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„A tudományban a legfontosabb dolog nem is annyira az, 
hogy új szabályokat fedezzünk fel, 
hanem hogy új gondolkodásmódot 

találjunk velük kapcsolatban.” 
 

/Sir William Bragg/ 

 
 

1. BEVEZETÉS 
 
 

A kutatók a múlt században ismerték fel, hogy hagyományos alapanyagokból ún. 
kompozit anyagokat lehet előállítani. Tulajdonképpen az ember már századok óta gyártott 
kompozitokat, például amikor a házát sárból és növényi szárakból összekeverve tapasztotta. A 
különbség abban rejlik, hogy ma tervezzük ezeket az anyagokat, és tulajdonságaikat is előre 
becsüljük. Ennek köszönhetően számos helyen alkalmazhatók, így szerkezeti anyagokként 
egyre nagyobb teret nyernek. Egyedi és becsülhető tulajdonságaik adnak okot arra is, hogy 
hétköznapjainkban egyre több, régóta alkalmazott szerkezeti anyagot cserélünk kompozitokra. 
További előnyük, hogy többféle félkész vagy késztermék egy lépésben előállítható belőlük 
kiváló tulajdonságokkal. A felhasználási területek közül kiemelendők elsősorban az autóipari 
és űrtechnikai, de említhetők a repüléstechnikai, valamint a gép- és hadiipari alkalmazások is. 

A kompozitok olyan mesterségesen előállított szilárd anyagok, amelyeket több –egyedi 
anyagként is alkalmazható– különböző alapanyag épít fel. A kompozitok jellemzői tehát az 
őket alkotó anyagok (mátrix és erősítő fázisszál vagy részecske) sajátosságaiból 
kombinálódnak azok térfogatarányának megfelelően. A tulajdonságok természetesen az 
erősítés típusától, morfológiájától és elrendeződésétől (eloszlásától) is függnek. Fontos, hogy a 
kiindulási anyagok tulajdonságainak halmazából előtérbe kerüljenek a kompozit 
alkalmazhatóságát növelő jellemzők (pl. szívósság, magas szakítószilárdság, ugyanakkor kis 
tömeg és sűrűség), míg a tervezett felhasználás szempontjából gátló tényezők pedig kerüljenek 
háttérbe (pl. alacsony folyáshatár). 

A kompozitok egyik legfontosabb része a mátrix és az erősítés között húzódó 
határfelület. Fontos szerepe van a kompozitot ért igénybevételek hatásainak közvetítésében. 
Ha a határfelület nem működik megfelelően, a kompozit nem tud ellenállni például húzásnak, 
nyírásnak stb. még kisebb erőhatások esetén sem. A határfelület akkor működik jól, ha a 
mátrix és az erősítés között megfelelő nedvesítés alakul ki az előállítás során, illetve minimális, 
de szükségszerű kémiai reakció képes lezajlani a két alapanyag között. Ennek eredményeként 
közvetíteni tudja a mátrixot ért igénybevételek hatásait az erősítő szálak felé, hiszen ez az 
elsődleges feladata. A mechanikai tulajdonságok vizsgálatát megelőzően azonban 
mindenképpen célszerű tanulmányozni a két kiindulási anyag között kialakuló nedvesítés 
mértékét, és azt, hogy végbemennek-e a szükségszerű, minimális kémiai reakciók a két anyag 
határfelületén. Ez a tény adta az értekezés célját. 

Az értekezésben három fajta, különböző típusú karbon szálakkal erősített alumínium 
mátrixú kompozit előállításával és vizsgálatával foglalkoztam. Minden esetben 
metallosztatikus infiltrációs előállítási módszert alkalmaztam. Ahhoz, hogy a mátrix és az 
erősítés között megfelelő kapcsolat jöjjön létre, minden esetben vegyszeresen felületkezeltem a 
karbon szálakat az infiltrációt megelőzően (K2ZrF6, K2TiF6). 
 

A kísérleti munka elején azonban különböző kérdések merültek fel: 
 



 
 

- Vajon milyen öntési paraméterek lesznek megfelelők egy alumínium mátrixú 
kompozit előállításához? 

- Milyen egy jó szálelőforma? 
- Vajon tényleg zajlik-e le kémiai reakció az Al/C határfelületen? 
- Milyen összetételű és morfológiájú vegyületek képződnek a határfelületen? 
- A képződő vegyületek milyen átalakulásokon mennek keresztül? 
- Milyen szerepe lehet a hőkezelésnek? Döntően befolyásolja-e a kompozit 

mikroszerkezetét? 
 
 
 Ezek alapján az értekezés fő célkitűzései a következők voltak:  
 

1) Karbon szálas, alumínium mátrixú kompozitok (Al/Cf) metallosztatikus (gravitációs) 
infiltrációs módszerrel, laboratóriumi körülmények között történő előállítási 
lehetőségeinek vizsgálata. 

2) Az előállítás paramétereinek kísérletezése, optimalizálása. 
3) Az általam előállított kompozitok Al/C határfelületének lehetőségeimhez mérten a 

legtöbb módszerrel történő vizsgálata, elemzése. 
4) Annak bizonyítása, hogy képződik-e valamilyen vegyületfázis az infiltráció folyamán. 
5) Ha képződik vegyület, milyen feltételek mellett, milyen összetétellel, és milyen 

morfológia a legjellemzőbb. 
6) Annak vizsgálata, hogy hőkezelés hatására az öntés folyamán vagy azt követően 

képződő kristályos fázisok összetétele, elhelyezkedése és alakja változik-e, azaz milyen 
mértékben befolyásolja a hőkezelés a vegyületek morfológiáját vagy összetételét. 



 
 

 
 

2. KOMPOZITOK JELLEMZÉSE ÉS 
ELŐÁLLÍTÁSI MÓDSZEREIK 

 
 
 Az Al/Cf kompozitok laboratóriumban történő előállítási lépéseinek és paramétereinek 
ismertetését megelőzően, a disszertáció első részében kifejtésre kerültek a kompozitok és a 
karbon szálak jellemzői, az Al/C határfelület nedvesítési problémái és az ott végbemenő kémiai 
reakciókkal kapcsolatos ismeretanyagok. A 2. fejezet tárgyalja a kompozitok definícióját, főbb 
általános jellemzőiket és tulajdonságaikat, majd részletezi különböző, egyedi kompozitok 
sajátosságait. Másrészt bemutatja a kompozitok felhasználási területeit, és a fémmátrixú 
kompozitok öntészeti előállítási módszereit. 
 
2.1. KOMPOZITOK TULAJDONSÁGAI 
 
 A kompozit két vagy több hagyományos anyag (fém, kerámia, üveg) egyesítésével 
állítható elő. A kompozitban az összetevők fizikai, kémiai vagy mechanikai tulajdonságainak 
egy előnyös kombinációja valósítható meg (pl. kis sűrűség, nagy szilárdság). 
 
FŐBB JELLEMZŐK 
 
 A kompozitok egyik jellemzője, hogy tulajdonságaik egy adott tartományon belül 
folyamatosan változtathatók. Például SiC részecske térfogatarányának változtatásával az 
Al/SiCp

∗ kompozit hőtágulási együtthatója egyenlővé tehető bármely más, általunk régen 
ismert és alkalmazott anyag hőtágulási együtthatójával (pl. réz, acél, bronz) [Chan et al. (1993)]. 

A kompozitok egyedi sajátossága, hogy extrém tulajdonságok kombinálhatók bennük 
az alapanyagok jellemzőiből, amit a fejezet következő részének számos példája alátámaszt. 
 
KÜLÖNBÖZŐ KOMPOZITOK EGYEDI JELLEMZŐI 
 
2.1-1. táblázat. Különböző kompozitok és az alumínium tulajdonságai [Kelly (1998); Davis et al (1993)] 

Kompozit / Tulajdonságok 
Rugalmassági 

modulusz 
(Gpa) 

Szakító-
szilárdság 

(MPa) 

Sűrűség 
(Mg/m3) 

Hőtágulási 
együttható 
(10-6/°C) 

Hővezető-
képesség 
(W/mK) 

Színalumínium 62 
[Bárczy (1998)]

55-100,4 
[Köves (1984)] 2,70 23,5 232 

55 v/v% SiC szemcsékkel 
erősített Al mátrixú kompozit 200 -∗∗ 2,95 8,5 160 

70 v/v% SiC szemcsékkel 
erősített Al mátrixú kompozit 270 - 3,0 6,2 170 

30 v/v% SiC szemcsékkel 
erősített Al mátrixú kompozit 120 434 2,87 - - 

60 v/v% Al2O3 szálakkal 
erősített Al mátrixú kompozit 

hosszirányban 
262 690 3,45 - - 

60 v/v% Al2O3 szálakkal 
erősített Al mátrixú kompozit 152 185 3,45 - - 

                                                 
∗ Az általam öntött kompozitok jelölése a disszertációban hasonlóan ’Al/Cf’, ami megfelel az 1. Mellékletben lévő 
amerikai szabványnak. 
∗∗ A táblázat hiányzó adatait a szerzők cikkükben nem közölték [Kelly (1998); Davis et al (1993)]. 



 
 

Kompozit / Tulajdonságok 
Rugalmassági 

modulusz 
(Gpa) 

Szakító-
szilárdság 

(MPa) 

Sűrűség 
(Mg/m3) 

Hőtágulási 
együttható 
(10-6/°C) 

Hővezető-
képesség 
(W/mK) 

keresztirányban 
 
 A következő egység olyan kompozitok egyedi tulajdonságait mutatja be, amelyeket 
napjainkban szerkezeti anyagként alkalmaznak. A példákban kompozitok szilárdsági 
tulajdonságainak összehasonlítása látható az erősítő fázisuk térfogatarányának függvényében. 
 Az alumínium sűrűsége –folyamatos Al2O3 szálakat 50-60v/v%-ban tartalmazó mátrix 
esetén –40%-a az acélénak, a szakítószilárdsága és a keménysége azonban szálirányban 
hasonló az acél ezen értékeihez. A 2.1-1. táblázat különböző szemcsés és szálas alumínium 
mátrixú kompozitok, illetve az erősítetlen alumínium tulajdonságait tartalmazza [Kelly (1998); 
Davis et al (1993)]. Az alumínium kis sűrűségén sem a részecskés, sem a szálas erősítő fázis nem 
változtat számottevően. Jelentősen eltér azonban a kompozitok szakítószilárdsága az 
alumíniumétól; mindkét fajta erősítés alkalmazása esetén annak többszöröse. Míg az 
ötvözetlen alumínium szakítószilárdsága 55-100,4 MPa között változik [Köves (1984)], a 
táblázatban szereplő kompozitoké 185-690 MPa közé tehető. Az értékek az erősítő fázis 
mennyiségének függvényében változnak. A fém hővezető képessége és hőtágulási együtthatója 
jelentősen csökkenthető a mátrix különböző anyagokkal történő kombinációjával. 
 

 

 

 A folyamatos szálakat tartalmazó 
fémmátrixú kompozitokban lineárisan 
növekszik a szálirányban mért 
rugalmassági modulusz a szálak 
térfogatarányának függvényében. A 2.1-2. 
ábrán egy Al2O3 szálerősítésű Al-Li ötvözet 
mátrixú kompozit rugalmassági 
moduluszának változása látható [Chan et al. 
(1993)]. Míg a szálirányú rugalmassági 
modulusz nagymértékben növekszik, a 
keresztirányban mért rugalmassági 
modulusz görbéje kis mértékben 
emelkedik. Különböző típusú (szál, 
részecske, tű) erősítő fázis alkalmazásával 
kapott kompozitok rugalmassági modulusz 

 
2.1-2. ábra. Al-Li/Al2O3f kompozit rugalmassági 
moduluszának változása a szálak 
térfogatarányának függvényében [Chan et al. 
(1993)]

 

 
2.1-3. ábra. Különböző típusú erősítő fázis alkal- 
mazásával kapott kompozitok rugalmassági 
modulusz értékei [Chan et al. (1993)] 

 
2.1-4. ábra. A hőtágulási együttható változása Al/SiCp 
kompozitban a SiC részecskék térfogatarányának 
függvényében [Chan et al. (1993)] 



 
 

értékei láthatók a 2.1-3. ábrán [Chan et al. (1993)]. Az eredmények alátámasztják, hogy az 
erősítések típusán túl fajlagos mennyiségük is megváltoztatja a rugalmassági modulusz 
értékeit. Folyamatos szálak esetén az erősítő fázis eloszlása, részecskék esetén pedig a 
részecske csoportosulások kialakulása jelentősen módosíthatja a mért értékeket. 
Megállapítható, hogy a folyamatos szálakat tartalmazó kompozitok rugalmassági modulusza az 
erősítő fázis térfogatarányának függvényében nagyobb mértékben növekszik, mint a szemcsés 
vagy tűs kompozitok esetén. 
 A kompozitok tulajdonságait meghatározó paraméter a kiindulási anyagok hőtágulási 
együtthatójának viszonya. A nagyságrendekkel különböző hőtágulással bíró kiinduló anyagok 
esetén a határfelület „veszi át” és egyenlíti ki a különbséget. A kompozit hőtágulási 
együtthatóját (a mátrix hőtágulási együtthatójához viszonyítva) az erősítés anyagi minősége és 
a mátrixban való eloszlása és mennyisége határozza meg. A 2.1-4. ábra a hőtágulási együttható 
változását mutatja Al/SiCp kompozitban, a SiC szemcsék térfogatarányának függvényében 
[Chan et al. (1993)]. A térfogatarány növekedésével a szemcsék hatása is növekszik. 
 Folyamatos karbon szálat 
tartalmazó alumínium mátrixú 
kompozitnak szálirányban nagy 
hővezető képessége van a szálak 
irányítottsága miatt, de a kereszt-
irányban mért hővezető képesség csak 
kétharmada az alumínium mátrixénak 
[Chan et al. (1993)]. A 2.1-5. ábra a réz és 
az Al/Cf kompozit hővezetését hasonlítja 
össze. -20°C és 140°C között a 
kompozit hővezetése szoba-
hőmérsékleten szálirányban nagyobb, 
mint a rézé. (A réz közismerten egyik 
legjobb hővezető anyagunk.) Tömeg-
egységre vonatkoztatva a kompozit 
hővezetése kb. négyszerese a 
színalumíniuménak és 2,6-szorosa az Al6061 típusú alumíniuménak. Az Al/Cf kompozit 
anizotróp tulajdonságának köszönhetően különleges alkalmazásokban a réz helyettesítésére is 
szolgálhat. 
 Az Al6061 és az Al2014∗ mátrixú, Al2O3 szemcséket különböző térfogat%-os 
összetételben tartalmazó kompozitok tulajdonságait hasonlítja össze a 2.1-2. táblázat. 
 
2.1-2. táblázat. Különböző összetételű, Al2O3 szemcsékkel erősített alumínium tulajdonságai [Davis et al. (1993)] 

Anyag Az Al2O3 v/v%-os aránya Szakítószilárdság (Mpa) Rugalmassági modulusz 
(GPa) 

6061/Al2O3/p 

0 310 69 
10 350 81,4 
15 365 89 
20 370 97,2 

2014/Al2O3/p 

0 525 73,1 
10 530 84,1 
15 530 93,8 
20 515 101 

 
 A rugalmassági modulusz értéke nő az erősítés térfogat%-os összetételének 
növekedésével mindkét mátrix esetén. A szakítószilárdsági értékek azonban eltérnek a 
különböző mátrixok alkalmazásával. Az Al2014 mátrix esetén az erősítő fázis 10-15 térfogat%-
                                                 
∗ Az Al6061 és az Al2014 jelölésű alumíniumok szabványos összetételei az 1. Mellékletben olvashatók. 

 
2.1-5. ábra. A színréz és az Al/Cf kompozit hővezető- 
képességének összehasonlítása [Chan et al. (1993)]



 
 

os összetételénél a szakítószilárdságnak maximális értéke jellemző. A szakítószilárdság 
változása a szemcsék csoportosulásával magyarázható, ami megváltoztatja az anyag 
viselkedését. A második fázis mennyiségének növelésével nő a csoportosulásuk lehetősége is. 
Ez nem mondható el az Al6061 típusú mátrix alkalmazása esetén, ahol a második fázis 
mennyiségének növekedésével nő a szakítószilárdság. 
 
