmérsékleten történő 

tömörítést követően levegő vagy kemence hűtést alkalmaztak. Egy kutatásban használtak 350-

500°C-os melegalakítást követő gyors hűtést, amelynek következtében a Cu-ban nem zajlott le 

klasszikus újrakristályosodás [5]. Azonban nem ismert magasabb hőmérsékleten végzett 

alakítást követően, a gyors hűtés hatása a mikroszerkezetre, különösen Mo-Cu-Al2O3 

kompozitok esetén. 

A szakirodalomban, kevés esetben alkalmaztak víz vagy más gyors hűtést a magas 

hőmérsékletről való hűlés során. Azonban a hőtágulási együttható értéke jelentősen eltér a Cu 

és a Mo között, emiatt a hőfeszültségnek feltételezhető, hogy van hatása a szövetszerkezetre, 

viszont porkohászati úton előállított Mo-Cu anyagok esetén erről nincsen információ. 

Tekintve, hogy a legtöbb bemutatott Mo-Cu kompozit és Mo-Cu-Al2O3 kompozit 

esetén, a kutatások során nem változtatták az összetételt, nincs adekvát jellemzés arról, hogy a 

Mo és Al2O3 mennyiségének változtatása milyen módon befolyásolja a kialakuló mechanikai 

tulajdonságokat. 

A fent kifejtett megállapítások és a szakirodalom feldolgozása alapján az alábbi 

tudományos nyitott kérdéseket fogalmaztam meg: 

1) Milyen mikroszerkezet alakul ki Mo, Cu és Al2O3 porok együtt őrlésekor és 

keverésekor, valamint erre milyen paramétereknek van hatása? 

2) Hogyan lehet Mo-t, Cu-t és Al2O3-t tartalmazó keverékekből és őrleményekből tömbi 

mintákat előállítani és hogyan befolyásolják a kompozit anyagjellemzői és a gyártási 

paraméterek a végső relatív sűrűséget? 

3) Milyen szövetszerkezet alakulhat ki tömbi Mo-Cu-Al2O3 fémkompozitokban, és ennek 

milyen hatása lehet a szinterelés és a hűlés során a Cu újrakristályosodására? 

4) Hogyan befolyásolja Mo-Cu-Al2O3 tömbi fémkompozitokban, a Cu hőtágulási 

együtthatójának a többi fázistól való jelentős eltérése, a szinterelés utáni gyors hűtést 

követően, a Cu szemcseszerkezetét, krisztallit méretét és rácsparaméterét? 

5) A porkohászati úton előállított Mo-Cu-Al2O3 kompozitokban, milyen hatása van az 

előállítási paramétereknek és a hozzáadott Al2O3 mennyiségének, a tömbi kompozit 

anyag mechanikai tulajdonságaira? 
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2. Kísérleti paraméterek 

A kísérleteimben a minták előállításának első lépése a Mo, a Cu és az Al2O3 porok 

összeőrlése vagy összekeverése volt. Erre a célra a Fritsch Pulverisette 5 planetáris 

golyósmalmot használtam. A kísérletekhez használt őrlőtégely anyaga ZrO2, és térfogata 250 

ml volt, az ebben használt őrlőgolyók anyaga szintén ZrO2 volt, illetve minden esetben 20 mm 

átmérőjű őrlőgolyókat alkalmaztam. Folyamatszabályzó anyagként etanolt (PCA), inert 

gázközegként pedig Ar-t használtam.  

A hidegsajtolás során alakítottam az előző lépésben előállított őrleményeket és por 

keverékeket tömbi mintává. A folyamat során az Instron 5982 berendezését használtam, 

egytengelyű terhelés leadása mellett. A hidegsajtoláshoz egy egyedi, erre a célra készített 

szerszámot használtam, amely lehetővé teszi az inert gázzal való átöblítést, vákuumzsírral való 

tömítést és az érintkező felületek grafit spray-el történő kenését. 

A melegsajtolás során szintén egytengelyű feszültséggel, a hidegsajtolás során használt 

Instron 5982 berendezéssel dolgoztam. A szerszám kialakítása itt kissé eltérő, illetve a szerszám 

és a tüskék anyaga Inconel 625-s Ni ötvözet (a magas hőmérsékleten történő terhelés miatt). A 

melegsajtoláshoz szükséges hőmérsékletet a szerszám indukciós hevítésével biztosítottam. A 

melegsajtolás során a terhelés átadására Al2O3 port használtam, illetve hőszigetelő paplant az 

Al2O3 por és a tüskék között. A hőmérsékletet a szerszám felületére hegesztett K-típusú 

hőelemmel mértem, a szerszám belsejében a hőmérsékletet ellenőrző méréssel validáltam egy 

a minta pozíciójában elhelyezett hőelem segítségével. Egyes esetekben szinterelési lépést is 

alkalmaztam, ekkor egy erre a célra fejlesztett szerszámot használtam, egy saválló acélból 

készült csövet, amely egyik végén zárt, másik végén csavarmenettel és így gázszeleppel ellátott. 

A szintereléshez az Instron 5982-höz tartozó indukciós hevítésű kemencét használtam. A főbb 

gyártási folyamatokat jeleníti meg a 2. ábra. 

 
2. ábra: A kísérleteim során használt gyártási útvonal megjelenítése. 
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1. Táblázat: A kutatómunkában előállított minták gyártási paraméterei félévenként rendszerezve. 

Gyártás 

technológia 
1.A Őrlés 

1.B 

Keverés 

2. H. 

sajtolás 

3.A Szinterelés 3.B 

Melegsajtolás 

4. 

Szinterelés 

1. 
400 rpm, 5:1, 

Ar, 10 óra 
- 

1,5 

GPa, 

10 

mm/s, 

10-3 

mbar 

700-800-900-

1000°C, Ar, 2 

óra, vízhűtés 

900°C, 125 

MPa, 30 perc 

hőntartás, 

vízhűtés 

900-

1000°C, 2 

óra, 

vízhűtés 

2. 

400 rpm, 

2,5:1, Ar, 1 

wt% etanol, 

10 óra 

- - 

975°C, 125 

MPa, 30 perc 

hőntartás, 

vízhűtés 

900-

1000°C, 2 

óra 

3. 

400 rpm, 5-

2,5:1, 10 óra, 

1 wt% etanol, 

Ar 

- - 

950°C, 150 

MPa, 10 perc, 

vízhűtés 

- 

4. 

400 rpm, 

2,5:1, 1 wt% 

etanol, Ar, 10 

óra 

75 rpm, 

15 perc, 

0,83:1 

- 950°C, 100 

MPa, 5 perc 

hőntartás, 

vízhűtés 

- 

5. 
200 rpm, 

2,5:1, 1 wt% 

etanol, Ar, 5 

óra 

75 rpm, 

15 perc, 

2,5:1 

- - 

6. 

100 

rpm, 15 

perc, 

2,5:1 

100-900°C, Ar, 

1 óra, vízhűtés 

950°C, 100 

MPa, 5 perc 

hőntartás, 

levegő hűtés 

- 

2. Táblázat: A gyártási paraméterek (félévek) szerint rendszerezett minták nomenklatúrája. Az első szám és betű 

a gyártás technológiára és a keverésre vagy őrlésre, a kötőjellel elválasztott számjegy pedig az Al2O3 tartalomra 

utal (wt%). Egyes minták esetén egy harmadik számjelölés is látható: 3.: őrléskor használt golyó:por arány, 5.: 

30Mo-70Cu kiinduló összetétel. 

Gyártás 

tech. 

Por 

tech. 

0 wt% 

Al2O3 

0,1 wt% 

Al2O3 

1 wt% 

Al2O3 

2,5 wt% 

Al2O3 

5 wt% 

Al2O3 

10 wt% 

Al2O3 

1. Őrlés - - - - - 1O-10 

2. Őrlés - - - - - 2O-10 

3. Őrlés - - - - - 
3O-10-2.5 

3O-10-5 

4. 
Keverés 4K-0 - 4K-1 4K-2.5 4K-5 4K-10 

Őrlés 4O-0 - 4O-1 4O-2.5 4O-5 4O-10 

5. 
Keverés 5K-0 - - - - - 

Őrlés 5O-0 5O-0.1 5O-1 - - - 

5. 
Keverés 5K-0-70 - - - - - 

Őrlés 5O-0-70 5O-0.1-70 5O-1-70 - - - 

6. 
Keverés 6K-0 - - - - - 

Őrlés 6O-0 - 6O-1 - - - 

  



5 

 

3. Eredmények és következtetések 

3.1. Mo-Cu-Al2O3 kompozitok őrlése és keverése 

3.1.1. 50Mo-50Cu kompozitok 

A röntgendiffrakciós mérést követően kapott krisztallit méreteket mutatja a fémes 

fázisok esetén a 3. Táblázat. Egyes esetekben a fázison belül két különböző frakciót 

különböztettünk meg, ennek oka, hogy ezek eltérő krisztallit mérettel és rácstorzulással 

rendelkeznek [6], [7]. Ahol egy fázison belül két eltérő frakciót azonosítottunk a Rietveld-

elemzés során, azok fázison belüli mennyiségét (wt%) feltüntettem a krisztallit méret értéke 

alatt. A kiinduló porral való könnyű összehasonlíthatóság érdekében, azokat minden sor elején 

feltüntetem. A korábban leírtakkal összhangban, ahogy a 3. Táblázatban látható, a 2O-10, 3O-

10-2.5 és 4O-10 őrlemények azonosak. 