2.1-3. táblázat. Fémmátrixú szemcsés kompozit és öntöttvas fékrotor anyagok tulajdonságainak összehasonlítása 
[Davis et al. (1993)] 

Tulajdonságok F3S/SiC/20p-T61∗ Szürke öntöttvas 
Rugalmassági modulusz (GPa) 99 90-119 

Nyírószilárdság (MPa) 340 214-270 
Sűrűség (g/cm3) 2,8 7,2 

Hővezetőképesség (W/mK) 182 47 
Fajhő (kJ/kgK) 0,84 0,4 

Hőtágulási együttható (10-6/°C) 17,4 12,2 
 
 Öntött Al/SiCp fémmátrixú kompozitokból számos autóipari alkatrészt és sporteszközt 
gyártanak. Az Al-9,0Si-0,55Mg/SiC/20p kompozitot a járművekben eddig használatos öntöttvas 
féktárcsa kiváltására vezették be és alkalmazzák. Kompozit és öntöttvas alkatrész 
tulajdonságait tartalmazza a 2.1-3. táblázat [Davis et al. (1993)]. A táblázatban szereplő kompozit 
hasonló szilárdsági tulajdonságokkal bír, mint a szürke öntöttvas, bár a sűrűsége 1/3-a az 
öntöttvas rotorénak, és a hővezető képessége is jobb. A 2.1-3. táblázatban szereplő és az 
előzőekben példaként hozott adatok összevetése megerősíti, hogy a kompozitok tulajdonságai 
tervezhetők, az erősítő fázis mennyiségének módosításával bizonyos intervallumban bármilyen 
tulajdonságú anyag előállítható a kiindulási anyagok egyedi tulajdonságainak kombinálásával. 
 Bór, grafit és Al2O3 hosszúszálas kompozitok egyedi jellemzői és sajátos tulajdonságai 
láthatók a 2.1-4., 2.1-5. táblázatokban, és a 2.1-6. ábrán [Davis et al. (1993)]. 

Al/Bf kompozitokat általában nyomásos 
diffúziós kötéssel vagy plazmaszórásos 
módszerrel állítanak elő. A 2.1-4. 
táblázatban Al/Bf kompozitok szál-
irányban mért szilárdsági értékei 
láthatók az erősítő fázis térfogat%-os 
összetételének függvényében. Látható, 
hogy az erősítés mennyiségének 
növelésével pl. Al2024F mátrixban a 
szakítószilárdság 1287,5-1927,6 MPa 
között változik. 

A 2.1-6. ábrán különböző típusú 
karbon szálak rugalmassági 
moduluszának változása látható a 
szálak negatív hőtágulási együtt-
hatójának függvényében [Davis et al. 
(1993)]. A diagram a grafit egykristály, 
a szurok-bázisú középfázis és a PAN-
alapú karbon szálak értékeit is 
feltünteti. A 6061Al/P100Grf 
kompozitoknak szálirányban jellem-

zően nagyobb a rugalmassági modulusza, mint az acélé, de a sűrűsége megközelítőleg harmada 
                                                 
∗Az alumínium mátrix ötvözői: Si: 8,50-9,50t%; Fe: max. 0,20t%; Cu: max. 0,20t%; Mg: 0,45-0,65t%; Ti: max. 
0,20t%; egyéb: max. 0,03t% (1. Melléklet). 
 

 
2.1-6. ábra. Különböző típusú karbonszálak rugalmassági 
moduluszának változása a szálak negatív hőtágulási 
együtthatójának függvényében [Davis et al. (1993)] 



 
 

az acélénak. Az alkalmazásokban ez a tulajdonságpár nagyszerűen értékelhető. 
A 6061Al/P100Gr kompozit tulajdonságait a 2.1-5. táblázat tartalmazza [Davis et al. 

(1993)]. Al2O3-dal erősített alumínium mátrixú kompozitok számos módszerrel előállíthatók, de 
általában olvadék vagy félig-szilárd állapotú eljárásokat alkalmaznak. Nyomásos infiltrációval 
előállított Al/Al2O3 kompozit szilárdsági értékeit ugyancsak tartalmazza a 2.1-5. táblázat. 
 
2.1-4. táblázat. Al/Bf kompozitok szálirányú szilárdsági értékei az erősítő fázis v/v%-os arányának függvényében 
[Davis et al. (1993)] 

Mátrix Bórszál v/v%-os aránya Szakítószilárdság (MPa) Rugalmassági modulusz 
(GPa) 

Al2024F 

45 1287,5 202,1 
47 1420,7 222,1 
52 1721 - 
54 1798,6 - 
64 1527,6 275,9 
66 1734,8 - 
70 1927,6 - 

Al2024-T6 46 1458,7 220,7 
64 1924,1 275,9 

Al6061F 48 1489,7 - 
50 1343,4 217,2 

Al6061-T6 51 1417,2 231,7 
 
 Értékelhető különbség adódik a 2.1-5. táblázatban látható két különböző kompozit keresztirányú rugalmassági moduluszában 
és szakítószilárdsági értékeiben. 

 
2.1-5. táblázat. A 6061Al/P100Gr kompozit tulajdonságai [Davis et al. (1993)] 

Tulajdonságok 6061Al/P100Gr FP/Al-2Li∗ 
Szálmennyiség (v/v%) 43,5 55 

Rugalmassági modulusz, szálirányban (GPa) 301 207 
Rugalmassági modulusz, keresztirányban (GPa) 48 144 

Szakítószilárdság, szálirányban (MPa) 543 552 
Szakítószilárdság, keresztirányban (MPa) 14 172 

 
SZEMCSÉS, TŰS ÉS SZÁLAS KOMPOZITOK ÖSSZEHASONLÍTÁSA 

 
 Az erősítő fázis anyagi minősége és térfogataránya meghatározza a kompozitok 
tulajdonságait, és előállítási módszereiket, illetve alkalmazási lehetőségeiket is befolyásolja. A 
szemcsés fémmátrixú kompozitok előállítási költségei nagyságrendekkel alacsonyabbak, mint 
a folyamatos szálakkal erősített fémmátrixú kompozitoké. Míg a szemcsés kompozitokat 
csaknem tömegtermékekként állítják elő, a folyamatos szálakat tartalmazó kompozitokat drága 
módszerekkel, egyedi, különleges célokra készítik. Mindkét fajta kompozit előállítására 
kohászati, fémipari technológiák ismertek, például az öntészeti a szálas, míg a porkohászati 
módszerek a szemcsés kompozitok gyártására. Ezeket általában másodlagos eljárások, például 
hengerlés, préselés, sajtolás, kovácsolás követik. A szemcsés kompozitok tulajdonságai mindig 
izotrópak, míg a folyamatos szálakkal erősített kompozitok tulajdonságai mindig anizotrópan 
változnak [Chan et al. (1993)]. 
                                                 
∗Alfa-Al2O3-ot tartalmazó alumínium mátrixú szálas kompozit 



 
 

 A tű alakú második fázis általában egykristály anyag, melynek hosszának és 
szélességének aránya (aspect ratio) 50-100 között változik. Kis mérete miatt többféle 
alkalmazási lehetősége lehet fémmátrixú kompozitokban, mint a szemcséknek és a szálaknak. 
Tűs kompozitok előállíthatók öntészeti, porkohászati módszerekkel vagy nyomásos 
infiltrációval. Másrészt a tűknek nemcsak izotróp, de kismértékű anizotróp elrendeződése is 
elérhető a kompozitokban, így a kompozitok tulajdonságai kis mértékben akár anizotróppá is 
tehetők. Ez viszont alapjában véve a szálas erősítő fázis, azaz a szálas kompozitok sajátossága. 
 A szálas kompozitokból 
készült szerkezeti anyagok 
alakját jellemzően megszabja a 
szálak előformájának alakja, 
míg a szemcse és tű erősítés 
esetén ez nem jelent problémát. 
 A 2.1-7. ábra 
extrudálással előállított alu-
mínium mátrixú kompozitok 
különböző szilárdsági tulaj-
donságainak változását mutatja 
a SiC erősítő fázis térfogat%-os 
összetételének függvényében 
[Davis et al. (1993)]. A szemcse 
és tű morfológiájú erősítő 
fázisok hatásának 
összehasonlítása is látható a 
diagramokban. A tűerősítésű 
kompozitok szilárd-sági 
tulajdonságainak értékei 
magasabbak, mint a szemcsés 
kompozitoké, ami a második 
fázis anizotróp elhelyez-
kedésével magyarázható. Az előállítás során a tűk képesek az extrudálás irányával 
párhuzamosan rendeződni, így alakítják ki az anizotróp szerkezetet, és módosítják a szilárdsági 
értékeket. 
 

KOMPOZITOK TULAJDONSÁGAINAK BECSLÉSE 
 
 A kompozitok mesterségesen előállított, előre tervezhető anyagok, jellemzőik a gyártást 
megelőzően számításokkal becsülhetők. Becsülhető például a szilárdság, amely a következő 
módon, az általánosan alkalmazott keverési szabállyal számítható ki a két kiinduló fázis 
térfogatarányának függvényében: 
     σc = σm Vm + σf Vf    (2.1-1) 
 
ahol σ a feszültség, V a térfogatarány és c, m és f a kompozitot (composite), a mátrixot 
(matrix), illetve a szálat (fibre) jelölik azok angol megfelelőjének kezdőbetűik alapján. Az 
egyenlőség kimondja, hogy a kompozit szilárdsága kiszámítható a mátrix és a szálak 
szilárdságából azok térfogatarányának figyelembevételével [Chan et al. (1993)]. 
 

KOMPOZITOK MIKROSZERKEZETÉT BEFOLYÁSOLÓ TÉNYEZŐK 
 
 A kompozitok végleges mikroszerkezetét elsősorban az alkalmazott szálak/szemcsék 
típusa, átmérője, eloszlása és a kristályosítás paraméterei határozzák meg. Különösen az 
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2.1-7. ábra. Extrudálással előállított alumínium mátrixú 
kompozitokkülönböző szilárdsági tulajdonságainak változása a SiC 
erősítő fázis térfogat%-os összetételének függvényében [Davis et al. 
(1993)]



 
 

öntészeti módszerrel előállított kompozitok mikroszerkezetében jellemző a porozitás, ami 
ugyancsak befolyásolja a tulajdonságokat. A porozitás főként a megszilárdulás során 
végbemenő gázképződés miatt alakul ki. Az erősítő fázist nagy térfogatarányban tartalmazó 
kompozitokban a szálak/szemcsék meggátolhatják az olvadék mozgását, és ezzel gátolják a 
reakciókat, amelyekben gázhólyagok képződhetnek [Chan et al. (1993)]. 
 Az értekezés célkitűzését figyelembe véve fontosnak tartom kiemelni az erősítő fázis és 
a mátrix anyaga közötti nedvesítést befolyásoló nedvesítőszerek szerepét is. A két fázis 
határfelületén az öntés során különböző kémiai reakciókban keletkező melléktermékekként 
megjelenő vegyületek morfológiája, összetétele, eloszlása és elhelyezkedése is befolyásolja a 
kapott termék tulajdonságait. A nedvesítést, a határfelületeken képződő vegyületek jellemzőit 
és elhelyezkedésüket a disszertáció következő fejezetei tárgyalják. 
 
2.2. KOMPOZITOK CSOPORTOSÍTÁSA 
 
 A kompozitokat általában kétféle szempont alapján csoportosítjuk: a szerkezet 
morfológiája és a felhasznált anyagok szerint. A morfológia szerinti felosztás a 2.2-1. ábrán 
látható [Szerk: Gácsi (2001)]. 
 

 
 
 Az anyagok szerkezetének morfológiája szerinti csoportosításban látható kétfázisú 
anyagi modellekre sok példa felsorolható. Számomra fontos, hogy kiemeljem a saját készítésű 
Al/Cf kompozitot, amely a 2.2-1. ábra b)-2 pontjában látható 'szálas második fázis' képviselője. A 
2.2-1. ábra a)-1 pontjában látható modellnek pl. az Al/SiCp kompozit, míg a c) pontjában 
láthatónak pl. egyfajta Al/Al2O3 kompozit „feleltethető meg”. Az a)-2 és b)-3 modellekhez pl. 
in-situ Al/Al2Cu kompozitok (a fázis alakja az előállítás paramétereitől függ), míg a b)-1 
modellhez pl. Pb-cseppeket tartalmazó Al/Pbp kompozit hasonlítható [Svéda és munkatársai 
(2003)]. 

 
   a)     b) 
2.2-1. ábra. A kétfázisú anyagok csoportosítása szerkezetük morfológiája 
alapján; a) összefüggő második fázis, b) szétszórt (diszperz) második fázis 
[Szerk: Gácsi (2001)]

a)-1

a)-2 

a)-3

b)-1 

b)-2 

b)-3 



 
 

 A 2.2-2. ábrán a kompozitok 
anyagai szerinti csoportosítás látható 
[Chan et al. (1993)]. A kiindulási 
anyagok szerint a kompozitok 
mátrixa lehet fém, kerámia és 
műanyag. A 2.2-2. ábra azt ismerteti, 
hogy milyen különböző 
anyagcsoportok kombinálhatók 
egymással (pl. üveg szálak műanyag 
mátrixban, melyből könnyű 
csónaktestek készíthetők, vagy 
kerámia, illetve kevlár szálak 
fémmátrixban, esetleg üvegszálak 
gumiban). 
 
 
 
2.3. KÖVETELMÉNYEK A KOMPOZITOK ANYAGAIVAL SZEMBEN 
 
 A kompozitok tulajdonságai alapján számos követelmény előírható a résztvevő 
anyagok alkalmazhatóságára. Egy kompozit tervezésekor a következőkben ismertetett 
előírásokra kell figyelni. 
 
KÖVETELMÉNYEK A MÁTRIX ANYAGÁVAL SZEMBEN 
 
 A kompozitok mátrixával szemben három legfontosabb általános követelmény 
támasztható. 
 

1) A szálak/szemcsék összekötése és megfelelő irányban, helyzetben tartása. 
2) Elválasztani a szálakat/szemcséket, hogy azok egymástól függetlenül viselkedhessenek. 

(Ez fontos a repedésterjedés megakadályozása miatt, mert az egymástól megfelelőn 
elválasztott szálak/szemcsék külön-külön veszik át a terheléseket a mátrixtól.) 

3) Az erősítő szálak/szemcsék védelme a mechanikai károsodással szemben (kopás, 
oxidáció) [Artinger és munkatársai (1974)]. 

 
KÖVETELMÉNYEK AZ ERŐSÍTŐ ANYAGGAL SZEMBEN 
 
 A következő különböző előírások az erősítő fázis feladatait és az azokkal szemben 
támasztott feltételeket tartalmazzák. Ezek a pontok ugyancsak nélkülözhetetlenek a 
kompozitok előállítása és a kompozitok definíciójának való megfelelés szempontjából. 
 

1) Szilárdsága és rugalmassági modulusza legyen nagyobb, mint a mátrix ezen értékei. 
2) Az erősítő fázis térfogataránya elegendően nagy legyen, hogy a mátrixot valóban 

szilárdítsa (ld. előző fejezet táblázataiban szereplő szilárdsági értékek). 
3) Az erősítő anyag és a mátrix között rugalmas és jó kapcsolat legyen. 
4) Kémiailag legyen összhangban a mátrixszal, hogy ne jöhessenek létre káros kémiai 

reakciók az erősítő anyag/mátrix határon. (A disszertációban szereplő kísérletek 
eredményei alátámasztják, hogy minimális kémiai reakció szükséges a két anyag között 
a határfelületen, azonban egyik reakció sem lehet káros a kompozit és annak 
határfelülete szempontjából.) 

5) A fázisszál végeit le kell kerekíteni, hogy a mátrixban a feszültség-koncentrációs hatást 

 
2.2-2. ábra. A kompozitok csoportosítása anyagaik szerint [Chan 
et al. (1993)] 



 
 

csökkentse. Ez kikerülhető például PAN alapú karbon szálak alkalmazásával, hiszen 
méretük miatt ez a pont szinte elhanyagolható (az Ø átl. 7 μm [Magyar (1999)]). 

6) A stabilitásuk megtartása szoba-, és magasabb hőmérsékleten. 
7) A maximálisan elérhető szilárdságnövelés érdekében megfelelően orientáltan és 

megfelelő elhelyezkedésben kell a mátrixba bevinni [Artinger és munkatársai (1974)]. 
 