Az őrlés hatására a Mo és a Cu krisztallit mérete jelentősen csökkent. A 3O-10-5 és 3O-

10-2.5 mintát összevetve, megfigyelhető, hogy a golyó:por arány 5:1-ről 2,5:1-re való 

csökkentésével (1. Táblázat) az igénybevétel is jelentősen csökkent, ami nagyobb krisztallit 

méret értékeket eredményezett mindkét fémes fázis esetén [6]. A 4O-10 mintát összehasonlítva 

a többi azonos módon őrölt, de eltérő Al2O3 tartalmú mintákkal, jelentősen nagyobb Mo és Cu 

krisztallit méretek láthatóak. Az eltérést a többi, később őrölt 4O őrleménytől vélhetően az 

magyarázhatja, hogy az őrlési ciklusok között kevesebb szüneteltetési időt és így hűtést 

alkalmaztam. Továbbá látható, hogy a 10 wt%-os Al2O3 tartalmú mintákban két Mo frakció 

megkülönböztetése volt szükséges, melyből az egyik jelentősen megnövekedett rácstorzulással 

(ε0= 0,17-0,25) rendelkezett. A 4O-0 minta esetén csak egy Cu frakció illesztése volt szükséges, 

ez feltételezhetően azzal magyarázható, hogy az adott paraméterekkel elvégzett őrlést követően 

a kis méretű Al2O3 részecskék környezetében található a kristályhibákat nagyobb 

mennyiségben tartalmazó második Cu frakció nem jött létre. A 4O minták eredményeit 

összehasonlítva a 5O minták eredményeivel, megfigyelhető, hogy a csökkentett őrlési idő és 

forgási sebesség (1. Táblázat) hatására az Al2O3 részecskék környezetében a csökkentett 

igénybevétel miatt, nem alakult ki azok környezetében a kristályhibákat nagyobb 

mennyiségben tartalmazó második Cu frakció. Emellett a Mo és az átlagos Cu krisztallit méret 

is nagyobb, mint a 4O minták esetében.  

A keverékek eredményeinek értelmezéséhez érdemes azokat összevetni a kiinduló 

porok krisztallit méreteivel. A Mo krisztallit mérete egyik keverékben sem változott a kiinduló 

porhoz képest. A kiinduló Cu-ban jelen van egy durvább frakció, amelynek mennyisége kisebb, 

ezek nagyobb Cu krisztallitok, melyek a keverési folyamat során a golyókkal való ütközések 

hatására képlékenyen deformálódnak és ezáltal csökken a méretük. A kiinduló Cu finomabb 

frakciója méretben közelít a keverékek durva frakciójához (Al2O3-t nem tartalmazó keverékek 

esetén az egyetlen Cu frakcióval), ami arra utal, hogy erre a Cu frakcióra nincs jelentősebb 

hatással az keverési folyamat. Az Al2O3-t tartalmazó keverékek esetén megfigyelhető, hogy 

szintén jelen van egy finomabb, kis mennyiségben jelenlévő Cu frakció. Ennek több oka lehet, 

feltételezhetően, a nagy méretű Al2O3 konglomerátumok a keverés során a Cu kis részét, kis 

mértékben alakították [8]. 
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3. Táblázat: A Mo és a Cu fázisok krisztallit méretei eltérő összetétel és gyártási paramétereket követően az 

őrlemények és a keverékek esetén. 

  
Kiinduló 

por 
1O-10 3-O10-5 2O-10 

3O-10-

2.5 
 

Mo
(𝑛𝑚)

(𝑤𝑡%)
 

Durvább 

440±100 

25±6 

29,5 

156±36 

26,7 

138±31 

56,3 

138±31 

56,3 
 

Finomabb 
11±3 

70,5 

16±4 

73,3 

119±27 

43,7 

119±27 

43,7 
 

Cu
(𝑛𝑚)

(𝑤𝑡%)
  

Durvább 
818±186 

11,2 

13±3 

77,7 

56±13 

18,9 

136±31 

44,3 

136±31 

44,3 
 

Finomabb 
151±34 

88,8 

4±1 

22,3 

16±4 

81,1 

72±16 

55,7 

72±16 

55,7 
 

  
Kiinduló 

por 
4K-0 4K-1 4K-2.5 4K-5 4K-10 

Mo (𝑛𝑚)  440±100 418±95 392±89 397±90 351±80 408±93 

Cu
(𝑛𝑚)

(𝑤𝑡%)
 

Durvább 
818±186 

11,2 
174±40 

169±39 

93,3 

183±42 

94,6 

180±41 

94,6 

116±94 

95,5 

Finomabb 
151±34 

88,8 

109±25 

6,7 

102±23 

5,4 

102±23 

5,4 

96±22 

4,5 

  
Kiinduló 

por 
4O-0 4O-1 4O-2.5 4O-5 4O-10 

Mo
(𝑛𝑚)

(𝑤𝑡%)
 

Durvább 

440±100 56±13 50±11 52±12 40±9 

138±31 

56,3 

Finomabb 
119±27 

43,7 

Cu
(𝑛𝑚)

(𝑤𝑡%)
 

Durvább 
818±186 

11,2 
52±12 

81±19 

4,2 

112±26 

46,8 

97±22 

64,3 

136±31 

55,8 

Finomabb 
151±34 

88,8 

30±7 

95,8 

23±5 

53,2 

9±2 

35,7 

72±16 

44,2 

  
Kiinduló 

por 
5K-0 5O-0 5O-0.1 5O-1  

Mo (𝑛𝑚)  440±100 406±93 83±19 80±18 81±18  

Cu
(𝑛𝑚)

(𝑤𝑡%)
 

Durvább 
818±186 

11,2 
162±37 65±15 63±14 52±12 

 

Finomabb 
151±34 

88,8 
 

 

Az 3. ábra-n a gyártási paraméterek és az összetétel szempontjából karakterisztikus 

minták SEM felvételei láthatóak. A 3O-10-5 minta felvételén látható, hogy a nagyobb, 5:1-es 

golyó:por arány hatására ekviaxiális részecskék alakultak ki, amelyek a rendszám érzékeny 

detektorral készített felvétel alapján egyenletes fázis eloszlással rendelkeznek. A golyó:por 

arány 2,5:1-re való csökkentésének hatására az őrlést követően ettől eltérő mikroszerkezet 

alakult ki. A mintában jól megkülönböztethetőek a világos Mo részecskék, a szürke Cu 

részecskék, illetve a Cu-ban megtalálható kis méretű, sötét Al2O3 részecskék. Az őrlemény 

nagyobb kompozit részecskéi is jól mutatják (3. ábra b) a kép jobb széle) hogy a Mo éppúgy 
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3. ábra: A por minták SEM felvételei az eltérő paraméterekkel végrehajtott őrlést vagy keverést követően. 
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erősítő részecskeként viselkedik a Cu-ban, mint az Al2O3, tehát a Mo-Cu-Al2O3 kompozitokban 

a Cu alkotja a kompozit mátrixát. Továbbá a Mo az őrlőgolyóval való találkozás hatására 

többnyire csak ellaposodott. A 4O-0 mintában az Al2O3 részecskék hiányában, a Mo, mint 

legkeményebb fázis, részt vett a Cu-val közös az őrlési folyamatokban. A 4O-1 minta felvételén 

látható, hogy 1 wt% Al2O3 jelenléte esetén, a Mo már nem vesz részt a Cu-val közös őrlésben, 

és a 3O-10-2.5 mintához hasonlóan jól elkülöníthető, ellaposodott részecskékként van jelen a 

mikroszerkezetben, illetve itt szintén kialakultak a Cu mátrixú, Mo-val és Al2O3-al erősített 

kompozit részecskék. A keverékekben Al2O3 tartalomtól függetlenül a fémes fázisok 

megtartották eredeti morfológiájukat, ami a Mo esetén polihedronok láncolatát, a Cu esetén 

pedig szivacsos vagy ekviaxiális részecskéket jelent. Az Al2O3 a 4K-10 mintában kis sötét 

részecskék nagy agglomerátumaként van jelen, amelyről kis mennyiségben a kis részecskék 

leváltak az agglomerátumról és eloszlottak a Cu-ban (3. ábra g) a kép közepe). 

 Annak érdekében, hogy az őrlés során történő alakváltozás számszerűen jellemezhető 

legyen, több mintánál rögzítettem az őrlés során felhasznált teljesítményt. Ezt az őrlés idejével 

megszorozva, és az őrlemény tömegével elosztva, megkaptam a fajlagos őrlési energiát. Az 

egyes, eltérő módon előállított őrlemények és keverékek fajlagos energia értékeit mutatja a 4. 

Táblázat. A 3O-10-5 minta esetén a 4O-5 minta alapján határoztam meg egy becsült értéket. A 

bemutatott értékek jó összhangban vannak a ZrO2 szennyeződés megszűnésével, a kialakuló 

mikroszerkezettel és a későbbi tömbi mechanikai tulajdonságokkal. 

4. Táblázat: A kutatómunkában eltérő paraméterekkel végrehajtott őrlések és keverések fajlagos őrlési energia 

értékei. A fajlagos őrlési energiát bemutatom ciklusonként (5 perces időegység), illetve a teljes őrlési vagy keverési 

folyamatra vonatkozóan. 

Fajlagos őrlési 

energia 

Keverékek 

(6K-0) 

Őrlemény 

(6O-1) 

Őrlemény 

(4O-5) 

Őrlemény 

(3O-10-5) 

Ciklusonként 

(J/g) 
2,0 24,6 207,3 ~356,3 

Egész folyamat 

során (J/g) 
29,5 1 477,3 25 498,7 ~43 823,6 

 

3.1.2. 30Mo-70Cu kompozitok 

Az 5. gyártási technológia szerint előállítottam kompozitokat az 50Mo-50Cu kiinduló 

összetétel (wt%) mellett a 30Mo-70Cu kiinduló összetételből is. A 5. Táblázat mutatja az őrlést 

és keverést követően a fémes fázisok krisztallit méretét. Összehasonlítva az 50Mo-50Cu 

kompozitokból készült 5K-0 és 5O mintákkal látható, hogy az 5K-0 és 5K-0-70 keverékek Mo 

és Cu krisztallit mérete között gyakorlatilag nincsen különbség. Az őrlemények esetén viszont 

mind a Mo, mind a Cu esetén megnövekedett krisztallit méret látható. Ez annak köszönhető, 

hogy a megnövelt Cu tartalom miatt arányában kevesebb rideg fázis volt az őrleményben, amely 

az őrlési folyamatokat elősegítette volna. Emellett látható, hogy az őrleményben a Mo krisztallit 

mérete az Al2O3 tartalom növelésével emelkedik, ennek oka, hogy a keményebb kerámia 

részecskék mennyiségének emelkedésével a Mo kevésbé vesz részt az őrlési folyamatokban. 

A 4. ábra mutatja a por minták SEM felvételeit. Látható, hogy a keverékben a fémes fázisok 

morfológiája nem változott. Az Al2O3-t tartalmazó őrleményekben (5O-0.1-70 és 5O-1-70), a 
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Mo már nem alkotott a Cu-val közösen kompozit részecskéket, valamint az Al2O3 

agglomerátumok kevésbé vagy nem estek szét. 

5. Táblázat: A Mo és a Cu fázisok krisztallit méretei a 30Mo-70Cu (wt%) kiinduló összetételből előállított, eltérő 

Al2O3 tartalmú az őrlemények és a keverék esetén. 

  Kiinduló por 5K-0-70 5O-0-70 5O-0.1-70 5O-1-70 

Mo (𝑛𝑚)  440±100 390±89 127±29 142±32 222±51 

Cu
(𝑛𝑚)

(𝑤𝑡%)
 

Durvább 
818±186 

11,2 
171±39 86±20 86±19 106±24 

Finomabb 
151±34 

88,8 

 

 
4. ábra: A 30Mo-70Cu (wt%) kiinduló összetételből előállított keverék és őrlemények SEM felvételei. 

3.2. Mo-Cu-Al2O3 tömbi minták előállítása 

A kutatómunkában előállított minták melegsajtolást követően elnyert relatív sűrűségét 

a 6. Táblázat mutatja, minden esetben a nominális összetétel alapján számított elméleti 

sűrűséghez viszonyítva. A 2O-10 mintához képest a 3O-10-2.5 melegsajtolása során (az őrlése 

és hidegsajtolása a két mintának azonos volt) fél óra helyett csak 10 perc hőntartást 

alkalmaztam, alátámasztva, hogy nem szükséges hosszú szinterelési idő a megfelelő tömörség 

eléréséhez. A 4O mintasorozat esetén a relatív sűrűség nem az Al2O3 tartalom növelésével 

összhangban változik, mert a 4O-0 és 4O-5 melegen sajtolt mintákban jelentős szennyezés volt 

megtalálható, a 4O-10 minta esetében pedig a kerámia fázis mennyisége már jelentős 
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mértékben csökkentette az alakíthatóságot. A 4O-1 és 4O-2.5 mintákat összehasonlítva látható, 

hogy a nagyobb Al2O3 tartalmú minta tömörsége kis mértékben nagyobb, mert az őrlés során a 

rideg kerámia részecskék jelenléte az őrlési folyamatokat elősegíti [8] és emiatt a kompozit 

részecskék morfológiája szabályosabb volt a hidegsajtolás és a melegsajtolás során, ami 

kedvezőbb a tömörség szempontjából. A 4K mintasorozatban az Al2O3 részecskék által alkotott 

agglomerátumoknak nagy méretű, szabálytalan morfológiájú rideg alakíthatatlan fázis szerepét 

töltötték be, emiatt a minták tömörsége az Al2O3 tartalom növelésével lineárisan csökken. A 

4O-1 és 4O-2.5 minták alapján megállapított tény, hogy az Al2O3 részecskék jelenléte őrléskor, 

segít a tömörítéshez megfelelő morfológiájú kompozit részecskék kialakulásához, jó 

összhangban van az 5O és 6O minták eredményeivel is. 

6. Táblázat: A kutatómunkában előállított minták melegsajtolást követő relatív sűrűség értékei. A minta jelölés 

alatt található hőmérséklet a melegsajtolás hőmérsékletét jelöli. A kapott értékeket az Archimedes-módszer 

alkalmazásával kaptam, a kékkel jelölt értékek esetén pedig geometriai megközelítés alapján. A szórás értéke 

mellett zárójelben feltüntetett értékek a szórás számításához használt minták darabszámát jelölik. 

Minta 
1O-10 

900°C 

2O-10 

975°C 

3O-10-5 

950°C 

3-O10-2.5 

950°C 
 

Rel.sűr. 

(%) 
85,52 91,60 86,35 92,05  

Szórás 0,62 (3) 1,47 (5) 4,03 (4) 0,95 (4)  

Minta 
4O-0 

950°C 

4O-1 

950°C 

4O-2.5 

950°C 

4O-5 

950°C 

4O-10 

950°C 

Rel.sűr. 

(%) 
91,42 94,36 95,57 88,47 89,73 

Szórás 2,34 (3) 1,62 (3) 0,66 (3) 1,23 (3) 0,65 (3) 

Minta 
4K-0 

950°C 

4K-1 

950°C 

4K-2.5 

950°C 

4K-5 

950°C 

4K-10 

950°C 

Rel.sűr. 

(%) 
99,32 98,03 97,22 93,96 88,67 

Szórás 0,01 (3) 0,54 (3) 0,75 (3) 2,54 (3) 2,33 (3) 

Minta 
5K-0 

950°C 

5O-0 

950°C 

5O-0.1 

950°C 

5O-1 

950°C 
 

Rel.sűr. 

(%) 
94,95 94,80 94,62 97,09  

Szórás 1,27 (3) 0,76 (3) 2,33 (3) 2,45 (3)  

Minta 
5K-0-70 

950°C 

5O-0-70 

950°C 

5O-0.1-70 

950°C 

5O-1-70 

950°C 
 

Rel.sűr. 