2.4. KÜLÖNBÖZŐ KOMPOZITOK ALKALMAZÁSI TERÜLETEI 
 
 A kompozitok előre tervezhető/becsülhető tulajdonságaik miatt számos helyen 
alkalmazhatók, így a szerkezeti anyagok előállítása és felhasználása terén egyre nagyobb teret 
nyernek. Egyedi és becsülhető tulajdonságaik adnak okot arra is, hogy hétköznapjainkban 
egyre több, régóta alkalmazott szerkezeti anyag cserélhető kompozitokra. Nemcsak fizikai, 
kémiai és mechanikai tulajdonságaik támasztják alá ezt a tényt, de az előállítási költségük is 
optimális szinten tartható. A többféle félkész vagy késztermék egy lépésben előállítható 
belőlük nagyon előnyös, extrém tulajdonságokkal. Például acél ötvözésével nehezen tehető 
annak rugalmassági modulusza annyira anizotróppá, mint ami a 6061Al/P100Grf kompozitra 
jellemző (a szilárdsági értékeket a 2.1-5. táblázat tartalmazza). Másrészt említhető az egy 
lépésben, centrifugális öntéssel előállított Al/WCp kompozit, mint egy alumínium csapágyház 
fedőrétege (az előállítás alapja az, hogy az Al és a WC részecskék molekulatömege 
nagyságrenddel eltérő, így centrifugálással „szétválaszthatók”). Csak a fedőréteget jellemzi a 
kitűnő kopásállóság, amit az alkalmazás körülményei követelnek meg. Nem feltétel azonban a 
tömbanyag kopásállósága is, így a kompozitot csak a  külső rétegben kell elhelyezni. 
 A kompozitok újrafelhasználhatóságának szempontjából kiindulási anyagaikra való 
szétválasztásuk a teendő, azaz „visszaállításuk”. Azt követően az „alapanyagok” 
újrahasznosíthatók lesznek. A fémmátrixú kompozitok mátrixai főként könnyűfémek, így ez a 
probléma könnyen kezelhető, hiszen az alumínium a felületén lévő oxidréteg miatt nem 
rozsdásodik, ami tönkremenetelét erősen lassítja, és újrafelhasználhatóságát elősegíti. 
 Az Al/Cf kompozitoknak számos egyedi előnyük közül kiemelhető a kis súly/sűrűség, 
melyhez magas szilárdsági értékek, nagy modulusz, nagy hő– és elektromos vezetőképesség 
társulnak. Ezek az előnyök teszik lehetővé, hogy a karbon szállal erősített alumínium mátrixú 
kompozitok legelterjedtebben kerülnek alkalmazásra autókban, űrtechnikában és kísérleti 
jelleggel repülőgépekben, illetve gép– és hadiiparban is. Az előzőekben már említést tettem, 
hogy a szemcse– és tűerősítésű kompozitok általában tömegtermékek gyártásához, míg a szálas 
kompozitok egyedi alkalmazásokban használhatók fel. 

A 2.4-1. táblázatban látható, hogy az alumínium gyakori alapanyag, de a szuperötvözetek 
is elterjedtek [Kelly (1988)]. Több esetben alkalmaznak bór, grafit, volfrám stb. erősítő fázisokat. 
Megállapítható, hogy az alumínium alacsonyabb hőmérsékletű területeken alkalmazható, 
magasabb hőmérsékleten pedig a titán alapanyag részesíthető előnyben. Titán mátrixú 
kompozitok alkalmazhatók pl. magas hőmérsékletű motoralkatrészek előállításához. Ellenben 
műhold, rakéta, helikopter szerkezetek, űrtechnikai anyagok, akkumulátorok, elektromos 
vezetékek készülhetnek alumínium mátrixú kompozitokból is grafit erősítéssel. 



 
 

2.4-1. táblázat. Különböző erősítő fázisokból és mátrixokból készült kompozitok alkalmazásai [Kelly (1988)] 
Mátrix Szálak Alkalmazási terület 

Al, Mg, Pb, Cu Grafit műhold, rakéta és helikopter szerkezetek, világűr anyagai, akkumulátorok, 
elektromos vezetékek, csapágyak 

Al, Mg, Ti Bór turbinalapát és szerkezete, antennák, injektor ventillátorlapát 

Al, Pb, Mg Al2O3 
szupervezető ellenállások fúziós energiareaktorokban, akkumulátorok, 

helikopter szállítószerkezetei 
Al, Ti, 

szuperötvözetek SiC magas hőmérsékletű szerkezetek, magas hőmérsékletű motorrészek 

szuperötvözetek Mo magas hőmérsékletű motorrészek 
szuperötvözetek W magas hőmérsékletű motorrészek 

 
Az alábbi képeken különböző kompozitok felhasználási területeinek egy-egy „jelenete” 

látható. 

 A fémmátrixú kompozitok közül legelterjedtebben alumínium mátrixúakat gyártanak. 
Az egyik legnagyobb újítás a Toyota által gyártott dízel–motor dugattyú volt 1981-ben. A 
dugattyúk alkalmazása hamar elterjedt, és ezt követően tömeggyártássá fejlődött a 

 
 
2.4-1. ábra. A Hubble űrteleszkóp 
antennája [Lee (1990)] 

 
2.4-2. ábra. Kompozitból készült  
elektromos távtartó torony, a 
Csendes óceán partján [Weaver (2001)] 

 
2.4-3. ábra. A ‘Kolding’ híd, teljes egészében 
kompozitból (Németország) [Weaver (2001)] 

2.4-4. ábra. A Boeing-757-es típusú repülőgép, 
melynek folyosója alumíniumból, és főleg a 
szárnyalkatrészei Kevlár-Al-sejt szendvicsekből 
készültek [Csaba (1995)] 



 
 

motorblokkok előállítása is, melyeket alumínium hibridszerkezetből készítettek [Kiyoshi (2000)]. 
 A 2.4-1., 2, 3. és 4. ábrákon 
különböző kompozit anyagokból 
előállított monumentális méretű, 
illetve nagy értékű egyedi szerkezetek 
képei vannak. A 2.4-1. ábrán [LEE 
(1990)] a Hubble űrteleszkóp felvétele 
látható. A Hubble űrteleszkóp 
antennája karbon szálerősítésű 
alumínium mátrixú kompozitból 
készült, hossza két méter. A 2.4-2. 
ábrán [Weaver (2001)] egy kaliforniai 
elektromos távtartó torony felvétele 
látható. A torony 26,5m magas, 
üvegszállal erősített vinil–észter 
gyanta bázisú kompozit. Tömege 1/3-

a egy ugyanilyen geometriájú, acélból készült toronyénak. A 2.4-3. ábrán [Weaver (2001)] egy 
Németországban található híd látható. A híd nem korrozív, jól ellenáll a savas esők hatásainak. 
A tervek szerint az első 50 évében csak kisebb javításokra szorul. Méretei: 38m hosszú, 10 
tonna. A könnyűfémmátrixú kompozit súlya fele egy ugyanilyen szerkezetű acélhídénak. 
Elkészítése és szállítása is könnyebb és olcsóbb. A 2.4-4. ábrán [Csaba (1995)] egy Boeing 757-es 
típusú repülőgép fényképe látható, amelynek szárnyalkatrészei csaknem 100%-ban 
kompozitból készültek. A szárnyalkatrészeket Al/kevlár szendvics szerkezetekből, míg más 
alkatrészeket grafit szállal erősített műanyag (kevlár) mátrixú kompozitból gyártanak. A 
repülőgépek folyosójának anyaga is alumínium, vagy alumínium mátrixú szendvics szerkezet 
[Rácz (1951); Rudnai (1954); Csaba (1995)]. A karbon szállal erősített alumínium mátrixú kompozit 
napjainkban legelterjedtebb alkalmazását mutatja be a 2.4-5. ábra [www.mercedes.hu], mely egy 
autót (Mercedes SLR) szemléltet, melynek karosszériája 80%-ában ebből az anyagból készült. 
 

2.5. Fémmátrixú szálas kompozitok előállítási módszerei 
 
 Az értekezés célkitűzése metallosztatikus nyomással történő olvadék infiltrációval 
készített Al/Cf kompozitok előállítása és a kompozitok határfelületének jellemzése. Ez az oka 
annak, hogy ebben a fejezetben a fémmátrixú kompozitok előállításának csak az öntészeti 
módszereit fejtettem ki. 
 

CENTRIFUGÁLIS ÖNTÉS 
 
 A módszer lényege, hogy az erősítő fázist szilárd állapotban tartalmazó olvadék 
állapotú mátrix forgás közben szilárdul meg. Az erősítés lehet részecske, tű vagy szál. Az 
előállítás folyamán a részecskékre/tűkre ható centrifugális erő következtében sűrűség 
(molekulatömeg)–különbségük alapján az alkotók szétválnak egymástól a mátrixban. A 
megszilárdult kompozitban így elhelyezhetők azonos anyagú, de különböző méretű erősítő 
fázisok, de akár különböző anyagból készült szemcsék, tűk is. Az előállítás eredményeként az 
erősítés rétegesen is elhelyezhető a mátrixban (a 2.4. fejezetben említett Al/WCp kompozitból 
készült csapágyház). Szálas kompozitok esetén a fémolvadéknak az előforma szálai közé 
történő infiltrációját segíti elő a centrifugális erő. Kidolgozható tehát úgy is a technológia, 
hogy előre orientált szálas előformával dolgozunk. Minden esetben különböző fizikai, kémiai 
vagy mechanikai tulajdonságú réteg hozható létre az anyag felületén bármilyen vastagságban 
(például kemény, kopásnak jól ellenálló külső réteg). A módszer alkalmazható pl. olyan 
alkatrészek előállítása esetén, ahol nem felelünk az anyag szilárdságáért (nincsen kitéve nagy 

2.4-5. ábra. Mercedes SLR, karosszéria 80%-a Al/Cf 
kompozitból [www.mercedes.hu] 



 
 

húzó, nyomó, csavaró igénybevételnek az alkatrész), de nagyon fontos annak felületi 
kopásállósága. Másrészt alkalmazható kerámiában dús zónák pozicionálásához az öntvényen 
belül. 
 
 A centifugális öntés lépései: 
 

1) Az erősítő fázis(ok) és a mátrix megfelelő előkészítése, kiválasztása (előállítás, 
tisztítás, darabolás, őrlés, felületkezelés, ötvözés stb.). 

2) A mátrix megolvasztása. 
3) Az erősítő fázis részecskéinek, tűinek bekeverése a mátrix olvadékába megfelelően 

kikísérletezett paraméterek mellett (olvadék hőmérséklete, keverési idő, fordulatszám, 
alkalmazott atmoszféra), vagy szálak esetén az előforma elkészítése a szálak 
orientálásával. 

4) Szilárdítás [Zhang (1988)]. 
 

NYOMÁSOS ÖNTÉS 
 
 A nyomásos öntés alapja szálas kompozitok esetén az, hogy az előzőleg elkészített, és a 
kokilla (öntőforma) megfelelő részében elhelyezett előformába nagy (hidraulikus) nyomással 
jut be az olvadék (vákuum alkalmazása esetén vákuumöntésnek nevezzük). A nyomás eloszlik 
az öntőformában, mely jelentős mértékben segít az erősítő fázis és a mátrix anyaga közötti 
kapcsolat létrejöttében. A nyomást a megszilárdulás végéig tartani kell. Az eljárás 
alkalmazható szemcsés és tűs erősítő fázis esetén is. Abban az esetben azonban a nyomásos 
öntést megelőzi az erősítő fázis szemcséinek, tűinek a bekeverése az olvadt mátrixba [Zhang 
(1988)]. 
 A nyomásos öntés lépesei: 

1) Az előre beállított összetételű 
olvadék beleöntése az előmelegített 
előformába, majd hidraulikus 
préssel történő (meg)nyomása (kb. 
100MPa). 

2) A fém nyomás alatt szilárdul meg, a 
nyomást tartani kell a teljes 
megszilárdulásig. Ez növeli a 
hődiffúziót, és elősegíti a pórusok 
eloszlását a térfogatban. 

3) A nyomófej visszahúzása, és a 
minta kilökése a formából. 

 
 Direkt és indirekt nyomásos öntési 
módszerek különböztethetők meg. A 
különbség az, hogy az olvadék közvetlenül 
érintkezik-e az előformával vagy sem. 
 Formaöntés esetén a megfelelő mikroszerkezet két fontos paramétertől függ: a légréteg 
méretétől a szilárduló mátrix és a forma fala között, illetve a túlhűlés mértékétől, ami további 
előállítási paraméterek függvénye (nyomás, annak alkalmazási ideje, a fém kémiai összetétele). 
Például nyomás növelésével a fal és a fém érintkezési felülete nő, így változik a hőátadási 
együttható. Numerikus modellek segítségével szimulálták ezt a jelenséget, és megállapították, 
hogy kisebb változásokat okoz a nyomásos öntéssel előállított minták termofizikai 
tulajdonságaiban [Ghomashchi et al. (2000)]. 
 Általánosságban a következő paraméterektől függnek a szerkezet és a mechanikai 

 
2.5-1. ábra. A nyomásos öntés folyamata szálas 
előforma esetén [Zhang (1988)] 



 
 

tulajdonságok: a) a túlhűlés változása az olvadékban, b) összetétel, c) a hőátadási együttható 
változása a forma és a minta között, d) porozitás mennyisége és morfológiája. A nyomásos 
öntést követően megszilárdult szerkezetet elsősorban a növekvő túlhűtés, valamint az 
előformában a megszilárdulás alatt bekövetkező rugalmas összenyomás, deformáció és 
relaxáció módosítja [Asthana (1998)/I]. 
 Megállapítható, hogy a nyomás alkalmazása szálas előformában a szálmennyiséget 
lokálisan növelheti, amely egyenetlen száleloszlást, inhomogén mátrix szerkezetet 
eredményez. Ennek egyik oka lehet az, hogy ha a beszivárgás (nyomásos infiltráció) 
észrevehetően gyorsabb, mint a megszilárdulás, akkor az előforma először teljesen kitöltődik, 
majd a folyás megszűnik, és a hidrodinamikai ellenállás eloszlik. Ennek következtében az 
előforma ezután rugalmasan relaxálódik, mielőtt az észlelhető dermedés megkezdődik a külső 
hűtés hatására. Az egyenetlen száleloszlás másik oka lehet, hogy ha a szilárd fémfázis a 
kompozit öntésekor az előforma teljes rugalmas visszaalakulása előtt kialakul, akadályozza az 
előforma visszaalakulását az eredeti alakjához és nagyságára. Ennek következtében pedig nő 
az öntvény erősített részében az átlagos szálmennyiség [Asthana (1998)/I]. 
 A mikroszerkezetben kialakulhatnak makrohibák, azaz a szál szegregációja, illetve 
mikrohibák is, például a szál-mátrix közötti kémiai reakciók hatására szálmérgezés következik 
be, mely szemcsedurvulást eredményez a szálban. A szemcsedurvulás hatására rideg 
reakciótermékek és felületi hibák alakulhatnak ki, melyek szálgyengüléshez vezetnek [Asthana 
(1998)/I]. 
 A nyomásos öntés során a porozitás általában a szilárdulást követő zsugorodásból, ill. 
gázporozitásból ered. Alumínium vagy magnézium mátrixban az olvadék állapotban oldott H2 
és a folyékony fém H2-nel való túltelítése gócképződést okoz, gázbuborékok nőnek, és ezek a 
gázbuborékok bezáródnak. A gáz bevezethető például keveréssel az előállítás módszeréből 
adódóan. A buborékok először beszívódnak, majd egyesülnek, az így kialakuló részecske-
buborék csoportosulások pedig csökkentik az olvadék folyását. A megszilárdulás alatt a 
csoportosulások az utoljára dermedő eutektikus kolóniákhoz nyomódnak határfelületi 
porozitást okozva, így gyengítik a határfelületet [Asthana (1998)/I]. 
 

FÉMINFILTRÁCIÓS MÓDSZEREK 
 
 A gyakorlati életben az infiltráció a legelterjedtebb módszer. Az infiltráció esetén a 
mátrixnak hasonlóan kell viselkednie, mint a folyadékoknak. Példaként hozható, amikor a 
szakadó esőben a cseppek belefolynak a lyukakba, repedésekbe, és megtöltik azokat. Az 
előforma a repedés szerepét játssza. Az eljárás során ez a nyílt „pórus” telik meg az olvadt 
mátrix anyagával. A mátrix megszilárdulása után az egész együttesen egy kompozitot 
eredményez. A legjobban működő infiltrációs módszer a Lanxide Primex, melyet nagyobb 
százalékban részecskés erősítésű kompozitok előállításához alkalmaznak [Aghajanian (1989)]. 
 Általában jellemző, hogy a tipikusan mátrixként alkalmazott olvadt fémek nem 
nedvesítik az erősítő fázisokat (pl. karbont, oxidokat, karbidokat). Ennek elkerülésére a 
pórusokat leggyakrabban 10-100 MPa közötti nyomással „tömítik” (nagynyomású gázzal –
indirekt módon– történő féminfiltráció), vagy a fázisokat felületkezelik. Az infiltrációnak 
természetesen sok más fontos paramétere is van [Mortensen (2000)]. 

Számos elmélet létezik a fémmátrixú kompozitok infiltrációs gyártására: a fémtani 
elmélet magában foglalja a kapillaritás elméletét, transzportfolyamatokat, a hő- és 
anyagáramlást, az előforma deformációjának mechanikáját az infiltráció folyamán, a mátrix 
kristályosodását és a mátrix/erősítés kémiai reakcióit a folyamat alatt és után. Amivel mindenki 
számol, az az olvadéknak az előforma pórusaiba kapilláris erőkkel történő beáramlásának 
kitöltési mechanizmusa és az alkalmazott nyomás miatt keletkező belső feszültség a 
megszilárdult szálelőformában, azaz a kompozitban. A folyamat nehezen modellezhető, mert 
figyelembe kell venni az alkalmazott anyagok térfogatarányát, az alkalmazott atmoszférát 



 
 

(levegő vagy vákuum) az előformában; ezek mindig változó paraméterek [Mortensen et al. 
(2001)]. 
 