(%) 
95,82 95,23 95,93 98,35  

Szórás 2,44 (3) 1,09 (3) 1,67 (3) 2,21 (3)  

Minta 
6K-0 

950°C 

6O-0 

950°C 

6O-1 

950°C 
  

Rel.sűr. 

(%) 
96,07 93,71 93,49   

Szórás 1,29 (2) 0,67 (2) 1,39 (2)   

 

Ez érvényes a nagyobb, 70 wt% Cu tartalmú 5O mintákra is, ahol a képlékeny alakváltozásra 

képes fázis mennyiségének megnövelésének hatására, az elérhető tömörség is megnőtt. 
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Tekintve, hogy az ipari alkalmazáshoz 95% vagy azt meghaladó relatív sűrűség szükséges, több 

bemutatott őrléssel előállított minta alkalmas lehet a gyakorlati alkalmazás szempontjából [9].  

 A kutatómunkám során megvizsgáltam a hidegsajtolást és a melegsajtolást követő, 

nyomás nélküli szinterelés hatását is, a 6O-1 minták felhasználásával 100°C-tól 900°C-ig 

100°C-onként, 1 órás szintereléseket hajtottam végre (5. ábra). Az eredmények alapján jól 

látható, hogy egyik szinterelési hőmérséklet sem eredményezett nagyobb relatív sűrűséget a 

többinél. Ezzel együtt a hidegen sajtolt mintákhoz képest csekély mértékű növekedés látható. 

Emellett a 25°C-os minta eredményeinél is látható, az Archimedes-módszerrel kapott tömörség 

kis mértékben magasabb, mint a geometriai megközelítéssel kapott tömörség a próbatestek 

alakjának kis mértékű szabálytalansága miatt. 

 
5. ábra: A 6O-1 hidegen sajtolt minták tömörsége szinterelés előtt és után. A hidegen sajtolt mintákat geometriai 

megközelítés alapján, a szinterelt mintákat pedig az Archimedes-módszerrel mértem meg. A 25°C-os minta a 

hidegen sajtolt, nem szinterelt mintát mutatja, és így ezáltal a két mérési módszer közti kis mértékű eltérést. 

3.3. Mo-Cu-Al2O3 tömbi minták jellemzése 

3.3.1. Röntgendiffrakciós mérések alapján kapott eredmények 

A 6. ábra mutatja a gyártási paraméterek és az összetétel szempontjából karakterisztikus 

minták fémes fázisainak krisztallit méret értékeit. A hidegsajtolás és melegsajtolás által okozott 

nagy mértékű alakítás [10], [11] hatása jól látható a 6. ábra-n a 4K-10 és 5K-0 minták krisztallit 

méretein. Azokban a mintákban, amelyekben az őrlés hatására a két fémes fázis krisztallit 

mérete jelentősen lecsökkent, a hidegsajtolás és melegsajtolás számottevően kisebb mértékű 

változást eredményezett. A Cu esetén megfigyelhető, hogy a 3O-10-5 és 3O-10-2.5 mintákat 

leszámítva minden mintában két Cu frakció alakult ki a melegsajtolást vagy az azt követő 

szinterelés után. Ezekben a mintákban a finomabb Cu frakció mennyisége mindig kisebb, 
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6. ábra: A gyártási paraméterek és összetétel szempontjából karakterisztikus minták fémes fázisainak krisztallit 

méret eredményei, a porokon (őrlemény vagy keverék) mért értékekhez viszonyított változás ábrázolása mellett. 

 
7. ábra: A gyártási paraméterek és összetétel szempontjából karakterisztikus minták fémes fázisainak 

rácsparaméter értékei, a porokon (őrlemény vagy keverék) mért értékekhez viszonyított változás ábrázolása mellett 

(Standard értékek forrása: [12]). 

mint a durvább frakció mennyisége. Ezért feltételezhetően a finomabb Cu frakció 

kialakulásának oka, a melegsajtolási vagy szinterelési lépéseket követő gyors hűtés. Mivel a Cu 

hőtágulási együtthatója jelentősen különbözik a többi fázistól (Cu: 17; Mo: 5,4; Al2O3: 6,3 

ppm/106K [9], [13], [14]), a hűtés során a Cu-ban jelentős húzófeszültség, a Mo-ban (és az 

Al2O3-ban) nyomófeszültség alakul ki [15]. Ennek a feszültségnek egy részét a fémes fázisok 

diszlokációk képzésével csökkenthetik [16], ami megnöveli a diszlokáció sűrűséget és a 

rácsparamétert is [17]. A 3O-10-5 és 3O-10-2.5 mintákban egyetlen Cu frakció volt jelen a 

melegsajtolást követően is, mivel itt a Cu újrakristályosodott. A hősokk hatását ezek mellett jól 

alátámasztja a 4O-1 minta eredménye. Az őrlés során, az Al2O3 részecskék hatására létrejött 

finomabb Cu frakció rácsparamétere nem tér el számottevően a durvább frakció 



13 

 

rácsparaméterétől jelentősen eltérő krisztallit méret érték mellett sem. Viszont a melegen sajtolt 

mintákban a krisztallit méret hasonló eltérése mellett a rácsparaméter értékek már jelentősen 

különböznek. 

 
8. ábra: A 6O-1 hidegen sajtolt majd eltérő hőmérsékleten szinterelt minták fémes fázisainak krisztallit méretei. 

A 6O-1 őrleményből készült hidegen sajtolt mintákat 100-900°C-on szintereltem (lásd 

5. ábra), ezen minták krisztallit mérete látható a 8. ábra-n. A Cu esetén a durvább frakció mérete 

az őrleményhez képest jelentősen megnőtt az 1 órás hőkezelések hatására. Az eredményeket 

megtekintve az őrlés és hidegsajtolás után, a Cu újrakristályosodása vagy megújulása a 200-

300°C-os szinterelési hőmérsékleten kezdődik meg, az 1 órás szinterelés alatt. Továbbá az 

eredmények alapján, a létrehozott kompozit minták durvulás állóak a Cu olvadáspontjához 

közeli 1 órás hőntartás esetén is. A finomabb frakció létrejöttét az alacsonyabb hőmérsékletű 

mintákban elősegítheti a Cu szemcsehatárán eloszló kis méretű Al2O3 részecskék jelenléte is 

(lásd 10. ábra f). 

A nagyobb Cu tartalmú melegen sajtolt minták fémes fázisainak esetén a krisztallit 

méret és rácsparaméter értékei (9. ábra) hasonló tendenciát követnek az 50 wt% Cu alapú 

mintákhoz képest. Emellett a kapott krisztallit méret és rácsparaméter értékek többnyire meg is 

egyeznek azokkal. Ez azt jelenti, hogy a fentebb részletezett folyamatok a két összetétel által 

meghatározott intervallumon belül feltételezhetően azonosak. 
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9. ábra: A megnövelt Cu tartalmú tömbi, melegen sajtolt minták fémes fázisainak a) krisztallit mérete, b) 

rácsparamétere. A diagramokon a por állapothoz viszonyított változást is ábrázoltam. 

3.3.2. Pásztázó elektronmikroszkópos felvételek 

A melegsajtolást követően kialakult szövetszerkezetet is az eddig kiemelt, 

karakterisztikus mintákon keresztül mutatom be azok SEM felvételein (10. ábra). A 3O-10-5 

mintán látható, hogy a többi mintától teljesen eltérő mikroszerkezettel rendelkezik. A nagyobb 

golyó:por arány hatására a Mo részecskék is teljesen szétőrlődtek (világos), emellett teljesen 

összeőrlődtek a Cu-val (szürke) és a kis méretű Al2O3 részecskékkel (sötét). Továbbá a 

szövetben látható, szabályos világos szürke részecskék az őrlőberendezésből származó ZrO2 

részecskék. A 3O-10-2.5 mintában az ehhez képest csökkentett golyó:por arány miatt, a Mo 

részecskék többnyire csak ellaposodtak az őrlőgolyóval való találkozás hatására és nem 

őrlődtek össze a Cu-val és az Al2O3-al. A 4O-0 és 4O-1 mintát összehasonlítva látható, hogy a 

4O-1 mintához adott 1 wt% Al2O3 hatására, a Mo részecskék sokkal kevésbé vettek részt az 

őrlési folyamatokban. A 4O-0 mintában láthatóak szabályos alakú fekete részecskék, ami a 

melegsajtoláskor hozzáadott grafitból kialakult Mo2C. Az 5O-0 és 5O-1 mintákban, a 

csökkentett őrlési paraméterek miatt, egyrészt már nem alakult ki, az 5O-0 mintában a 4O-0 

mintához hasonló szövetszerkezet, másrészt a Mo részecskék alakján is látható, hogy kevésbé 

laposodtak el az őrlés során. Az 5O-1 szövetszerkezetében jól kivehető, hogy az Al2O3 

részecskék többnyire a Cu szemcsehatáraira csoportosulnak. A két bemutatott keverékben, 

hogy az őrlés hiányában a Mo részecskék nem oszlottak el, így az agglomerátumok a tömbi 

szövetszerkezetben is láthatóak, viszont a tömörítési eljárások hatékonyságát alátámasztja, 

hogy a Cu képes volt behatolni ezekbe az agglomerátumokba (5K-0). A 4K-10 keverékben is 

megfigyelhető az Al2O3 agglomerátumról levált kis Al2O3 részecskéknek a Cu szemcsehatárára 

való csoportosulása. A megnövelt Cu tartalmú mintákban hasonló szövetszerkezet alakult ki, 

mint az 50 wt% Cu tartalmú, keverékből előállított és 5O őrleményből előállított mintákban, a 

megnövelt Cu tartalomtól eltekintve (11. ábra). Az 5O-1-70 minta esetén jól látszik a többi 

minta esetén is leírt jelenség, miszerint az Al2O3 részecskék a Cu korábbi szemcsehatárai 

mentén csoportosulnak.  
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10. ábra: A melegen sajtolt minták SEM felvételei az eltérő paraméterekkel végrehajtott őrlést vagy keverést 

követően. A bemutatott minták megegyeznek a 3. ábra-n bemutatott mintákkal. 
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11. ábra: A melegen sajtolt, megnövelt Cu tartalmú minták SEM elvételei az eltérő paraméterekkel végrehajtott 

őrlést vagy keverést követően. A bemutatott minták megegyeznek a 4. ábra-n bemutatott mintákkal. 

3.3.3. Visszaszórt elektrondiffrakciós mérések alapján kapott eredmények 

Az azonos összetételű, 4K-1 és 4O-1 minták közötti különbséget mutatja a visszaszórt 

elektrondiffrakciós vizsgálattal készített 12. ábra. A 4O-1 mintában a Cu szemcsék mérete 

jelentősen kisebb, az őrlés során végbement képlékeny alakváltozás hatása miatt[18], ezzel 

összhangban a durvább Cu frakció mérete is kisebb. Továbbá, mivel az Al2O3 részecskék sokkal 

jobban eloszlottak a szövetszerkezetben, ezért nagyobb számban gyűltek össze a Cu részecske 

határaira, ahol emiatt kisebb méretű Cu szemcsék alakultak ki. Emellett az Al2O3 részecskék 

környezetében jobban torzult a Cu kristályrácsa, tovább elősegítve a finomabb Cu frakció 

létrejöttét. Ennek köszönhetően hosszabb ideig tartó hevítés során ezek megakadályozhatják 

durvább Cu szemcsék létrejöttét a fentebb leírt folyamatok alapján („Zener pinning”, PSN). Az 

Al2O3 részecskék jelenlétének hatását mutatja be a 13. ábra az azonos módon őrölt 5O-0 és 5O-

1 mintákon keresztül. Az 5O-0 mintában, az 5K-0 mintához hasonlóan, a Cu szemcséken belül 

nagyobb méretű Cu szubszemcsék láthatóak, arra utalva, hogy a hevítés során bizonyos mértékű 

diszlokációs rendeződés történt a mintákban. Az 5O-1 mintában a két másik mintához képest, 

kisebb szemcseméret látható. Emellett az 5O-1 felvételén a szemcseszerkezet hasonló, mint az 

eltérő paraméterekkel őrölt 4O-1 minta esetén. Ezek alapján megállapítható, hogy Mo-Cu-

Al2O3 kompozitokban a melegsajtolás után kapott szemcseszerkezetre jelentős hatása van, az 

őrlés során a Cu szemcsehatárára eloszlatott, kis méretű Al2O3 részecskék jelenléte. Ezeknek 

köszönhetően a Cu olvadáspontjához közeli hevítés során sem zajlik le jelentős durvulás vagy 



17 

 

akár diszlokációs rendeződés (megújulás) a Cu-szemcsékben (lásd 8. ábra). Összehasonlítva 

Tao Meng és társai által kapott EBSD felvételekkel melegalakítást követő vízhűtés után, 

látható, hogy a Mo szemcsék környezetében ott is kisebb Cu szemcseméretet kaptak, amelynek 

nagyobb diszlokáció sűrűsége volt (a szerzők pontos megfogalmazása szerint ezek a Cu 

szemcsék „alakítottak” voltak) [5]. Ez jól alátámasztja a kutatómunkámban a gyors hűtés 

hatására a Mo környezetében kialakuló finomabb, kis mennyiségű, emelkedett rácsparaméterű 

Cu frakció jelenlétét. 

 
12. ábra: A 4K-1 és 4O-1 minták felvételei az EBSD vizsgálatot követően: jobb oldal: a vizsgált területek, a Cu 

pirossal a Mo kékkel kiemelve; bal oldal: a kristálytani textúrát bemutató ábrák. 
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13. ábra: A 5K-0, 5O-0 és 5O-1 minták felvételei az EBSD vizsgálatot követően: jobb oldal: a vizsgált területek, 

a Cu pirossal a Mo kékkel kiemelve; bal oldal: a kristálytani textúrát bemutató ábrák.  
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A 12. ábra-n és 13. ábra-n bemutatott mintákban a Cu szemcseméretének eloszlását és a Cu 

(001) pólusábráját mutatja a 14. ábra. Jól látható, hogy a két őrléssel előállított, Al2O3 tartalmú 

minta szemcsemérete a legkisebb, a két keveréssel előállított 4K-1 és 5K-0 minta szemcseméret 

eloszlása szinte azonos, az 5O-0 mintában a szemcsék mérete az eredmények szerint a 4K-1 és 

5O-0 minta közötti. A pólusábrákon látható, hogy minden esetben izotróp textúra alakult ki, 

amivel jó összhangban van az a tény, hogy az EBSD felvételeken jellemzően egymástól 

számottevően eltérő orientációjú szemcsék láthatóak. 

 

14. ábra: Az EBSD vizsgálat alapján meghatározott kumulált eloszlásfüggvénye a Cu szemcseméretének (bal) és 

a Cu (001) pólusábrák (jobb). 

3.4. Mo-Cu-Al2O3 kompozitok mechanikai tulajdonságai 

A melegen sajtolt minták folyáshatárát és nyomószilárdságát mutatja a 7. Táblázat. A 4O-

1, 4O-2.5 és 4O-10 minták eredményein látható, hogy a nyomószilárdság arányosan csökken 

az Al2O3 tartalom növekedésével. A folyáshatár az Al2O3 tartalom 1 wt%-ról 2,5 wt%-ra 

növelésével emelkedett, azonban a 10 wt% Al2O3 tartalmú mintában már jelentősen lecsökkent. 

A nyomószilárdság fokozatos csökkenése feltételezhetően a Cu-Al2O3 határfelületek 

felszakadása miatt történik. A 4O-0 és 4O-5 minta a jelentős kerámia szennyezés hatására 

jelentősen megnövekedett folyáshatárral és nyomószilárdsággal rendelkezik. A 4K keverékek 

esetén is jól látható az Al2O3 tartalom növelésével a nyomószilárdság csökkenése a Cu-Al2O3 

határfelületek szakadása által. Az 5O-0, 5O-0.1 és 5O-1 minták esetén a folyáshatár esetén nem 

látható jelentős növekedés, részben az értékek szórása és a kis mennyiségben hozzáadott Al2O3 

tartalom miatt. A nyomószilárdság viszont ezen minták esetén emelkedett az Al2O3 tartalom 

növelésével. Ennek oka az lehet, hogy a kisebb fajlagos őrlési energia miatt, a Cu jobban 

megtartotta alakváltozó képességét, mint a 4O mintákban, valamint az Al2O3 részecskék jobban 

eloszlottak és nem alkotnak nagy agglomerátumokat, mint a 4K mintákban. A megnövelt Cu 

tartalmú mintákban szintén az Al2O3 tartalom növekedésével megnövelt folyáshatár látható. A 

nyomószilárdság értéke viszont nagy mértékben szór, főként amiatt, hogy a teszt során a nagy 