NAGYNYOMÁSÚ GÁZZAL TÖRTÉNŐ FÉMINFILTRÁCIÓ 
 

 Az olvadék állapotú fémmátrix a fölötte elhelyezkedő gáztér felületének 
megnyomásával jut az előforma orientált szálai közé (3). Miután a szálak előformáját 
elhelyezték a szerszámüregben (1), a gáztérben vákuumot keltenek, és általában argonnal töltik 
meg (2) (alumínium mátrix alkalmazásakor a felületi oxidációk elkerülése végett). Az 
olvadékot megnyomva (3) egy cső alkatrész segítségével alulról infiltráltatják bele az 
előformába. Azt követően a szerszám szétnyitásával a munkadarab eltávolítható (4). 
Tulajdonképpen egy indirekt nyomásos/forma öntési eljárásról van szó ebben az esetben. A 
nyomásos öntés előbb említett lépéseit a 2.5-2. ábra (1-4 lépésekkel) ábrázolja [Zhang (1988)]. 

 

 
2.5-2. ÁBRA. A NAGYNYOMÁSÚ GÁZZAL TÖRTÉNŐ INFILTRÁCIÓ LÉPÉSEI [ZHANG (1988)] 

 
METALLOSZTATIKUS NYOMÁSSAL TÖRTÉNŐ INFILTRÁCIÓ 

 
 A metallosztatikus nyomással történő féminfiltráció hasonlóan hajtható végre, mint 
bármely az előzőekben már említett féminfiltrációs eljárás. Az eljárás ugyancsak olvadék fém 
bejutását jelenti a szálak közé, de szemcse és tű erősítés esetén nem alkalmazható. Hasonló 
elven működik, mint a nyomásos öntés, de az alkalmazott nyomás lényegesen kisebb. A 
nyomást mindössze a munkadarabra –az előállítás folyamán– öntött fémoszlop biztosítja. Az 
öntés általában a szálakra merőleges irányban történik. A szálakat az öntés/infiltráció előtt 
gondosan előkészített előformában kell elhelyezni annak érdekében, hogy elhelyezkedésük, 
eloszlásuk kézben tartható legyen. Olvadt fémmel való szálerősítésű kompozit gyártásakor az a 
legfontosabb kívánalom, hogy az erősítő szálakat teljesen körülvegye az olvadt mátrix, és hogy 
megszilárduláskor jó kötés alakuljon ki a szál és a mátrix között [Csepeli (1999), Magyar (1999)].  
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A METALLOSZTATIKUS INFILTRÁCIÓS MÓDSZER ELŐNYEI 
 

1) Gazdaságos, mert kizárólag az alumínium megolvasztásához szükséges energiaköltség 
fizetendő, az alapanyagok beszerzési költségei minimálisak. Az alumínium és a karbon 
szálak értékesítési ára relatíve alacsony. 

2) Egyszerű, hiszen a formára öntött kompozit késztermék két lépésban elkészíthető (az 
előállítás lépéseinek részleteit a 6. fejezet tárgyalja). 

3) Egyedi tulajdonságokkal rendelkező egyedi terméket eredményez. (Bár a tulajdonságok 
még nem ismertek tökéletesen, hiszen új termékről van szó, de becsülhetők, és 
kutatásuk így számos kutatási irányt is megnyit.) 

4) Bár az előállítás még csak laboratóriumi körülmények között működik, ipari 
méretekben is kidolgozható. 

 
 

Ezeket összegezve, azért alkalmaztam a metallosztatikus öntési módszert, mert az Al/Cf 
kompozit előállításához elméletileg alkalmas centrifugális, nagynyomással történő és 
gáznyomásos eljárásokat egyrészt nagyüzemi méretekben alkalmazzák, másrészt bonyolult 
berendezéseket igényelnek és drágák is (egy nyomógép megközelítőleg 50 millió Ft). 
Laboratóriumi körülmények között az általam alkalmazott fémoszlopos (metallosztatikus) 
infiltrációs módszer olcsó és megfelelő a kompozit minták előállításához, sőt a 
modellezhetőséget is nagyfokon biztosítja. 



 
 

 
3. A KARBON SZÁLAK JELLEMZŐI ÉS 

ELŐÁLLÍTÁSUK 
 
 
 A fejezet a karbon szálak mikroszerkezetét és előállításuk lépéseit fejti ki, majd 
táblázatokban összefoglalja a szálak fizikai és mechanikai tulajdonságait is. Részemről azért 
esett a választás a karbon szálakra, mert extrém vállalkozásnak tartottam megtalálni a 
megfelelő nedvesítést és kémiai kapcsolatot a szál és az alumínium között. Másrészt 
kiemelendő, hogy mindkét alapanyag az alacsonyabb árfekvésű anyagok közül kerül ki. 

A nagy szakítószilárdságú, jó korrózióálló, különlegesen jó hőmérséklettűrő, és az 
elektromosságot is vezető karbon szál viszonylag új, az 1970-es évek űrtechnikájából származó 
termék, amelyet ma már egyre szélesebb körben használnak az iparban, így a közismert 
repülőgép– és hajótestek, továbbá a tenisz– és golfütők mellett például az autók karosszéria 
elemeit, a repülők fékbetétjeit és a számítógépek memória chipjeinek tartóelemeit is ebből 
készítik (ld. 2.4. fejezet). 
 

A KARBON SZÁLAK MIKROSZERKEZETE 
 

Egykristály grafit szerkezetét mutatja a 3.1-1. a) ábra. Az ábrán látható, hogy a szálban 
lévő réteglemezek közötti távolság, C, (C=0,335 nm) kisebb, mint a hatszöges síkok távolsága, 
ami a karbon szálban jellemzően 0,344-0,365 nm (B). A szál magas modulusszal jellemezhető, 
melynek értéke 690-1020 GN/m2 is lehet, de pl. a nedves levegő jelenléte nagy gyengülést 
okoz a nyírószilárdságban. A 
károsodás általában az A-tengely 
mentén megy végbe, és azt 
követően azok a szálak 
sajnálatosan csak mint 
kenőanyagok alkalmazhatók. 
 A grafitos szerkezet sok, 
magas hőmérsékleten hőkezelt 
karbon szálból áll, de az anyag 
nagyobb hányada a „turbostatic” 
alakban létezik (3.1. b) ábra), ahol 
a távolság a rétegek között 
átlagosan 0,34 nm (C), és a rétegek nem alkotnak tökéletes síkokat (még nem a tökéletes grafit 
szerkezet). A „turbostatic” alak mellett ismert az ún. közép- vagy mezofázis is, amely 
ugyancsak még nem oxidálódott a tökéletes grafit szerkezetig (3.5. ábra). Előállítható műanyag 
szál (pl. PAN, azaz poli-akril-nitril) oxidációjával, de koromból és kátrányból is nyerhető. A 
síkok elrendeződése alapján random, héjszerű és sugaras elrendeződésű hatszöges felületekből 
összerendeződött mikrotextúrájú karbon szálak különböztethetők meg (3.3. ábra) [Takakazu and 
Hiroyuki (1999)]. A különböző kiindulási anyagokból nyerhető karbon szálak természetesen 
eltéréseket mutatnak. Míg pl. a koromból és kátrányból nyert szálak nagyobb molekulatömegű 
komponensei főleg heterociklusos vegyületekből állnak, a közép- vagy mezofázis policiklikus 
aromás szénhidrogénekből áll. 

Napjainkban a szálak –összetett és kiismerhetetlen szerkezetük miatt– a hőkezelésük 
alapján különböztethetők meg legegyszerűbben. Ha a hőkezelés 1000-1050 °C tartományban 
lett végezve, karbon szálaknak, ha 2000 °C környékén, akkor grafit szálaknak nevezzük a 
terméket [Peebles Jr (1994)]. 

3.1. a), b) ábra. Egykristály grafit szerkezete (b) Az un. 
„turbostatic“ alak) [Peebles Jr (1994)] 



 
 

 A 3.2. ábrán a karbon szál textúrájának alapszerkezeti egységei láthatók. Az 
alapszerkezeti egységek lehetnek például „vágottak”, sodrottak, fonalszerűek, hajtogatottak, és 
rendezettek. Ezek alkotják más alapszerkezeti egységekkel egyetemben a mikrodoméneket, 
amelyek ugyancsak az alapszerkezeti egységekkel azonos jellemzőjűek lehetnek a karbon szál 
belsejében. A karbon szálak szerkezete tehát nem homogén, monolitikus karbon, inkább 
némileg kaotikus szerkezetű, és pórusokkal tarkított. Az alapszerkezetet meghatározó 

mikrodoméneket kezdetben a szálalakító 
eljárással alapozzák meg. A szálak a 
karbonizáció előtt három szerkezeti síkot 
alkotnak. 
A három szerkezeti sík a következő: 

1) Molekuláris síkon a molekulák kazalban 
vannak egymással (összegabalyodottak) 
kicsi koherens doméneket alkotva, ezek 
az ún. alapszerkezetek. 

2) A következő szerkezeti sík 1-től pár száz 
nm-ig terjed, itt mikrotextúra észlelhető. 
Definíció szerint mikrodomének alapján a 
molekulák összekapcsolódásából 
(molekula-csomók) áll hosszú, arányos 
sorba rendeződéssel. A mikrodomének 
megnyúlnak a szálak tengelyének 
irányában. Az alapszerkezeti egységek 
jellemzői és a mikrotextúra 

röntgendiffrakcióval, illetve scanning elektronmikroszkóppal határozható meg. 
3) A legmagasabb szerkezeti síkot a szálak textúrája definiálja. A textúra megfigyelhető 

scanning elektronmikroszkóppal, és levezethető fénymikroszkópos módszerek alapján 
visszavert, polarizált fény segítségével [Peebles Jr (1994)]. 

 
  A 3.3.a), b) és c) ábrákon a –már 
említett– három különböző textúrájú, azaz 

véletlenszerű, sugaras és hagymahéj szerkezetű 
karbon szálak felvételei láthatók. 
 
 
 

 

3.2. ábra. A karbon alapszerkezeti egységei 
[Peebles Jr (1994)]

3.3. ábra. a) Kátrány alapú karbon szál; 
NS-40, véletlenszerű elhelyezkedés [Takakazu and 
Hiroyuki (1999)] 

 
3.3. ábra. b) Kátrány alapú karbon szál; 
XN-50, XN-70, sugárirányú elhelyezkedés 

 
3.3. ábra. c) Kátrány alapú karbon szál; 
JIS-50, JIS-70, hagymahéj szerkezet 



 
 

A KARBON SZÁLAK JELLEMZŐI ÉS TULAJDONSÁGAI 
 
 Világviszonylatban a karbon szál legtöbb helyen nagy molekulájú polimerből, poli-

akril-nitrilből készül. A műanyag szálat gyártás közben nyújtják, ezáltal a molekulalánc 

párhuzamos lesz a szál tengelyirányával. Ezt a helyzetet rögzítik különböző vegyi 

folyamatokkal, majd oxidációknak vetik alá. Az így előállított karbon szál nehezebben reped, 

mint az üvegszál, és a repedés is nehezebben terjed benne. Sűrűsége kb. negyede az acélénak. 

Rugalmassági modulusza 420 GPa. Ha a karbon szálakat nagyobb hőmérsékleten nyújtják, a 

rugalmassági modulusz akár 700 GPa-ig növelhető. A karbon szálakat 1-1,3 m-től több 

méteres hosszig gyártják, mely a későbbiekben előfonat formájában fóliákká is feldolgozható, 

de szőtteseket is állítanak elő. A karbon szál hátrányai közé sorolható, hogy az elkészített 

kompozit szakítószilárdsága és alaktartó képessége különböző irányokban eltérhet [Palotás és 

Balázs (1980); Zoltek Rt.]. 

A 3.1. táblázatban láthatók az általam alkalmazott PANEX33 típusú szál fizikai és 
mechanikai tulajdonságai összehasonlítva más gyártók termékeivel. 
 
3.1. táblázat. Néhány különböző típusú karbon szál tulajdonságai [Palotás és Balázs (1980); Zoltek Rt.] 

Tulajdonságok 

Karbon szál 

Amoco T300 Amoco Toray Herkules 

Zoltek Rt. 
által gyártott 

C szál 
(PANEX33)

Fizikai 
tulajdonság 

Sűrűség (g/cm3) 1,77 2,18 1,82 1,88 1,8 

Szálátmérő (μm) 7,01 - - - 7,171 

Mechanikai 
tulajdonság 

Rugalmassági modulusz 
(GPa) 230 830 290 425 228 

Szakítószilárdság (MPa) 3650 2240 6900 3790 3792 
Nyúlás (%) 1,4 - 2,4 0,75 1,5 

 
 A gyártási technológia változása révén mind nagy szilárdságú, de kis rugalmassági 
moduluszú, mind kis szilárdságú, de nagy rugalmassági moduluszú termék előállítható. 1971-
ben a japán Kureha Chemical Industries Corporation kőolaj desztillációjából visszamaradó 
anyagból készített olcsó karbon szálakat, melyek mechanikai tulajdonságai azonban rosszak 
voltak. A Union Carbide cég ugyanilyen alapanyagból készített karbon szála már sokkal jobb 
minőségű volt, a szálak húzószilárdsága 1400 MPa, húzási rugalmassági modulusza 21000 
MPa, míg sűrűsége 2 g/cm2 volt. A szálak C tartalma 99%, pH-ja 6,2, villamos ellenállása 
12*10-4 Ω/cm volt. A vágott karbon szálakból készített paplan négyzetméter tömege 0,195 
kg/m2, hosszirányú húzószilárdsága 192 N/cm, hosszirányú villamos vezetőképessége 2,5 1/Ω, 
hővezető képessége a vastagság irányában 4,52 J/molK volt. Ez a fajta karbon szál lényegesen 
olcsóbb napjainkban a nagymolekulájú polimerből előállítottnál [Palotás és Balázs (1980)]. 
 
                                                 
1 A mért adatok átlaga az 1999-ben védett Diplomatervemből való [Magyar (1999)] 



 
 

A KARBON SZÁLAK ELŐÁLLÍTÁSÁNAK MŰVELETI 
LÉPÉSEI SORRENDBEN 
 

1) Stabilizálás: ez a művelet javítja a szálakban a molekula szerkezetek orientációját, és 
növeli a szakítószilárdságot és a rugalmassági moduluszt. 

 
2) Karbonizálás: ezt a műveletet 800-1200 °C-on végzik. A stabilizált szálakat semleges 

környezetben pirolizálják. A szálak orientációja és modulusza növekszik. 
3) Grafitizálás: a pirolizálás következő lépése, amit 2000 °C-on végeznek, szintén 

semleges környezetben. A kristályok növekedését serkenti ez a lépés. A szerkezet 
változása a 3.1-4.a) és b) ábrákon követhető. 

 
4) Felületkezelés: akkor szükséges, ha a szál és a mátrix nem nedvesítik egymást. 

Gyárilag általában hidroxil vagy karboxil gyököket helyeznek el a szálak felületén a 
jobb nedvesíthetőség elérése érdekében. 

5) Bevonás: gyakran alkalmazzák a szálkötegeknél, mert ezzel javítják a szálak 
karakterisztikáját. Ez a művelet általában valamilyen (pl. epoxi, poli-észter) műgyanta 
bevonatot jelent, mely összetartja a szálakat. 

6) Csévélés: ez a befejező művelet, a csomagolás [Meiszel és Lakatos (1999)]. 

3.4. ábra. a) Nemgrafitizált szerkezetű 
karbon [Meiszel és Lakatos (1999)]

3.4. ábra. b) Grafitizált szerkezetű 
karbon [Meiszel és Lakatos (1999)] 



 
 

 
A 3.5. ábra a szálak szerkezeti változását modellezi a mezofázisból a grafit fázisba a 

hőkezelés folyamán. 1400K-től 2000K-ig ábrázolja a szerkezeti átalakulásokat. A szerkezet a 
hőkezelés hőmérsékletének emelésével egyre rendezettebb lesz. A grafit síkjai egyre több 
azonos méretű, egymással kapcsolódó hatszögekből épülnek fel. 

 

 
 
 A 3.6. ábrán a karbon szál előállítási folyamatának sémája látható. Az ábra bal felső 
sarkából kiindulva követhető végig a szálköteg iránya. Az ábra ábrázolja a PAN, azaz poli-
akril-nitril és a kátrány alapú karbon szálak gyártásának folyamatát is. Az általam használt szál 
PAN alapú, azaz a műszálakat a tégelyekről nyújtást és stabilizálást követően karbonizálni 
(oxidáció) kell, azt követően grafitizálnak, majd elektrolitos fürdőben felületkezelik, és epoxy 
gyantával történő bevonást követően tekercselik. A tekercsek egy részét értékesítik, más 
részükből pedig karbon szőtteseket készítenek. 