Cu tartalom miatt, a minták nagy alakváltozó képességgel rendelkeztek (lásd 15. ábra). A 6O 

minták a folyáshatár szórásának figyelembevétele mellett közel azonos értékekkel 

rendelkeznek, mint az 5O minták. Összességében látható, hogy az őrlés hatására a folyáshatár 
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és nyomószilárdság értéke megemelkedik. Az Al2O3 részecskék hatása a nyomószilárdságra 

függ a Cu előzetes alakításának mértékétől (jelen esetben az őrlési paraméterek eltérésétől), 

illetve az Al2O3 részecskék eloszlásának mértékétől. Emellett a 6O mintákat összehasonlítva az 

5O mintákkal a lassú lehűlésnek nincs számottevő hatása a minták szilárdság értékeire és a 

keménységre sem (8. Táblázat). A 15. ábra mutatja az 5O és 5K minták valódi alakváltozás – 

valódi feszültség görbéit. Az ábrán jól látható, hogy a megnövelt Cu tartalmú minták jelentősen 

megnövelt alakváltozó képességgel rendelkeztek. A 7. Táblázatban látható adatokkal 

ellentétben, a megnövelt Cu minták görbéi alapján jól látható, hogy az őrleményből előállított 

minták szilárdsága nagyobb, mint az 5K-0-70 mintának, amellett, hogy az alakváltozó 

képességük nem csökkent számottevően. Jól látható, hogy az 5O minták alakváltozó képessége 

jelentősen csökkent az őrlés hatására, viszont a folyáshatár és a szilárdság megnövekedett. 

Továbbá ez a jelenség külön megfigyelhető az Al2O3 tartalom növekedésével is. A melegen 

sajtolt minták keménységét mutatja a 8. Táblázat. Az 1O-10 és 3O-10-5 minták keménységét 

összehasonlítva a 2O-10 és 3O-10-2.5 mintákkal, látható, hogy a golyó:por arány 

csökkentésének hatására jelentősen csökkent a keménység is. A 4O mintasorozat eredményein 

is jól látható a 4O-0 és 4O-5 minták szennyezésének hatása, emellett a 4O-10 mintában az 

ideálisnál nagyobb Al2O3 tartalom miatt a 4O-10 minta keménysége kisebb, mint a 4O-1 és 4O-

2.5 mintákban. A 4K keverékekben jól látható, hogy az Al2O3 tartalom növelésével arányosan 

növekszik a keménység. Emellett a csökkentett fajlagos őrlési energiával őrölt 5O mintákban a 

keménység szintén emelkedik az Al2O3 tartalom növekedésével. 

7. Táblázat: A kutatómunkában előállított minták folyáshatára és nyomószilárdsága. 

Minta 4O-0 4O-1 4O-2.5 4O-5 4O-10 

Folyáshatár 

(MPa) 
1013 849 878 1158 600 

Nyomószilárdság 

(MPa) 
1198 946 915 1120 601 

Minta 4K-0 4K-1 4K-2.5 4K-5 4K-10 

Folyáshatár 

(MPa) 
386 406 398 376 413 

Nyomószilárdság 

(MPa) 
521 514 480 464 445 

Minta 5K-0 5O-0 5O-0.1 5O-1  

Folyáshatár 

(MPa) 
383 551 540 551  

Nyomószilárdság 

(MPa) 
525 610 631 653  

Minta 5K-0-70 5O-0-70 5O-0.1-70 5O-1-70  

Folyáshatár 

(MPa) 
348 259 260 276  

Nyomószilárdság 

(MPa) 
486 490 559 466  

Minta 6K-0 6O-0 6O-1   

Folyáshatár 

(MPa) 
347 594 576   

Nyomószilárdság 

(MPa) 
502 597 644   
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15. ábra: A nyomóvizsgálat során kapott valódi alakváltozás – valódi feszültség görbék. Az ábrán a megnövelt Cu 

tartalmú minták és az azokkal azonos módon előállított, de eltérő Cu tartalmú minták láthatóak. 

8. Táblázat: A kutatómunkában előállított minták melegsajtolást követően megmért keménysége. A szórás értéke 

mellett zárójelben feltüntetett érték a szórás számításához használt minták darabszámát jelölik. 

Minta 1O-10 2O-10 3O-10-5 3-O10-2.5  

Kemény 

-ség (HB) 
366 256 363 286  

Szórás 12 (3) 3 (5) 9 (5) 6 (5)  

Minta 4O-0 4O-1 4O-2.5 4O-5 4O-10 

Kemény 

-ség (HB) 
374 265 266 315 258 

Szórás 12 (5) 1 (5) 3 (5) 3 (5) 2 (5) 

Minta 4K-0 4K-1 4K-2.5 4K-5 4K-10 

Kemény 

-ség (HB) 
138 146 155 159 170 

Szórás 1 (5) 2 (5) 2 (5) 3 (5) 1 (5) 

Minta 5K-0 5O-0 5O-0.1 5O-1  

Kemény 

-ség (HB) 
146 194 196 202  

Szórás 0,5 (5) 2 (5) 2 (5) 1 (5)  

Minta 5K-0-70 5O-0-70 5O-0.1-70 5O-1-70  

Kemény 

-ség (HB) 
95 105 107 113  

Szórás 2 (5) 1 (5) 1 (5) 1 (5)  

Minta 6K-0 6O-0 6O-1   

Kemény 

-ség (HB) 
134 183 205   

Szórás 2 (5) 3 (5) 1 (5)   
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4. Új tudományos eredmények 

A disszertációban bemutatott kutatómunka eredményei és következtetései alapján az 

alábbi új tudományos téziseket fogalmaztam meg: 

1) 50Mo-50Cu/(0-10)Al2O3 (wt%) összetételű, valamint 30Mo-70Cu/(0-1)Al2O3 (wt%) 

összetételű, porkohászati úton előállított kompozit porok esetén, Mo, Cu és Al2O3 porok 

együtt őrlését vagy keverését követően, a kialakuló mikroszerkezetet, az Al2O3 tartalom 

és a fajlagos őrlési energia együttesen befolyásolja. 

 

a) Amennyiben keverés során, az egész folyamatra vonatkoztatott fajlagos őrlési 

energia 29,5 J/g, akkor nem alakul ki az alkotók egyenletes eloszlása fémmátrixú 

Mo-Cu-Al2O3 kompozit porokban. 

 

b) 50Mo-50Cu/(0-10)Al2O3 (wt%) összetételű kompozitok esetén, amennyiben a 

fajlagos őrlési energia az egész folyamatra vonatkoztatva 1477,3 J/g, akkor az 

őrlőtestekből és őrlőtégelyből származó ZrO2 szennyezés mértéke elhanyagolható 

és emellett kialakul az alkotók egyenletes eloszlása is. 

 

c) 50Mo-50Cu/(0-10)Al2O3 (wt%) összetételű kompozitok esetén, ha az őrlés során 

alkalmazott fajlagos őrlési energia 25498,7 J/g, akkor létrejön a fázisok egyenletes 

eloszlása a mikroszerkezetben, viszont a ZrO2 számottevő mennyiségben 

megjelenhet a por mintákban mint szennyező. 

 

d) 30Mo-70Cu/(0-1)Al2O3 (wt%) összetételű kompozitoknál alkalmazott 1477,3 J/g-

os fajlagos őrlési energia esetén, a nagyobb Cu tartalom miatt, az őrlési energia 

főleg a Cu alakváltozására fordítódik, emiatt az Al2O3 agglomerátumok nem 

esnek szét, valamint a Mo részecskék alakváltozásának mértéke is csökken. 

 
T.1. ábra: Őrléssel vagy keveréssel előállított Mo-Cu-Al2O3 porok rendszám érzékeny detektorral 

készített SEM felvételei. Mo: világos, Cu: szürke, Al2O3: fekete. 
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2) 50Mo-50Cu/(0-10)Al2O3 (wt%) összetételű és 29,5-43823,6 J/g közötti fajlagos őrlési 

energiával előállított, valamint 30Mo-70Cu/(0-1)Al2O3 (wt%) összetételű és 29,5-

1477,3 J/g közötti fajlagos őrlési energiával előállított, kompozit minták szinterelése 

alatt kialakuló relatív sűrűséget, az Al2O3 eloszlása, a Cu szemcsék előzetes 

alakítottsága és az alkalmazott nyomás együttesen befolyásolja. 