 
3.6. ábra. A karbon szál gyártásának folyamata (technológiai lépések) 

 
3.5. ábra. A szerkezet változásának modellje a mezofázisból a grafit fázisba a hőkezelés 

folyamán [Meiszel és Lakatos (1999)]



 
 

 

4. A FÉMES ALAPANYAG ÉS AZ ERŐSÍTŐ FÁZIS 

KÖZÖTTI HATÁRFELÜLET 

 
 
 Fémmátrixú kompozitok előállításának tervezésekor –sok más szempont mellett– 
semmiképp nem kerülheti el a figyelmet a nedvesítés fogalma sem, hiszen a két anyag (mátrix 
és erősítés) fizikai-kémiai érintkezése, kapcsolata és kémiai reakcióik fektetik le a kompozit 
előállíthatóságának alapjait. Az értekezés egyik célkitűzése kompozitok előállítása volt, ezért 
fontosnak éreztem egy fejezet erejéig kifejteni a fizikai-kémiai folyamatok és az Al/Cf 
határfelületen végbemenő kémiai reakciók ide vonatkozó részeit. 
 
4.1. A NEDVESÍTÉS 
 
 A fémmátrixú kompozit anyagokban a második fázisként használt erősítő anyag állhat 
részecskékből, tűkből vagy előformába rendezett szálakból. Mindegyik esetben közös vonás 
az, hogy az erősítő fázis legalább egyik jellemző mérete (a részecskék, szálak átmérője, illetve 
az előformában a fém által kitöltésre kerülő üregek átmérője) 100 μm-nél kisebb. Ennek 
következtében a fémmátrixú kompozitok gyártása során a határfelületi jelenségek meghatározó 
szerepet játszanak a folyamatok irányításában, és végeredményben a szerkezet kialakításában. 
A szerző [Kaptay (1998), 2/1.] szerint meg kell vizsgálni a fémmátrixú kompozitok szerkezetével 
szemben támasztott alapvető követelményeket, amelyek határfelületi jelenségek által is leírható 
folyamatokon keresztül biztosíthatók [Kaptay (1998), 2/1.]. 
 A kísérletekben szálas kompozitok előállításával foglalkoztam, ezért elsősorban a 
szálak és a fémmátrix között lejátszódó folyamatokról szóló irodalmazást fejtem ki a 
fejezetben. A szálas kerámiával (pl. karbon) erősített és előforma segítségével kialakított 
kompozitok esetén általában az olvadékot öntik a megfelelően előkészített szálakra, illetve 
előformába (elképzelhető lehet természetesen a gáznyomással történő infiltráció is). Ebben az 
esetben a szálak közé, illetve az előformába való beszűrődést (infiltráció) kell biztosítani oly 
módon, hogy a fémolvadék minél tökéletesebben kitöltse a rendelkezésre álló teret, és 
megszilárdulása után is tökéletes kontaktusban legyen a kerámiával. Kaptay kifejti, hogy az 
előforma morfológiája elvileg végtelen számú lehetőséget biztosít, ami elvileg végtelen számú 
kritérium létezését jelenti. Kaptay szerint azokat a határfelületi feltételeket kell meghatározni, 
melyek teljesülése mellett az olvadék spontán beszűrődik az előformákba, melyek általában a 
következők: 
 

a) Az előforma párhuzamosan futó, hengeres pórusokat tartalmaz, 
b) Az előforma párhuzamosan futó, hengeres szálakból áll, amelyek nem érnek össze; az 

öntési irány a szálakra merőleges. 
 

 Kaptay kinetikai megfontolások alapján vezette le a szükséges kritériumokat, amelyek a 
határfelületi energiákat tartalmazzák megfelelő paraméterenként. A határfelületi energia 
fogalmáig a következő alapfogalmakon és összefüggéseken keresztül lehet eljutni: a felületi 
feszültség (1) a folyékony, illetve szilárd testek vákuummal érintkező síkjának egységnyi 
felületén érvényesülő többletenergiát jelenti a térfogati energiához képest. Lévén, hogy a 
felületen elhelyezkedő atomok a vákuum oldaláról nincsenek körülvéve a fázist összetartó 
kohéziós energiát biztosító szomszédokkal, ezen felületi atomok energiája pozitívabb (ezért 



 
 

állapotuk instabilabb) lesz, mint a térfogati atomoké, azaz a felületi feszültség értéke mindig 
pozitív. A felületi feszültség jele σ, mértékegysége J/m2 vagy N/m. Háromfajta fázis felületi 
feszültségét kell figyelembe venni: fémolvadékokét (jele l a liquid szóból), szilárd fémekét 
(jele s a solid szóból) és szilárd kerámiákét (jele c a ceramics szóból). A felületi feszültség az 
adott fázis és a vákuum (jele v) közötti határfelületi energiaként van értelmezve. A fémolvadék 
felületi feszültségének jelölése pl. a következő: σlv. Ugyancsak értelmezhető bármely két fázis 
közös kontaktus-síkjában a határfelületi energia (2) – pl. a kerámiák és szilárd fémek közötti 
határfelületi energia: σcs. Ez az érték szintén pozitív minden olyan esetben, mikor a két 
kontaktusban lévő fázis stabilan kétfázisú marad, azaz egyensúlyban nem oldódik fel 
egymásban. 
 A szerző [Kaptay (1997)] kifejti, hogy két kontaktusban lévő fázis határfelületi 
viselkedése akkor figyelhető meg a legjobban, ha pl. egy kisméretű fémolvadék cseppet 
helyezünk el egy sík, szilárd kerámia felületén. Ekkor a fémolvadék egy jellemző alakot vesz 
fel, ami az ún. peremszöggel (3) jellemezhető. A peremszög és a határfelületi energiák között 
érvényes a Young egyenlet: 
 

lv

clcv

σ
σσ −

=Θcos      (4.1-1) 

 
Jelentősen egyszerűsödik az egyenlet értelmezése, amikor Kaptay bevezeti a kerámia és 

a fémolvadék között érvényes ún. adhéziós energiát (4), amely definíció szerint: 
 

cllvcvW σσσ −+=       (4.1-2) 
 

Az adhéziós energia 0-nál mindig nagyobb, pozitív szám (mértékegysége szintén J/m2 
vagy N/m). Minél nagyobb W értéke, annál erősebb a fémolvadék és a kerámia közötti 
kölcsönös vonzás, azaz az adhézió. A fémmátrixú kompozit gyártásban elméletileg csak olyan 
fém-kerámia párok alkalmazása érdemes, melyek egymással érintkezve stabilan két fázist 
alkotnak (nem oldják egymást pl. szilárd oldat keletkezése közben), azaz amelyekre σcl értéke 
biztosan pozitív. Ebben az esetben az adhéziós energia lehetséges maximális értéke a 4.1-2. 
egyenletből meghatározható. A fémmátrixú kompozitok gyártásához használt fém-kerámia 
párokra tehát az adhéziós energia a következő értelmezési tartománnyal bír: 
 

lvcvW σσ +〈〈0       (4.1-2a) 
 

Ha a 4.1-2. egyenletet a 4.1-1-be helyettesíti, a peremszögre a következő kifejezést kapja: 
 

1cos −=Θ
lv

W
σ

      (4.1-3) 

A 4.1-3. egyenlet alapján a peremszögnek különböző tartományai fogalmazhatók meg: 
1) A peremszög 90 és 180° között van (az olvadék nem nedvesíti a kerámiát) akkor, ha az 

adhéziós energia kisebb az olvadék felületi feszültségénél, azaz ha az adhézió annyira 
gyenge, hogy az olvadék inkább a vákuummal képez nagy közös felületet. 

2) A peremszög 0 és 90° között van (az olvadék nedvesíti a kerámiát) akkor, ha az 
adhéziós energia nagyobb (de kevesebb, mint kétszeresen) az olvadék felületi 
feszültségénél, azaz az adhézió elég erős ahhoz, hogy az olvadékot egyre inkább a 
kerámiához kényszerítse. 

3) A peremszög értéke 0° (az olvadék tökéletesen nedvesíti a kerámiát) akkor, ha az 
adhéziós energia legalább kétszerese az olvadék felületi feszültségének, azaz az 
adhézió olyan erős, hogy monoatomos rétegben a kerámia felületére kényszeríti a 
fémolvadékot. A (4.1-2a) egyenlet figyelembevételével ez csak akkor lehetséges, ha a 
szilárd kerámia felületi feszültsége nagyobb, mint az olvadék felületi feszültsége (a 



 
 

fémek többségére ez nem teljesül, de teljesül a karbidokra, boridokra, nitridekre, stb.). 
Ebben az esetben azonban lehetséges az is, hogy az adhéziós energia több mint 
kétszerese az olvadék felületi feszültségének. Ekkor azonban a peremszög már nem ad 
valós információt a határfelületi energetikai viszonyokról, hiszen attól függetlenül, 
hogy az adhéziós energia mennyivel nagyobb az olvadék felületi feszültségének 
duplájánál, a peremszög a 0°-os, geometriailag lehetséges határértéket mutatja. 
Következésképpen Kaptay szerint a valós határfelületi energetikai viszonyok 
értelmezésére bevezetendő kritériumokat az adhéziós energián és nem a peremszög 
értékén keresztül kell kifejezni. 

 
 A következőkben a szerző [Kaptay (1997)] által levezetésre kerültek a határfelületi 
viszonyok abban az esetben, amikor az előforma hengeres szálakból áll, melyekre az olvadékot 
a szálirányra merőlegesen öntik. Az L hosszúságú, R sugarú, hengeres szálra, a hossztengelyre 
merőlegesen, x mélységben folyt rá az olvadék. A rendszer teljes határfelületi energiája: 
 

lvlvcvcvclclethatárfelül SSSG σσσ ⋅+⋅+⋅=     (4.1-4) 
 

A határfelületek az x paraméteren keresztül kifejezve: 
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0 22 xRxlSSlv −⋅−=      (4.1-5c) 
 

ahol S0 a teljes szabad olvadékfelület, mielőtt az olvadék a szálhoz érne. 
 Miután a (4.1-5a-5c) egyenleteket a (4.1-4) egyenletbe behelyettesíti, és differenciálja x 
szerint, az összevonások után, a (4.1-2) egyenlet figyelembe vételével a határfelületi erőre a 
következő kifejezést kapja: 
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    (4.1-6) 

 

Az olvadék a szerző [Kaptay (1997)] véleménye szerint akkor fogja spontán teljes 
egészében körbefolyni a szálat, ha a (4.1-6) egyenlettel leírt határfelületi erő negatív, azaz a 
zárójelbe foglalt kifejezés negatív a teljes úthosszon (azaz x=0-tól x=2R-ig). Innen a keresett 
kritérium: 
 

lv
skörbefolyáW σ2〉      (4.1-7) 

 

Kaptay megfogalmazza, hogy a (4.1-4)-ben megadott kritérium ebben az esetben nem 
írja le helyesen a viszonyokat. Kiemeli, hogy a határfelületi erő végtelen nagy értékét kapja a 
(4.1-6) egyenletből mind x=0, mind x=2R esetben. Mikor x=0, a határfelületi erő bármilyen kis 
pozitív adhéziós energia mellett negatív, azaz az olvadék a henger felületére spontán elkezd 
ráhúzódni. Mikor x=2R, az erő újra végtelen naggyá válik, és ekkor az olvadék csak abban az 
esetben öleli teljesen körbe a hengeres szálat, ha az adhézió kellően nagy, azaz megfelel a (4.1-
7) kritériumnak. 

 
  



 
 

Ha azonban a (4.1-7) kritérium nem teljesül, az olvadék csak egy egyensúlyi x értékig folyja 
körül a szálat, amely érték a (4.1-6) egyenletből, a határfelületi erő értéke alapján fejezhető ki. Ha 
a cél az, hogy az olvadék tovább menjen, külső nyomásra van szükség. A szükséges nyomás 
értéke abból a meggondolásból számítható, hogy a nyomással valójában 2 db, L hosszúságú, és 
x „mélységű“ szabad olvadékfelületet kell kialakítani úgy, hogy az olvadék elérje az előforma 
következő erősítő szálját, amelyre spontán ráhúzódik, legalábbis az egyensúlyi x mélységig. A 
szerző [Kaptay (1997)] elvégzi a számítást (azaz felírja a 2Lx felületű, „lv“ energiával 
rendelkező felület energiáját, differenciálja azt x szerint, majd elosztja a megfelelő felülettel), 
és végeredményben a szükséges nyomásra a következő kifejezést kapja: 
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δ
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2
      (4.1-8) 

 

ahol d a két szál középpontjának távolsága. Megállapítható, hogy ha az olvadék felületi 
feszültsége 1 N/m, és a kerámiaszálak egymástól 20μm távolságra vannak, a szükséges külső 
nyomás 1 bar [Kaptay (1997)]. 
 A kerámia erősítésű alumínium mátrixú kompozitok olvadékos módszerrel történő 
előállítása esetén a szerző [Kaptay (1998), 2/2.] felvet egy kiemelendő problémát, miszerint az 
alumínium olvadék felületét vékony oxidhártya fedi, amely valamelyest lecsökkenti a felületi 
feszültség értékét. Ennél azonban sokkal drasztikusabb az oxidhártya hatása az adhéziós 
energiára. Az alumínium olvadék peremszögének hőmérsékletfüggését sematikusan a 4.1-1. 
ábrán keresztül mutatja be. Egy bizonyos „kritikus“ hőmérséklet alatti hőmérsékleten az 
alumínium-olvadék szinte semmilyen kerámiát nem nedvesít, az adhéziós energia alacsony, 
amit más irodalom is alátámaszt [Landry et al. (1998)]. Kaptay szerint ennek oka az, hogy a 
reakcióképes alumíniumot az oxidhártya elválasztja az alumíniummal általában reagálni képes 
kerámiától [Kaptay (1998), 2/2.]. A „kritikus“ hőmérséklet felett azonban az adhéziós energia 
hirtelen megnő, és a rendszer nedvesíthetővé (néha 0° peremszöggel tökéletesen 
nedvesíthetővé) válik. Ennek oka, hogy az alumínium-olvadék és a rajta lévő oxidhártya 
közötti kémiai kölcsönhatás eredményeként gázhalmazállapotú Al2O vegyület szabadul fel, és 
az oxidhártya „eltűnik“, azaz az alumínium-olvadék és a kerámia között csak ezen a nagyobb 
hőmérsékleten valósul meg a valós kontaktus [Kaptay (1998), 2/2.]. 

Ahhoz, hogy az oxidhártya valóban 
„eltűnjön“, a hőmérsékletnek nagyobbnak kell 
lennie egy bizonyos kritikus értéknél, amely 
biztosítja, hogy az Al2O gőznyomása meghaladja a 
külső nyomást. 1000-1200°C mellett ehhez nagy-, 
vagy közép-vákuumra van szükség. A rendszernek 
zártnak kell lennie és kis értéken kell tartani az 
oxigén parciális nyomását, egyébként az 
oxidhártya újratermelődik. Az oxidhártyával fedett 
alumínium olvadékkal a kompozit anyag 
gyártásához szükséges egyetlen folyamat sem fog 
a megfelelő módon végbemenni, ezért az 
oxidhártyától a technológiában meg kell 
szabadulni. Asthana szerint a kerámia és a fém 

közötti adhéziós energia csökken, amennyiben a karbidok képződési hője növekedik. A stabil 
karbidok magas képződési hője maga után vonja az erős atomközi kötést, és ennek 
megfelelően a fémes ömledékkel való gyenge nedvesítést. Így az erősen ionos kerámiákat, 
mint például az alumínium-oxid, viszonylag nehéz nedvesíteni, mivel elektronjaik szorosan 
kötöttek. Gyakorlatilag a magas hőmérséklet és a hosszú érintkezési idő általában elősegíti a 
kémiai reakciók okozta nedvesítést, a kémiai kapcsolatot [Asthana (1998), II.]. 
 A fejezetben kifejtett elméletek közül a következőket emelem ki, amelyek az Al/Cf 
kompozitok előállításának alapjául szolgálhatnak: 

 
4.1-1. ábra. Az alumínium / kerámia 
rendszerekben mért peremszög érték tipikus 
hőmérsékletfüggése [Kaptay (1998), 2/2.] 



 
 

 
1) Az előforma morfológiája elvileg végtelen számú lehetőséget biztosít, ami elvileg 

végtelen számú kritérium létezését jelenti a nedvesítést, nedvesíthetőséget illetően. 
2) A fémmátrixú kompozit gyártásban elméletileg csak olyan fém-kerámia párokat 

érdemes alkalmazni, melyek egymással kontaktusban stabilan két fázist alkotnak, azaz 
amelyekre σcl értéke biztosan pozitív (felületi feszültség). 

3) Kaptay által levezetésre kerülnek a határfelületi viszonyok abban az esetben, amikor az 
előforma hengeres szálakból áll, melyekre az olvadékot a szálirányra merőlegesen 
öntik. A keresett kritérium: lv

skörbefolyáW σ2〉  (W: adhéziós energia, σ: felületi 
feszültség). 

4) Kaptay felvet egy kiemelendő problémát, miszerint az alumínium olvadék felületét 
vékony oxidhártya fedi, amely valamelyest lecsökkenti a felületi feszültség értékét. 
Ennél azonban sokkal drasztikusabbnak ítéli az oxidhártya hatását az adhéziós 
energiára. Az oxidhártyát tehát valahogyan el kell onnan távolítani. Kaptay szerint 
lehetséges megoldás az előzőekben kifejtett nagyvákuum + nagy hőmérséklet + kis 
oxigén parciális nyomás recepten kívül az, ha az alumíniumot pl. 3 tömeg%-nyi Mg-
mal ötvözzük, amitől a tiszta alumíniumon a tömör oxidhártya szerkezete átalakul, és 
rajta keresztül lehetővé válik az alumínium és a kerámia valós kontaktusa [Kaptay 
(1991)]. 

5) Asthana szerint a magas hőmérséklet és a hosszú érintkezési idő általában elősegíti a 
kémiai reakciók okozta nedvesítést, a kémiai kapcsolatot. 

 
4.2. KÉMIAI REAKCIÓK A HATÁRFELÜLETEN 
 

A szál-mátrix kapcsolat jellemzése 
 
 Bármelyik előállítási módszer alkalmazásakor a végtermék szempontjából fontos, hogy 
a kompozitban szereplő mátrix és az erősítő fázis között milyen –a fejezet elején is említett– 
nedvesítés, fizikai-kémiai kapcsolat. A határfelület fontos szövetszerkezeti szerepet játszik a 
kompozit anyagokban, az közvetíti az erősítő fázisszál felé a mátrixot ért igénybevételek 
hatásait. A kompozit tulajdonságainak változtatását legnagyobb érzékenységgel a határfelület 
módosításával tehetjük meg. Tény, hogy a gyártási körülmények, amelyek a határfelület 
kialakításában részt vesznek, rendszerint a szál tulajdonságait is és a mátrix fémtani 
tulajdonságait is módosítják. Ezért a szál és a mátrix között az optimális határfelületi kötés 
kialakítása központi fontosságú. A határfelület természetét és minőségét (kémia, morfológia, 
szilárdság és adhézió) a szál és a mátrix belső (kémiai összetétel, hiba tartalom) és külső 
tulajdonságai (idő, hőmérséklet, nyomás, kemenceatmoszféra és egyéb, gyártással kapcsolatos 
változók) befolyásolják. A fémmátrixú kompozitok esetében a szál és a mátrix között lezajló 
minimális kémiai reakció növeli a nedvesítés mértékét, valamint fokozza a határfelület 
szilárdságát, amely viszont lehetővé teszi a külső terhelés áthelyezését a szilárdító közegbe, 
azaz a szálba. Ezen kívül a mátrix összeköti, megfelelő irányban tartja és megtámasztja a 
szálakat. 

A szál és a mátrix között fellépő kémiai reakciók drasztikusan megváltoztatják a szál 
tulajdonságait és a mátrix fémtani állapotát, ugyanakkor a túlzott mértékű kémiai reakciók 
lecsökkenthetik a szál szilárdságát. Ez a tény pontosan azt a célt veszélyezteti, ami miatt a 
szálakat az alapanyagban elhelyezték. Másrészt, ha a cél a szívósság fokozása, nem pedig a 
szilárdság fokozása –mint például a rideg mátrixú kompozitok esetében–, akkor a gyenge 
határfelületek megalkotása az előirányzott. Ekkor a szétszakadt szálak csúszásakor a repedések 
elhajlása és a súrlódási feszültségek lehetővé teszik a szívósság fokozását. A kompozit 
megtervezésekor ezért figyelembe kell venni mind a mátrix felületét, mind a szál 



 
 

tulajdonságait is egyetemben a szál/mátrix határfelületi reakciókkal, ami rendszerint 
megváltoztatja a kész kompozit viselkedését. 

Asthana szerint [Asthana (1998), II.] a szál-mátrix határfelületen lévő kötés fizikai vagy 
kémiai reakciók, és határfelületi súrlódási feszültségek segítségével jön létre. Sok fémmátrixú 
rendszerben a nedvesítésben és a kötésben javulás érhető el kémiai reakcióval. A szál és a 
mátrix között fellépő kémiai reakció számos formában jelenhet meg, például kölcsönös 
diffúzió és az oldott anyag szegregációja, feloldódás-kiválás, adszorpció, valamint 
reakciótermék képződés formájában. A szál és a mátrix között lezajló reakciókon kívül 
figyelembe kell venni a szál és a mátrix termoelasztikus kompatibilitását is. A szál és a mátrix 
hőtágulási együtthatóinak nagy különbsége nagy termoelasztikus befogási feszültségek 
kialakulásához vezethet az előállítási hőmérsékletről történő lehűlés során. Ezek a feszültségek 
határfelületi repedéseket okozhatnak, amennyiben a mátrix nem tud igazodni ezen 
feszültségekhez képlékeny folyással vagy diszlokáció képződéssel. Ebben az esetben bízható a 
feszültség egy részének elvezetése a határfelületre is. 

Asthana szerint a szál-mátrix kölcsönhatásra való hajlam, illetve annak mértéke függ a 
mátrix kémiai összetételétől, a szál tulajdonságaitól és a vizsgálat körülményeitől. Az 
alapanyag fejlesztő szemszögéből a gyakorlatban használatos kompozit rendszerekben 
végbemenő határfelületi jelenségek megértése és szabályozása alapvető követelmény az 
optimális szerkezetű fémmátrixú kompozitok kifejlesztéséhez. Alapvetően és elsősorban a 
nedvesíthetőség határozza meg a szál/mátrix kapcsolatát, melyet számos tényező befolyásol 
(ld. az előző egységben). A magas hőmérséklet és a hosszú érintkezési idő azonban általában 
elősegíti a kémiai reakciók okozta nedvesítést. Az a meggyőződés, hogy minél nagyobb a 
rendszer reakcióképessége, annál jobb a nedvesítés. A reakcióképesség azonban a kiindulási 
anyagok tulajdonságai viszonyának is természetesen függvénye. Az erősítő anyag, a karbon 
kovalens kötésű, magas olvadáspontú, szilárd halmazállapotú elem, melyre jellemző a zárt 
stabil elektron konfiguráció és az atomok közötti nagy szilárdságú kötés. A karbon olvadt 
fémekkel történő nedvesítése során jelentős eltérések mutatkoznak. Az átmeneti fémek 
karbonhoz való adhéziója magas, az adhéziós energia nagy (tipikusan 85-105 KJ/mol) a kémiai 
reakciók miatt. Másrészről a periódusos rendszer IV., V., VI. csoportja második-B 
alcsoportjának fémei (Cu, Ag, Au, Zn, Cd, In, Ge, Sn, Pb, Bi, Se, Te, stb...) a karbonhoz kis 
affinitást mutatnak, és rosszul is nedvesítik azt. Az ötvöző elemek elősegítik vagy gátolják a 
nedvesíthetőséget felületaktivitásuktól függően, így az Al-ban lévő Mg például jelentősen 
növeli a nedvesítést. Javul a nedvesítés akkor is, amikor az Al-ot Ta, Ti, Hf, Zr és Cr elemekkel 
ötvözzük. Másrészről az Al-ban lévő Be csökkenti a karbon Al-mal való nedvesítését, mivel az 
olvadt alumínium felületén nagyobb valószínűséggel alakul ki oxidréteg, ami viszont megelőzi 
az igazi érintkezést a fém és a karbon között [Asthana (1998), II.]. 
 

A határfelületek elméletekkel és kísérlettel bizonyított 
kémiai reakciói 
 
 Asthana véleménye alapján a karbon fémekkel való megfelelő kapcsolata a mátrix 
ötvözésével, hőkezeléssel vagy az erősítő fázis felületének bevonásával javítható. A bevonat 
felvihető elektrolízissel elektrolitból, kristályosítható a felületkezelő vegyszer vizes oldatából 
vagy annak olvadékából is. Bizonyos esetekben a bevonat felvitelével végzett felületmódosítás 
javítja a nedvesítést és/vagy diffúziós membránt képez megakadályozva a szilárdság-korlátozó 
határfelületi reakciót. A karbonon lévő fémes bevonat, az Al-ban lévő karbon szálakon 
található fedő kerámiaréteg (C/SiC, C/TiC, C/TiN), valamint az Al-ban lévő karbon szálak 
fluorid (K2ZrF6) bevonata szintén jó eredményt ad [Asthana (1998), II.]. Ezek a bevonatok 
azonban minimális, de szükségszerű kémiai reakciókat indítanak el az erősítés és a mátrix 
határfelületén az alumínium felületén lévő oxidhártya eltávolítása céljából. 



 
 

Véleményem szerint érdemes megvizsgálni azt is, hogy a karbon szálak morfológiáját, 
felületét, elhelyezkedését pl. egy esetleges hőkezelés befolyásolja-e. Felvetődik bennem az a 
kérdés is, hogy termodinamikai számításokkal sikeresen lehet-e igazolni a határfelületeken 
végbemenő kémiai reakciókat, vagy megbecsülni azt, hogy milyen vegyületek keletkeznek az 
előállítás során. Másrészt a különböző felületkezelő vegyszerek hatásmechanizmusa 
kiolvasható-e a termodinamikai számítások eredményeiből? 

A reakciók végbemenetele, iránya különböző paraméterekkel biztosan változtathatók, 
például a mátrix ötvözésével a nedvesítés szöge. Vagy pl. a Si a legalkalmazottabb ötvözője az 
alumíniumnak, amely redukálja a határfelületi reakciókat az Al-C binér rendszerben. Kis 
mennyiségű Si hozzáadásával a C oldódása csökken az Al olvadékban, és határt szab az Al4C3 
képződésének a határfelületi reakciók csökkentésével. A folyamatot termodinamikai 
számításokkal követték nyomon. Kevés Si hozzáadása segít megelőzni az Al-C ötvözeteket 
tartalmazó alumínium olvadékban a diffúziót, így befolyásolja az intermetallikus fázisok (pl. 
Al4C3) keletkezését. A Si bevihető ötvözőként, és kiválások „növeszthetők”, vagy a szál 
felületére egy vékony SiC réteg felvitele is eredményt ad [Pelleg (2000)]. 
 Az Al és a C között kialakuló karbidok közül –az irodalom szerint– az Al4C3 az egyetlen 
stabil, mely a rendszerben 500°C fölötti infiltrációs hőmérsékletnél képződik [Diwanji és Hall 
(1992); Ju et al. (1994)]. Lényeges nyomon követni jelenlétét a kompozit szilárdsági tulajdonságai 
miatt. Kristályai főleg a Zr-ot tartalmazó helyeken jelennek meg [Patankar et al. (1991)]. A stabil 
módosulat mellett különböző oxidok is képződnek, ezek a kísérletekkel is alátámasztott Al4O4C 
és az Al2OC [Takakazu és Hiroyuki (1999); Asthana (1998), II.; Nayeb-Hashemi és Seyyedi (1989)]. 
Bebizonyították, hogy az öntést követő kristályosodás utáni hőkezelés már nem befolyásolja a 
kialakuló vegyületek anyagi minőségét. 
 A különböző oxidok, vegyületek kialakulásának kémiáját Takakazu és Hiroyuki a 
következőképpen foglalták össze. A grafitlemezeken sp2 hibridizációs állapotú C-atom 
helyezkedik el, ami nagy aktivitással reakcióba lép az oxigénatommal [Takakazu és Hiroyuki 
(1999)]. A fémmátrix (Al) atomjaival hasonlóan ezek az alacsony energiájú π-kötések fognak 
reakcióba lépni [Diwanji és Hall (1992)]. A karbon olvadt alumíniummal való kémiai 
reakciójában, ami Al-karbidot eredményez, a karbon atomok először disszociálnak a szilárd 
test felületéről [Steffens et al. (1997)], majd átdiffundálnak a határfelület köztes fázisain, mint pl. 
az oxidok és az előzetesen kialakult karbidok, és végezetül reakcióba lépnek a fémes 
alumíniummal, és Al4C3-ot képeznek [Bouix et al. (2001); Vidal-Sétif et al. (1999)]. A karbidok 
mérete: 100-350nm, és a hossz/szélesség arányuk: 8:15 [Lancin és Marhic (2000)]. A reakció 
kezdeti állapotában az oxigén kemiszorbeálódik az aktív felszíni helyeken, majd ezt követi egy 
energia átmenet a grafitból a C-O párra, ezután a pár CO-ként deszorbeálódik. Az átvitt 
elektron erősíti a C-O pár kötését, miközben csökkenti a felületi C atom és az alatta lévő grafit 
közötti kötést; ez a gyengülés lehetővé teszi a felületi C atomok disszociációját, valamint a 
határfelületi köztes fázisokon való diffúziójukat. Az alumínium karbid kristályok a karbonon 
heterogénen csírát képeznek, és lécszerű részecskék módjára anizotrópan, réteg 
mechanizmussal növekednek az Al mátrixban. Később, a keveredésük folyamán a lapocskák a 
szálakba nőnek, és a szakítószilárdság csökken az Al4C3 lapocskák szálakba való belenövése 
következtében kialakult véletlenszerű bemetszések miatt [Asthana (1998), II.]. 
 A Takakazu-Hiroyuki kutatópáros is bizonyította más dolgokkal egyetemben a 
határfelületen kialakuló oxikarbidok jelenlétét. Az eredmény: a „fekete réteg”, mely a 
határfelületen található 5nm-10nm vastagságban képződött, és csak a szál kerületén. Ez a 
mennyiség kb. 5 ppm-nyi az alumíniumra vonatkoztatva. Összetétele a következő (EDS): 21 
tömeg% oxigén és 3 tömeg% karbon, ellenben a szál 95-100% karbont, míg a mátrix 98% Al-
ot tartalmazott. Ez alacsony az alumínium-karbid 200 ppm-nyi mennyiségéhez viszonyítva (a 
kutatópáros gázkromatográfiás mérési eredménye). 
A kimutatott rácssíkok távolsága a következő: az alumínium d(111)=2,33Å, a fekete sávé 
d=4Å, a legintenzívebb sík pedig az Al-oxikarbidé volt (Al4O4C), d=4,22Å. További XRD 
mérésekkel pontosították az eredményt, miszerint Al4O4C és Al2OC keletkezett [Takakazu és 



 
 

Hiroyuki (1999)]. 
 A Takakazu-Hiroyuki szerzőpáros kísérleteiben a következő típusú karbon szálakat 
alkalmazta (a szálak tulajdonságait a 4.2-1. táblázat mutatja be): 
a) NS-típusú szén-kátrány-szurok-bázisú szálak bevonat nélkül 
b) XN- és JIS-típusú petróleum-szurok-bázisú szálak bevonat nélkül 
c) P-típusú petróleum-szurok-bázisú szálak bevonattal. 
 

A Takakazu-Hiroyuki szerzőpáros következtetései a következők, melyeket egyébként 
részben más szerzők is összefoglaltak: 

1) A szakítószilárdsági értékek egyértelműen összefüggnek a szálak mikroszerkezetével 
(textúrájukkal). A héjszerkezetű szálakból készített mikrokompozitok esetén kapták a 
legnagyobb szakítószilárdsági értékeket. Tehát a szál reaktivitása az alumíniummal 
jelentős mértékben függ annak mikroszerkezetétől. A grafitizált karbon szálaknak 
például kisebb a reaktivitása az alumíniummal, mint a PAN-alapúaknak [Amateau 
(1976)], ezáltal a kátrány-alapú karbon szálakból (előállításuk történhet szénből vagy 
petróleumból) vagy a PAN-alapúakból különböző lehetőségek nyílhatnak Al/Cf 
kompozit előállítására. A különböző Al-karbid vegyületek a PAN-alapú karbon szál és 
az alumínium határfelületén különböző törési mechanizmusokat okozhatnak a kompozit 
rendszerben [Kohara és Muto (1988); Takakazu és Hiroyuki (1999)]. Más kísérletekkel is 
bizonyították, hogy a karbon szálnak a síkokban található hatszög alakú egységeinek az 
orientációja is nagyon érzékeny az olvadék nedvesítésére és az Al-karbid képződésére 
[Landry (1998)]. 

2) A szál felületének oxigénmennyisége függ a szál mikroszerkezetétől és felületi 
kezelésétől. A vízgőz vagy oxigén legkönnyebben adszorbeálódik vagy lép reakcióba a 
felülettel a sugárirányú szálak esetén, és legkevésbé jellemző a héjszerkezet esetén. A 
felületen megkötött oxigén mennyiségétől függ a karbon szál karbid-képzésre való 
hajlama. A víz vagy az oxigén nem adszorbeálódik könnyen a héjszerkezet esetén, mert 
a felületet képező elemi síkok párhuzamosak a szál alkotójával [Takakazu és Hiroyuki 
(1999)]. 