 

a) 50Mo-50Cu/(0-10)Al2O3 (wt%) összetételű kompozitokban, a tömörítési 

lépéseket megelőző őrlés vagy keverés során, a hozzáadott Al2O3 mennyiségének 

növekedése a fajlagos őrlési energia értékétől függően befolyásolja a tömbi 

minták végső tömörségét. Amennyiben az egész folyamatra vonatkoztatott 

fajlagos őrlési energia 29,5 J/g, az Al2O3 agglomerátumok nagy méretű (4-37 µm) 

rideg részecskeként viselkednek, amelyek mennyiségének növelésével, csökken 

az elérhető tömörség (az Al2O3 tartalom 0 wt%-ról 10 wt%-ra növelésével, 

99,32%-ról 88,67%-ra). Viszont, ha az egész folyamatra vonatkoztatott fajlagos 

őrlési energia 1477,3 J/g, akkor az Al2O3 részecskék, az őrlés során részt vesznek 

a Cu alakításában, elősegítve így hogy kialakul kompozit részecskéknek a 

tömörítés szempontjából kedvező morfológiája. 

 

b) 30Mo-70Cu/(0-1)Al2O3 (wt%) összetételű kompozitokban, az őrlés teljes 

folyamatára vonatkoztatott 1477,3 J/g esetén, azonos fajlagos őrlési energiával 

őrölt, az 50 wt%-os Cu tartalmú kompozitokhoz képest, azonos hidegsajtolási és 

melegsajtolási paraméterek esetén, nagyobb tömörség érhető el (azonos 

mennyiségben hozzáadott Al2O3 esetén, a növekedés értéke 0,43-1,31% közötti). 

Ennek oka, hogy a megnövelt Cu frakció képlékeny alakváltozóképessége, a 

mintában megtalálható nagy méretű (4-37 µm) rideg részecskeként viselkedő 

Al2O3 agglomerátumok ellenére, magasabb relatív sűrűséget eredményez. 

 

c) Mo-Cu-Al2O3 őrlemények vagy keverékek egytengelyű hidegsajtolását (1,5 GPa, 

10 mm/s) követő egytengelyű melegsajtolásakor (900-975°C, 100-150 MPa, 5-30 

perc hőntartás), a minta célhőmérsékletre való felhevülése során, lezajlik a 

tömörödést biztosító képlékeny alakváltozás, ezt követően további hőntartásnál, a 

minták relatív sűrűségében nincs jelentős növekedés. 

 

d) Egytengelyű hidegsajtolás (1,5 GPa, 10 mm/s) után végrehajtott 100-900°C 

közötti 1 óráig tartó, vagy 700-1000°C közötti 2 óráig tartó nyomás nélküli 

szinterelés, továbbá egytengelyű melegsajtolás (900°C, 125 MPa, 30 perc 

hőntartás, vagy 975°C, 125 MPa, 30 perc hőntartás) után végrehajtott 900-1000°C 

közötti 2 órás nyomás nélküli szinterelés, őrleményből előállított Mo-Cu-Al2O3 

kompozitok esetén, nem jár a minták relatív sűrűségének növekedésével, mert a 

Cu-ban eloszlatott Al2O3 részecskék akadályozzák a szinterelési folyamatokat. 
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T.2. ábra: A 6O-1 hidegen sajtolt minták tömörsége szinterelés előtt és után. 

3) Porkohászati gyártástechnológia alkalmazásával (őrlés vagy keverés, hidegsajtolás, 

melegsajtolás) Mo, Cu és Al2O3 porokból, olyan tömbi, fémmátrixú nanokompozit 

mintákat állítottam elő, amelyek szövetszerkezetének és mechanikai tulajdonságainak 

részletes leírása nem található meg az irodalomban. 

 

a) Az Al2O3 mennyisége mellett, a fajlagos őrlési energia értéke jelentősen 

befolyásolja a tömbi minták mikroszerkezetét. A nem agglomerálódott Al2O3 

részecskék hajlamosak a Cu szemcsehatáraira és korábbi részecskehatáraira 

koncentrálódni, aminek mértékét szintén befolyásolja a fajlagos őrlési energia 

értéke. 

 

b) Porkohászati úton előállított (őrlés vagy keverés, hidegsajtolás, melegsajtolás) 

Mo-Cu-Al2O3 kompozit tömbi mintákban sikerült megakadályozni a Cu 

eldurvulását (egyik Cu frakció krisztallit mérete sem haladja meg a 125 nm-t) a 

950°C-on, 100 MPa egytengelyű nyomás alkalmazásával végrehajtott 

melegsajtolási lépés esetén. A jelenséget magyarázza az kis méretű (240-480 nm) 

Al2O3 részecskék jelenléte a mikroszerkezetben, amelyek megakadályozták a 

diszlokációk mozgását, valamint a 125 MPa-os sajtolónyomást nem meghaladó 

melegsajtolás, amely nem okozott hűtés során részleges újrakristályosodást. 

 

c) Az eredmények alapján, az 50Mo-50Cu (wt%) alapú Mo-Cu-Al2O3 kompozitok 

esetén az optimális előállítás során alkalmazott fajlagos őrlési energia értéke 

1477,3 J/g; a melegsajtolás során alkalmazott paraméterek: 950°C, 100 MPa, 5 

perc hőntartás és vízhűtés; a hozzáadott Al2O3 mennyisége pedig 1 wt%. 
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T.3. ábra: Az 50Mo-50Cu/(0-10)Al2O3 (wt%) összetételű, valamint 30Mo-70Cu/(0-1) Al2O3 (wt%) 

összetételű melegen sajtolt minták SEM felvételei. 

 
T.4. ábra: Az 50Mo-50Cu/(0-10)Al2O3 (wt%) összetételű, melegen sajtolt minták EBSD felvételei. 

 

4) Az egytengelyű melegsajtolás utáni (900°C, 125 MPa, 30 perc hőntartás vagy 975°C, 

125 MPa, 30 perc hőntartás vagy 950°C, 100 MPa, 5 perc hőntartás) hűtést követően 

Mo-Cu-Al2O3 fémmátrixú kompozitokban, a Cu-ban kialakul egy (Cu-n belüli 

fázisaránya 4-27% wt% közti), kisebb krisztallit méretű Cu frakció (a másik frakció 

krisztallit méretének 21-57%-a) amelynek rácsparamétere viszont megemelkedett (a 

másik frakcióhoz képest 0,0049-0,136 Å-el). 
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T.5. ábra: A 30Mo-70Cu/(0-1)Al2O3 (wt%) összetételű tömbi, melegen sajtolt minták fémes fázisainak 

a) krisztallit mérete, b) rácsparamétere. 

5) 50Mo-50Cu/(0-10)Al2O3 (wt%) összetételű, valamint 30Mo-70Cu/(0-1)Al2O3 (wt%) 

összetételű, melegen sajtolt kompozit minták folyáshatárát, nyomószilárdságát, 

alakváltozó képességét és keménységét, a fajlagos őrlési energia, az Al2O3 tartalom és 

a Cu alakváltozó képessége befolyásolja. 

 

a) Az őrleményekből előállított 50Mo-50Cu/(0-10)Al2O3 (wt%) összetételű tömbi 

mintákban a kis méretű (240-480 nm) Al2O3 részecskék mennyiségének 

növelésének hatása a nyomószilárdságra, függ a Cu megmaradt alakváltozó 

képességétől. Azokban a mintákban, ahol az egész folyamat alatt leadott fajlagos 

őrlési energia 1477,3 J/g volt (200 rpm 2,5:1 golyó:por arány, 5 óra, 1 wt% etanol, 

Ar), a Cu képes még alakváltozásra és a terhelést is át tudja adni a kerámia 

részecskéknek, így azok mennyiségének növekedésével a nyomószilárdság 

emelkedik (az Al2O3 tartalom 0 wt%-ról 1 wt%-ra növelésével, 610 MPa-ról 653 

MPa-ra). Azokban a mintákban, ahol az egész folyamat alatt leadott fajlagos őrlési 

energia 25498,7 J/g volt (400 rpm, 5:1 golyó:por arány, 10 óra, 1 wt% etanol, Ar), 

az Al2O3 tartalom emelkedésével a Cu-Al2O3 határfelületek mentén történő 

elválás miatt csökken a nyomószilárdság (az Al2O3 tartalom 1 wt%-ról 10 wt%-ra 

növelésével, 946 MPa-ról 601 MPa-ra). 

 

b) Azokban az 50Mo-50Cu/(0-10)Al2O3 (wt%) összetételű tömbi mintákban, 

amelyek keverékekből készültek (75 rpm, 0,83:1 golyó:por arány, 15 perc), a 

kompozitban megmaradt nagy méretű (4-37 µm) Al2O3 agglomerátumok 

mennyiségének a növekedésével, a nyomószilárdság csökken (az Al2O3 tartalom 

0 wt%-ról 10 wt%-ra növelésével, 521 MPa-ról 445 MPa-ra). 