3) Az alacsonyabb Young-moduluszú karbon szál reaktivitása az alumíniummal nagyobb, 
míg a magasabb Young-moduluszú szál kisebb reaktivitást mutat. A szilárdság 
jellemzően csökken, ha lokálisan gyenge részek fejlődnek felületi hibák keletkezésével, 
a reaktivitás magasabb a hibás helyeken. A héjszerkezetű szálak esetén nem képződik 
reakciótermék (fekete réteg), alapsíkjai a kerületével párhuzamosan orientálódnak, és 
ez a szerkezet megakadályozza a diffúziót [Takakazu és Hiroyuki (1999)]. 

 
 Az Al/C rendszerben tehát az Al4C3 a legstabilabb Asthana szerint. A karbon 
keresztüldiffundál ezen a keletkező karbid rétegen az olvadékba, amely Al4C3-ban telített lesz, 
és ez a karbid kiválik az alumínium oxikarbid réteg előtt. Kis mennyiségű Ti hozzáadásával a 
reakció módosítható; először a kicsi TiC részecskék válnak ki, amelyek heterogénen magot 
képeznek a már meglévő Al4C3 kristályokon. Magasabb Ti tartalomnál Ti2AlC és TiAl3 fázisok 
válnak ki az olvadékból, reakcióba lépnek az Al4C3-dal, és TiC-ot képeznek. 
 Ennek eredményeképpen az Al4C3 fázis felbomlik, és titán karbidok válnak ki homogén 
magképződéssel az olvadék fémben. A karbon szálak Al-Ti olvadék általi beszivárgása során 
nagy számú TiC kristály alakul ki az előforma beáramlási részénél, ami csökkenti az áteresztő-
képességet, és akadályozza a beszivárgást. A TiC keletkezéséhez szükséges reakció szintén 
csökkenti az olvadék titántartalmát, és megakadályozza a TiC kialakulását az előformában. A 
reakció addig a pontig folytatódik, amíg vagy a Ti tartalom elég kicsi lesz az Al4C3 stabilabbá 
tételéhez, vagy amíg az összes grafit el nem fogy. A rideg és higroszkópos alumínium karbid 
kialakulása az Al/C kompozitok szilárdságának csökkenéséhez vezet [Asthana (1998), II.]. 
 
3.2-1. táblázat. A szerző páros kísérleteiben alkalmazott karbon szálak jellemzői [Takakazu és Hiroyuki (1999)] 



 
 

Száltípus Átmérő (mm) Szakítószilárdság 
(MPa) 

Young-modulusz 
(GPa) Mikroszerkezet 

NS-20 10 2068 189 Véletlenszerű 
NS-30 10 2538 309 Véletlenszerű 
NS-40 10 2597 404 Véletlenszerű 
NS-60 10 2734 597 Véletlenszerű 
XN-30 10 3230 294 Sugaras 
XN-50 10 3230 490 Sugaras 
XN-60 10 3230 588 Sugaras 
XN-70 10 3293 666 Sugaras 
JIS-50 10 3880 505 Héjszerű 
JIS-70 10 3961 704 Héjszerű 
P-55 10 2069 379 Sugaras 

 
 Patankar és munkatársai [Patankar et al. (1991)] 12% Si-ot tartalmazó Al-ötvözet mátrixú 
Al/C kompozitot állítottak elő olvadékinfiltrációval. A szálakat előzetesen K2ZrF6 vegyszerrel 
kezelték. Az erősítetlen mátrix-ötvözet 100MPa-os szakítószilárdsága 20 térfogat% erősítőszál 
segítségével 240MPa-ra nőtt. A határfelületet a ZrSi2 keletkezésével és a K, illetve az Al 
elemek szálak közé történő diffúziójával jellemezték. A kémiai kapcsolat megfelelően erősnek 
bizonyult, mert a szakítást követően sem húzódtak ki az erősítőanyag szálai a töretfelületből, és 
nem sérült a határfelület. A szerzők véleménye szerint a két legfontosabb dolog, hogy a karbon 
ne diffundáljon a mátrixba a szál felületéről, másrészt tökéletes nedvesítés szükséges a két 
anyag között. 
 A kísérletek eredményei alapján megállapították, hogy minimum 5 másodperc 
szükséges a szál olvadékkal történő érintkezésére, de nagyságrendekkel több idő ront a 
szakítószilárdságon, rongálja a felületet. A scanning elektronmikroszkópos és mikroszondás 
eredmények alapján a határfelületen a nedvesítés tökéletes volt, és kimutathatók voltak az ott 
képződő vegyületkristályok. A töretfelületekből látszik, hogy a törés keresztülhalad a 
mátrixon, nem jellemző a határfelületen, és nincs utaló jel a szálak kihúzódására sem. A 12%-
os Si-tartalomnak köszönhetően a mátrix anyaga nem jelentősen alakítható; ez azért lehet 
fontos, mert a karbon szál rideg, így nem jelent feszültséget a paraméter viszonyának jelentős 
különbsége. A szakadáskor a szálak töréseiből, repedéseiből származó energia a mátrix-
hidakba terjed át. Ennek következtében a szál repedése és törése után a híd veszi át a szerepet, 
és képlékeny alakváltozást szenved. A kémiai analízis eredménye szerint a Zr eloszlása nem 
egyenletes, illetve cirkónium-szilícium intermetallikus vegyületek jelenléte feltételezhető. 
Több vegyület keletkezését az Al4C3 képződése gátolja. Pontelemzés eredménye szerint ZrSi2 
típusú vegyület keletkezik. Elektronspektroszkópiás vizsgálatok alapján (az elemzést a 
röntgensugár fotoemissziós spektrumaiból kapták) ZrO2 van jelen a szálakon. A vegyületek 
képződése a kompozit mátrixának összetételétől függ; a K2ZrF6 és az Al-mátrix reakciójában 
ZrAl3 vagy ZrSi2 keletkezik [Patankar et al. (1991); Rocher et al. (1985)]. Arányuk és keletkezésük 
függ a mátrix összetételétől. A szerzők által felírt reakcióegyenletek a következők: 
 

3K2ZrF6 + 4Al = 4AlF3 + 6KF + 3Zr    (4.2-1) 
 

Zr + 3Al = ZrAl3 (amikor a mátrix tiszta Al),   (4.2-2) 
 

Zr + 2Si = ZrSi2 (amikor a mátrix Al-Si vegyület).   (4.2-3) 
 Transzmissziós 

 
4.2-2. ábra. Az infiltrációs hőmérséklet hatása a 
karbonszálak szakítószilárdságára 

 
4.2-3. ábra. A szálak és az alumínium érintkezési 
ideje az infiltráció alatt 650°C-on 



 
 

elektronmikroszkópos elemzések Al-Si-Zr jelenlétét, és Patankar és munkatársai véleménye 
szerint gömbalakú Al4C3 vegyületek jelenlétét bizonyítják. A vizsgálatok alapján az Al4C3 a Zr-
ban és Si-ban dús részeken jellemzőbb. A szerzők az eredmények alapján kiemelték az ún. 
diffúziós zóna jelenlétét. A vizsgálatot a szál felőli oldalon végezték, ahol K és Al jelenlétét 
fedezték fel. Megállapításuk, hogy a K jelenléte a karbon szálban vegyületek képződésére utal. 
Az Al4C3 képződése –véleményük szerint– 450°C környékén jellemző, melynek mérete az 
idővel és a hőmérséklettel nő. Megállapították, hogy a hőmérséklet növelésével az Al4C3 
mennyisége nő, a ZrSi2-é pedig csökken, és a K2ZrF6 kristályai gócképzőként szerepelnek a 
karbidok kialakulásában. A K2ZrF6 töménységének növekedésével a kristálygócok képződése 
is gyorsabb, gyorsabb és jellemzőbb a vegyületképződés, amely nagyon befolyásolja a 
határfelületi jellemzőket, azaz a nedvesítést és a kémiai kapcsolatot is [Patankar et al. (1991)]. 
 Patankar és munkatársai megvizsgálták az erősítő szálakat az öntés után. 
Megfigyelték, milyen változásokat, illetve hibásodásokat okozott az alumínium olvadék a 
szálak felületén és mikroszerkezetükben. A kompozitot Torayca T300-3000 típusú szálból 
nyomásos infiltrációs módszerrel készítették K2ZrF6 bevonattal, 12tömeg% Si-ot tartalmazó 
alumínium mátrixszal. Az öntéskor különböző darabokat készítettek az infiltráció idejét és 
hőmérsékletét változtatva. Az öntést követően kihúzták a karbon szálakat a kompozitból NaOH 
oldat segítségével (kioldották), megszárítás után egyesével mérték azok szakítószilárdságát. Az 
eredmények alapján a szálak károsodása 600°C-on kezdődött el, de megállapítható, hogy az 
optimális infiltrációs hőmérséklet 650°C (4.2-2. ábra). A szálak és az alumínium érintkezési 
idejének hatását az 4.2-3. ábrán láthatjuk. Megállapítható, hogy 650°C-os infiltrációs 
hőmérséklet esetén 80 másodperc alatt a szakítószilárdsági érték 3500 MPa-ról 1450 MPa-ra 
csökkent. Az eredmények alapján az ideális érintkezési idő 5 másodperc [Gopinathan et al. 
(1990)]. 
 Rocher és munkatársai szerint a felületkezelés megoldható lenne KBF4-dal is, de a 
K2ZrF6-tal érték el a legtökéletesebb nedvesítést. Ezt a nedvesítési szögek mérésével 
bizonyították. Megállapították, hogy drasztikusan jobb nedvesítést értek el a vegyszer 
alkalmazásával, mint anélkül. A felületkezelő vegyszer tömegének (vastagságának) 
növelésével a nedvesítés szöge kedvezően befolyásolható volt (a vegyszert felszórták a 
felületre oldott állapotában). Megállapították, hogy 660°C és 800°C között a hőmérséklettől 
nem függ a nedvesítés szöge; és az alumínium olvadáspontja alacsonyabb a vegyszer 
alkalmazásával (kb. 647°C). A vegyszer és az alumínium reakciója azonban exoterm reakció, 
így ez lokális hőmérséklet-növekedést okozhat (a mért hőmérsékleti értékek alapján az időben 
állandóak maradnak). 
 
 
 
 
 A szerzők a következő egyenleteket írták fel a színalumínium és a K2ZrF6 közötti 
reakciókra: 
 

3 K2ZrF6 + 4Al → K3AlF6 + 3KAlF4 + 3Zr    (4.2-4) 
3Zr + 9Al → 3Al3Zr     (4.2-5) 

 

Rocher és munkatársai következtetései a következők [Rocher et al. (1989)]: 
1) Amikor az alumínium és a K2ZrF6 vegyszer porát sztöchiometriai arányban 

összekeverték, majd 700°C-ra hevítették, és röntgendiffrakciós módszerrel elemezték, 
az (4.2-4, 4.2-5) egyenletekben szereplő K3AlF6, KAlF4, illetve Al3Zr vegyületeket mutatták 
ki. 

2) Az Al3Zr jelenléte igazolható karbon szál és SiC szálak esetén is. 
3) Az Al-Si ötvözet (mátrix) segítségével Zr-Si intermetallikus vegyületek képződnek a 

szálelőformába történő infiltráció során. Olyan helyeken jellemzők, ahol Al-Zr 



 
 

intermetallikus vegyületeket nem detektáltak. 
4) A Zr mindig egyesül a Si-mal, ZrSi2-t képződése közben. 
5) Az alumínium olvadék felületén található vékony oxidréteg a felületkezelő vegyszer és 

az alumínium reakciójában felbomlik. 
6) Az erősítő szálak felületét tisztítja és aktiválja a fluoridos só (K2ZrF6). 
7) A felületkezelő vegyszerből keletkező gázhalmazállapotú fluoridok a nedvesítés 

elméletét igazolva befolyásolják a nedvesítés szögét. 
8) A végbemenő reakciók lokálisan emelik a hőmérsékletet, ami a nedvesítési szög 

csökkenéséhez vezet. 
9) A nedvesítés szöge a karbon szál és az alumínium olvadék között függ az olvadékot 

borító oxidhártya vastagságától. 
10) A berillium, a lítium, a kalcium és a magnézium elemek módosítják a kerámiák és az 

alumínium nedvesíthetőségét. 
11) Ha a hőmérséklet kisebb, mint 800°C, minden nedvesítési szög –ebben a rendszerben– 

közel azonos. Mihelyt a hőmérséklet 850-900°C-os tartományba emelkedik, az 
alumínium reakcióba lép az Al2O3-dal a következő egyenlet szerint: Al2O3 + 4Al → 
3Al2O. 

12) A keletkező alumínium-oxid utat nyit a kerámia és az olvadék alumínium közvetlen 
kapcsolatának. Megállapították, hogy az oxidréteg elég vékony ahhoz, hogy 
megengedje a reakciót a felületkezelő vegyszer és az olvadék között, azt követően a 
reakciótermék feloldja az oxidréteget. Így a kerámiaszál és az olvadék közvetlenül 
reagálni tud egymással. 

13) A vegyszer termikus bomlásának kinetikája a hőmérséklet növekedésével sok 
különböző fluorid képződéséhez vezet a következő reakcióegyenletek szerint: 

 

3K2ZrF6 → 2K3ZrF7 + ZrF4     (4.2-6) 
ZrF4 + 2H2O → ZrO2 + 4HF     (4.2-7) 

 

Ezt követően a keletkező HF pedig az Al2O3-dal AlF3 és víz keletkezése közben lép reakcióba. 
 
 Steffens és munkatársai [Steffens et al. (1997)] a mátrix hűlési paramétereinek hatását 
vizsgálták az Al/Cf kompozitok előállítása során képződő karbidra. A kísérletekben alkalmazott 
karbon szál EXAS-6k2 típusú volt (E=230GPa, UTS=4000MPa, ∅6,8mm, gyártó cég a 
Courtaulds Aerospace Ltd., Coventry, a szál felületi mikroszerkezete „turbostatic”). A 
kompozitokat vákuum-infiltrációval állították elő 700°C-os előmelegítési hőmérséklettel. 
Ennél a technikánál az olvadék a karbon szállal 730°C-on, 3 percig érintkezik. Céljuk volt a 
karbid és az alumínium hőtágulási együtthatójának és az öntési feszültségek kapcsolatának 
vizsgálata, azok változásának, kialakulásának feltételei a mátrix hűlése során. A kísérletek 
analitikai igazolása után a következőket vonták le: a karbidok az infiltráció alatt nőnek. 
Fontossá válik ezért a karbon és az olvadék állapotú alumínium együtt töltött ideje, és kevésbé 
fontos a mátrix kristályosodásának ideje. Feltételezésük szerint a karbidok növekedésének a 
határfelület kinetikája szab határt, ami ebben az esetben a karbon diffúzióját jelenti az 
olvadékban. A kísérletek alapján bizonyították, hogy a karbid bármilyen előállítási módszer és 
különböző alumínium ötvözetek esetén is keletkezik, és alakja lécszerű [Steffens et al. (1997)]. 
 Eredményeik és következtetéseik alapján Steffens és munkatársai a karbid kristályok 
növekedésének volt egy jellemző iránya, az [1120] indexű sík. Másrészt az infiltrációt követő 
hőkezelésnek, amely közel az alumínium olvadáspontja alatt történt nem volt hatása a karbid 
kiválások szerkezetére és mennyiségére. A karbid növekedése –véleményük szerint– függ a 
karbon szál oldódásától és a karbon diffúziójától az alumínium olvadékban. Az olvadékban 
kialakuló homogén karbon-koncentráció befolyásolja a diffúziót, és a kiváló karbid felületénél 
megnövekszik a koncentráció, amely egy bizonyos anyagtranszporthoz vezet. A karbid 
növekedése másrészt függ a karbon atomok elhelyezkedésétől és mozgásától a karbid kristály 



 
 

felületének növekedési lépéseiben. 
 Steffens és munkatársai számításokat végeztek például a karbidképződés és az 
infiltrációs idő közötti összefüggésre, illetve a beoldódó karbon homogén eloszlásához 
szükséges időre. Megállapították, hogy a karbid növekedését nem kizárólag a karbon oldódása 
határozza meg, illetve, ha a kristályok közötti távolság nagyobb a kristályok méreténél, akkor a 
kristálynövekedés sebessége csökken. 
 Steffens és munkatársai megállapításai a következők [Steffens et al. (1997)]: 

1) A számítások és a kísérletek eredményeiből: a karbid növekedése a határfelület 
kinetikájától, és nem a diffúziótól függ. 

2) A karbidképződés bármely előállítás esetén nem az alumínium megszilárdulási idejétől, 
hanem annak a karbonnal történő érintkezési idejétől függ. 

3) A karbidkristályok 0,5mm-esek 3 perces infiltrációs idő esetén. 
4) A karbon oldódása szilárd fázisban, azaz a mátrix megszilárdulásának ideje alatt 

nagyobb sebességű, mint az olvadékban. 
5) A legtöbb vizsgált kristály ikerkristály (rácsparaméterük: c/a=7,505), ami a nyomásos 

öntés és a mátrix hűlése közötti hatás (nagy eltérés a hőtágulási együtthatókban) miatt 
alakul ki. 