 

c) 30Mo-70Cu/(0-1)Al2O3 (wt%) összetételű kompozitok esetén, a tömbi minták 

alakváltozó képessége nem csökken mérhetően az első lépésben alkalmazott őrlés 

hatására (200 rpm, 2,5:1 golyó:por arány, 5 óra, 1 wt% etanol, Ar, 1477,3 J/g), a 
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folyáshatár és a nyomószilárdság is megemelkedik a keverékből előállított 

mintához képest. 

 

d) 50Mo-50Cu/(0-10)Al2O3 (wt%) és 30Mo-70Cu/(0-1)Al2O3 (wt%) összetételű, 

előzetesen 1477,3 J/g fajlagos energiával őrölt, melegen sajtolt kompozit 

mintákban, az Al2O3 tartalom emelkedésével arányosan, emelkedik a kompozit 

minták keménysége (az Al2O3 tartalom 0 wt%-ról 1 wt%-ra növelésével, az 

50Mo-50Cu alapú minták esetén 194 HB-ról 202 HB-ra, a 30Mo-70Cu alapú 

minták esetén 105 HB-ról 113 HB-ra). 

 
T.6. ábra: Az 50Mo-50Cu/(0-1)Al2O3 (wt%) összetételű, valamint 30Mo-70Cu/(0-1)Al2O3 (wt%) 

összetételű, melegen sajtolt kompozit minták nyomóvizsgálata során kapott valódi alakváltozás – valódi 

feszültség görbék. 
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5. Tudományos eredmények hasznosulása 

A disszertációban ismertetett Mo-Cu-Al2O3 összetételű fémmátrixú kompozit 

alkalmazása elősegítheti az iparban használt Mo-Cu kompozitok alkalmazási területének 

kiszélesítését. Az Al2O3 hozzáadásával hatékonyan csökkenthető a Mo-Cu kompozit tömege, 

emellett mivel az Al2O3 nem költséges alapanyag, összességében a gyártás is 

költséghatékonyabbá válik. A hozzáadott kerámia erősítés hatására megnövekedett szilárdság 

és keménység jelentősen elősegíti az ebből a fémmátrixú kompozitból gyártott minták 

mechanikai integritásának megőrzését akár magasabb hőmérsékleteken is. Ez kiemelten 

előnyös, tekintve hogy a Mo-Cu ötvözeteket jellemzően olyan területeken alkalmazzák, ahol 

jelentős hőhatásnak vannak kitéve (űripar, repülőipar, katonai ipar, vákuumtechnika, 

rakétatechnika; érintkező alkatrészek, hegesztő elektródák). 

A kutatásom során igazoltam hogy az előállított Mo-Cu-Al2O3 nanokompozit előállítása 

során alkalmazott fajlagos őrlési energiának hatását a kialakuló mikroszerkezetre és mechanikai 

tulajdonságokra. Emellett bemutattam a tömörítési lépések paramétereinek hatását az előállított 

fémmátrixú kompozit relatív sűrűségére is. Végül a tömbi minták esetén is elemeztem a gyártási 

paraméterek és az összetétel hatását részletesen elemeztem a mechanikai tulajdonságokra az 

újrakristályosodási folyamatokra és a  mikroszerkezetre. 

A kutatómunkában ismertetett, eddig a szakirodalomban részletesen nem jellemzett 

Mo-Cu-Al2O3 fémmátrixú tömbi kompozit itt bemutatott részletes, több paraméter hatásának 

figyelembe vételével adott leírása alkalmazható Mo-Cu, vagy hasonló (pl. W-Cu) ötvözetek 

további kutatásai során. Ez érvényes mind az őrlés során leírt jelenségekre, mind a gyártási 

paraméterek, az összetétel és a hozzáadott Al2O3 részecskék hatására, a tömbi minták 

mikroszerkezetének és a mechanikai tulajdonságainak szempontjából. 
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Summary 

In my research work, I have studied the production of Mo-Cu-Al2O3 composites using 

the powder metallurgical route. Seeing that the reinforcement of Mo-Cu composites with 

ceramic particles is a barely researched area in the literature, my investigation included the 

examination of the effects of the parameters of the manufacturing steps (milling/mixing, cold 

pressing, hot pressing) on the mechanical properties and microstructure of the bulk samples. 

Moreover, I have also investigated the effect of the Al2O3 particles added to Mo-Cu composites, 

on the microstructure and the mechanical properties of the bulk samples. The characterization 

of the samples was done using the scanning electron microscope, X-ray diffraction and electron 

backscattered diffraction results, combined with the hardness, compressive strength, yield 

strength and specific milling energy results. 

During my research work I have found that the optimal selection of the milling 

parameters can effectively decrease the ZrO2 contamination, originating from the milling 

equipment, furthermore during milling the crystallite size of the metallic phases change 

proportionally to the change of the mechanical stress. Moreover, depending on the milling 

stresses and the presence of Al2O3 particles, two distinct fractions could develop within the 

metallic phases during milling or mixing. It can be seen even in the powders, that the Cu is the 

matrix of the composite, since this is the most ductile phase, the morphology and distribution 

of the other two phases strongly depend on the milling/mixing parameters, and in the case of 

Mo, the presence of Al2O3 within the sample. In the samples with increased Cu content, the 

milling processes took place to a lesser degree due to the higher amount of the deformable 

phase. The measurement of the specific milling energy is suitable for obtaining a quantitative 

value, which correlates well with the developed microstructure and the crystallite sizes. 

During hot pressing, subsequently to the cold pressing of the powders, I have found that 

it is not necessary to have prolonged holding time after reaching the hot-pressing temperature, 

since the relative density does not increase onwards. Considering the reachable relative density, 

the existence Al2O3 particles is beneficial in the previously milled samples, for they promote 

the formation of advantageous morphology of the composite particles for compression. 

However, during mixing, the Al2O3 agglomerates do not disintegrate, so they act like large 

brittle particles which decrease the reachable relative density. Similarly to milling, the Cu is the 

main deforming phase during cold pressing and hot pressing, so increasing its amount results 

in the increase of the reachable relative density, in the case of unaltered manufacturing 

parameters. In the case of Mo-Cu-Al2O3 composites, the pressureless sintering cannot increase 

the relative density, since the Al2O3 particles inhibit the sintering processes to take place. 

In the bulk, hot pressed Mo-Cu-Al2O3 composites, the rapid cooling results in the 

formation of two distinct Cu fractions, where the finer Cu fraction is positioned at the Cu-Mo 

interface and the main reason behind its formation, is due to difference in the coefficient of 

thermal expansion of the Mo and Cu resulting in significant thermal stress during cooling, 

which the Cu can partly decrease by forming dislocations. The Cu fraction formed this way, 

has lesser amount, lower crystallite size and increased lattice parameter. Subsequently to the 

applied hot pressing and sintering, the Cu did not coarsen, even on temperatures, which are 

close to its melting point. The microstructure, developed within the bulk samples, similarly to 
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the powders, depend on the previously applied milling parameters (specific milling energy) and 

on the Al2O3 content. It can be observed that the Al2O3 particles tend to conglomerate to the Cu 

grain boundaries. This results in lowered Cu grain sizes in the vicinity of the ceramic particles, 

which is partly due to the increased dislocation density in their vicinity. On the other hand, 

during heating, the Al2O3 particles can inhibit dislocation motion, or induce PSN 

recrystallization in their vicinity, both resulting in fine-grained Cu in their vicinity. 

The yield strength of the hot-pressed samples increases with the increase of the specific 

milling energy used during milling and with the increase of the Al2O3 content. Parallel to this, 

the deformability of the samples decreases. The compressive strength can increase or decrease 

with increasing Al2O3 content, depending on the deformability of the Cu, since if the Cu, which 

is the matrix of the composite, cannot assume load, then the debonding of the Cu-Al2O3 

interface takes place, decreasing the compressive strength, proportionally with the increasing 

Al2O3 content. In the samples with increased Cu content, nor the previous milling, nor the 

increase of the Al2O3 content result in considerable decrease of formability, therefore these 

samples had to be evaluated using the recorded curves directly, by which it can be stated that 

due to the previously applied milling, the compressive strength had increased. The hardness of 

the samples, correlate well with the yield strength results, moreover the hardness and 

compressive strength of the reference samples are in good agreement with the literature values. 
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