 
 

 
5. A HATÁRFELÜLETEK LEHETSÉGES KÉMIAI 

FOLYAMATAI 
 
 

Az értekezés céljai között egyrészt az is szerepelt, hogy felkutassam, milyen 
folyamatok mennek végbe az öntés és az azt követő kristályosodás alatt a határfelületeken, 
másrészt az, hogy két különböző felületkezelő vegyszer hatásmechanizmusát 
összehasonlítsam. Határozzam meg a határfelületen –az öntés során– képződő kristályos 
fázisok összetételét, elhelyezkedését. Az előző fejezetben (4. fejezet) is felmerült a kérdés, 
hogy a mátrix ötvöződésével vajon hogyan befolyásolható a keletkező vegyületfázisok 
összetétele? A különböző felületkezelő vegyszerek ténylegesen milyen reakciókban fejtik ki 
hatásukat? A kérdésekre különböző termodinamikai számítások –a becslés szintjén– mindig 
választ adnak. 

A nedvesítés mértékének növelése –mint az már kiderült– szükségessé teszi a karbon 
szálak felületkezelését a kompozitok előállítását megelőzően, mert az alumínium olvadék a 
felületét borító oxidhártya miatt nem képes körbefolyni a karbon szálakat. Termodinamikai 
számításokkal előztem meg a kísérleteket, melyeket Dr. Kaptay György segítségével végeztem, 
hogy a „kérdéses dolgokról” előre tájékozódjak. A számításokban is természetesen a K2ZrF6 
és K2TiF6 [Patankar et al. (1991); Diwanji és Hall (1992)] felületkezelő vegyszereket 
„alkalmaztam”, hasonlóan a kísérletekhez. A termodinamikai számításokból megbecsültem, 
hogy elméletileg milyen kémiai reakciók játszódhatnak le a kísérletek során. 

A rendszer, ami a számítás alapját képezte: C / Al / K2ZrF6 (K2TiF6). A C az erősítő 
fázisszál, az Al a kompozit mátrixa, a K2ZrF6, illetve K2TiF6 pedig a karbon szál 
felületkezelésére alkalmazott vegyszerek. A rendszerben két határfelülettel számoltam, a C / 
K2ZrF6 (K2TiF6) és a K2ZrF6 (K2TiF6) / Al érintkezésével. Első lépésben azt feltételeztem, 
hogy a rendszerben található kémiai elemek és vegyületek egymással mind reakcióba lépnek, 
léphetnek. Alapul vettem azok kétalkotós fázisdiagramjait. A fázisdiagramok segítségével 
azonban számos reakciót kizártam, mert egyes elemek, mint a kálium és alumínium vagy 
kálium és cirkónium között reakció nem játszódik le (a fázisdiagramokat a 2. Melléklet 
tartalmazza). 
 
5.1. Az Al/K2ZrF6/Cf rendszer folyamatai 
 

A következő kémiai reakcióegyenletből indultam ki, a C és a vegyszer „reakciójából”: 
 

2C + K2ZrF6 = ZrC + 2KF + CF4     (5.1-1) 
 

Első lépésként táblázatokból [Barin (1993)] adottak voltak a kiindulási és keletkezett 
anyagok képződési szabadentalpiái. Ezek segítségével kiszámítottam a reakció szabadentalpia 
változását (ΔrG) és pozitív értéket kaptam (pontos értéket a K2ZrF6 közelített ΔfG-ja miatt 
nem ismerek); azaz a következő értékek voltak adottak [Barin (1993)] (minden képződési 
szabadentalpia értéket kerekítettem): 

 T = 1100K (az Al olvadék hőmérséklete) 
  �fG°ZrC = -187 kJ/mol,  �fG°KF = -452 kJ/mol 
  �fG°ZrF4 =-1552 kJ/mol,  �fG°CF4 = -766 kJ/mol 
 
 



 
 

A K2ZrF6 vegyszer képződési szabadentalpiáját bomlási egyenletéből számítottam ki: 
 

K2ZrF6 = 2KF + ZrF4     (5.1-2) 
 

�fG°K2ZrF6 ≤ 2(-452)-1552 = -2456 kJ/mol, 
azaz: �fG°K2ZrF6 ≤ -2456 kJ/mol, 
melyet ha behelyettesítek a Hess tételbe, a reakció szabadentalpia változása a következő: 
�fG1 ≥ 2(-452) + (-766) + (-187) - (-2456) ≥ -1857 + 2456 ≥ 599 kJ/mol 
�fG1  >> 0. 
 
 Az eredmény pozitív, amiből arra következtethetek, hogy ez a kémiai reakció nem fog 
lezajlani a rendszerben. Elsőként tehát megállapítható, hogy a karbon/K2ZrF6 határfelületen 
reakció nem játszódhat le. (A K2ZrF6 vegyület képződési szabadentalpiájára nincs adatom, 
ezért becsültem. Valójában nem az abszolút értéket, hanem az elképzelhető legpozitívabb 
értéket állapítottam meg.) 
 A másik határfelület vizsgálata esetén először felmerült a kérdés, hogy megolvad-e a 
felületkezelő vegyszer az előállítás hőmérsékletén. Erre a KF-ZrF4 rendszer fázisdiagramja 
adta meg a választ [Alekszeeva és Poszipajko (1977)], miszerint a peritektikus folyamatban 
kialakuló K2ZrF6 vegyszer olvadt állapotban van a kompozit előállítási hőmérsékletén (660-
900°C között), azaz elméletileg körbe tudja folyni a szálakat. 

A másik kémiai reakció –ami elméletileg lezajlik– a következő: 
 

3 K2ZrF6 + 13Al = 2K3AlF6 + 3Al3Zr + 2AlF3   (5.1-3) 
 
 Megemlítem, hogy Patankar és munkatársai szerint [Patankar et al. (1991)] a (4.2-1. 
egyenlet) megy végbe, miszerint a „jobb oldalon” AlF3, KF és Zr keletkezik (?). Másrészt 
Al3Zr keletkezik az Al és a Zr reakciójában, ha a mátrix színalumínium (4.2-2. egyenlet) 
[Patankar et al. (1991)]. Rocher és munkatársai szerint ugyancsak „másfajta” reakció zajlik az 
Al és a K2ZrF6 között [Rocher et al. (1989)]: nekik K3AlF6, KAlF4 és Zr keletkezik (?) (4.2-
4. egyenlet), és a Zr az Al-mal ugyancsak Al3Zr vegyületet képez (4.2-5. egyenlet). 
Véleményem szerint egy ezektől kis mértékben eltérő folyamat zajlik le. Ez persze más 
megoldást nem biztosan zár ki. A számítást ugyancsak táblázatokból [deBoer et al. (1988), 
Predel (1991-97), Kematic és Franzen (1984)] kikeresett képződési szabadentalpia értékek 
segítségével kezdtem. A kémiai reakció szabadentalpia változására negatív értéket kaptam, ami 
arra engedett következtetni, hogy a reakció (5.1-3 egyenlet) végbemegy (!). 

Adottak (kerekített értékek): 
  �fG°AlF3 = -1224 kJ/mol 
  �fG°K2ZrF6 = -2456 kJ/mol 
  �fG°Al3Zr = -131 kJ/mol 
 

A K3AlF6 vegyszer képződési szabadentalpiáját ugyancsak bomlási egyenletéből 
számítottam ki: 

K3AlF6 = 3KF + AlF3     (5.1-4) 
 
�fG°K3AlF6 ≤ 3(-452)-1224 = -2580kJ/mol, 
azaz: �fG°K3AlF6 ≤ -2580 kJ/mol, 
melynek segítségével a reakció szabadentalpia változása: 
�fG2 = 2(-2580) + 3(-131) + 2(-1224) - 3(-2456) = -8001 + 7368 = -633 kJ/mol << 0. 
 A reakcióban Al3Zr biztosan keletkezik. Az Al/Zr kétalkotós fázisdiagramja alapján (2. 
Melléklet) ez a vegyület 1580 °C-ig stabilitást mutat, majd szétoszlik az olvadékban a benne 
lévő diffúzió és áramlás miatt, hiszen ennél az összetételnél xAl >> xZr. Elképzelésem szerint 
az olvadékban „szétszórva” az Al3Zr mellett egy kétkomponensű, 40 mol% AlF3-at tartalmazó 



 
 

KF-AlF3 rendszer is található (K3AlF6 + AlF3). A keletkező fluoridos sóolvadék feloldja az 
alumínium olvadék felületén található oxidréteget (Al2O3), így az atomi szinten is kapcsolatba 
tud lépni a karbon szálakkal. A keletkező fluoridos sóolvadéknak azonban valahogyan át kell 
adnia a helyet az alumíniumnak. Ez azért történhet meg, mert a magas AlF3-tartalmú rendszer 
nagy mennyiségű fémes alumíniumot old, ami reakcióba lép a karbon szál szénatomjaival, és 
Al4C3 keletkezik. Ezt a vegyületet az alumínium jól nedvesíti, ezért határfelületi okokból 
leszorítja az alumínium olvadék a fluoridos sóolvadékot. 
 Az utolsó lépésben számítással becsültem, hogy Al4C3 vagy ZrC keletkezik-e a 
felületen. Erre a következő egyenlet szolgált: 
 

Al4C3 + 3Al3Zr = 3ZrC + 13Al    (5.1-5) 
 
 Kiszámítottam a rendszer szabadentalpia változását. Az eredmény negatív szám, 
következésképpen elméletileg képződhet ZrC a rendszerben, és nem Al4C3 képződik. 
 Adottak (kerekített értékek): 
  �fG°Al4C3 = -154 kJ/mol 
  �fG°ZrC = -187 kJ/mol, 
melyből a reakció szabadentalpia változása: 
�rG = 3(-187) – [(-154) + 3(-131)] = -561 – [-643] = -561 + 643 = -14 kJ/mol  < 0 
 
 Itt említeném meg, hogy ha az Al3Zr képződési szabadentalpia értékét egy másik 
forrásból veszem [Kaptay et al. (1989)], ahol ΔfG°Al3Zr = -182 kJ/mol, akkor a szabadentalpia 
változásra +139kJ/mol értéket kapok. A pozitív szabadentalpia változásból azt a következtetést 
vonnám le, hogy Al4C3, és nem ZrC keletkezik a határfelületen. A kiindulási termodinamikai 
adatok bizonytalansága arra enged következtetni, hogy itt nem tudok egyértelmű eredményt 
adni termodinamikailag. Egyik esetben sem teljes mértékben bizonyító erejű a szabadentalpia 
változás nullától való eltérése (az előző számítások végeredményét ez nem befolyásolja!). 
 Megjegyzendő, hogy a számítás eredménye azonban közel mindegy, hiszen az 
alumínium mindkettőt jobban nedvesíti, mint a fluoridos sóolvadék, azaz mind az Al4C3, mind 
a ZrC keletkezését követően képes az alumínium olvadék leszorítani a karbon szál felületéről a 
fluoridos sóolvadékot. Az egyetlen szempont, ami miatt nem mindegy a keletkező vegyület 
anyagi minősége, az a kompozit mechanikai tulajdonságai. 
 

A K2ZrF6-os rendszer számításaival kapcsolatos 
következtetéseim:  

 
1) A karbon szál és a K2ZrF6 vegyszer határfelületén nem játszódik le kémiai reakció. 
2) A vegyszer és az alumínium határfelületén kémiai reakciókban Al3Zr és K3AlF6-

AlF3 vegyületrendszer keletkezik. A keletkező fluoridos sóolvadék feloldja az 
alumínium olvadék felületén található oxidréteget, így az alumínium atomi szinten 
is kapcsolatba kerülhet a karbon szálakkal. 

3) A számítás szerint bizonytalan, hogy Al4C3 vagy ZrC keletkezik-e a határfelületen. 
(Természetesen csak a termodinamikai adatok bizonytalansága miatt.) 

 
5.2. AZ Al/K2TiF6/Cf RENDSZER FOLYAMATAI 
 
 Az előzőekben leírtak alapján, ugyanazokkal a lépésekkel számoltam végig a 
szabadentalpia változásokat abban a rendszerben is, amelyben a K2ZrF6 helyett K2TiF6 
felületkezelő vegyület van. A kérdés tehát az, hogy a K2ZrF6-os vegyszertől eltérő 
mechanizmussal mennek-e végbe a K2TiF6–os vegyszer kémiai reakciói? 



 
 

A kiinduló egyenlet a következő: 
 

2C + K2TiF6 = TiC + 2KF + CF4    (5.2-1) 

 
 A K2TiF6 vegyszer képződési szabadentalpiáját bomlási egyenletéből számítottam ki, 
majd meghatároztam a reakció szabadentalpia változását. (Erre vonatkozó számításokat az 
általam olvasott irodalmak egyikében sem találtam eddig.) 

 
Adottak a képződési szabadentalpiák (kerekített értékek) [Barin (1993)]: 

  T = 1100K (az Al olvadék hőmérséklete) 
  ΔfG°TiC = -172 kJ/mol,  ΔfG°CF4 = -766 kJ/mol 
  ΔfG°TiF4 = -1418 kJ/mol,  ΔfG°AlF3 = -1224 kJ/mol 
  ΔfG°KF = -452 kJ/mol 
 

K2TiF6 = 2KF + TiF4     (5.2-2) 
 
ΔfG°K2TiF6 ≤ 2(-452) + (-1418) = -904 + (-1418) = -2322 kJ/mol, 
azaz: ΔfG°K2TiF6 ≤ -2322 kJ/mol, 
melynek behelyettesítésével a reakció szabadentalpia változása: 
ΔfG1 = 2(-452) + (-172) + (-766) - (-2322) = -1842 + 2322 ≥ +480 kJ/mol >> 0. 
 

A következtetés ugyanaz, mint a K2ZrF6 vegyület esetében, azaz a vegyszer és a szál 
határfelületén reakció nem játszódik le. 

A K2TiF6/Al határfelületen vizsgált kémiai folyamat a következő: 
 

3/2K2TiF6 + 6,5Al = K3AlF6 + 3/2Al3Ti + AlF3   (5.2-3) 
 

Az előzőek alapján bomlási egyenletéből a K3AlF6 képződési szabadentalpiája: 
 

K3AlF6 = 3KF + AlF3     (5.2-4) 
 
ΔfG°K3AlF6 ≤ 3(-452) + (-1224) = -1356 + (- 1224) = -2580 kJ/mol  
 

Adott az Al3Ti képződési szabadentalpiája (kerekített érték) [Barin (1993)]: 
  ΔfG°Al3Ti = -115 kJ/mol 
 
A reakciót kísérő szabadentalpia változás a következő: 
ΔrG2= 2(-2580) + 3(-115) + 2(-1224) - 3(-2322) = -7953 + 6966 ≥ -987 kJ/mol  << 0 
 

A számítás alapján ez a reakció végbemegy a határfelületen, azaz az előzőekben 
említett K3AlF6 - AlF3 vegyületrendszer biztosan jelen van a reakció után ebben a rendszerben 
is. 

A következő lépésben megvizsgáltam, vajon ebben az esetben milyen karbid, azaz 
Al4C3 vagy TiC alakul-e ki a határfelületen: 

 
Al4C3 + 3Al3Ti = 3TiC + 13Al    (5.2-5) 

 
Adatok alapján a reakció szabadentalpia változása a következő (kerekített értékekkel): 

ΔrG = 3(-172) – [(-154) + 3(-115)] = -516 – (-499) = -17 kJ/mol <  0. 
 



 
 

Következtetésként levonható, hogy a határfelületen ebben az esetben nagyobb eséllyel 
képződik TiC. (A termodinamikai adatok ez esetben egyeztek a különböző irodalmak 
táblázataiban, így a –17 kJ/mol értéket a szabadentalpia változásra végeredményként kezeltem 
[Barin (1993); Kaptay et al. (1989)].) 

 
Megállapítások: 

1) A K2TiF6 vegyszer és a karbon szál határfelületén nem játszódik le kémiai reakció. 
2) A K2ZrF6 vegyszer esetén említett K3AlF6 - AlF3 vegyületrendszer (fluoridos 

sóolvadék) biztosan jelen van a reakció után ebben a rendszerben is, és emellett Al3Ti 
keletkezik. 

3) A határfelületen ebben a rendszerben TiC képződik nagyobb eséllyel. 
 

Összegezve a fejezetben bemutatott termodinamikai számítások alapján megállapítható, 
hogy gyakorlatilag sikeres becslést kaptam a lejátszódó kémiai reakciókra és a 
reakciótermékekre vonatkozóan. A kiindulási reakcióegyenletek alapján megállapítható, hogy 
a két vegyszer hatásmechanizmusa számottevően nem tér el egymástól. Egyetlen kevésbé 
bizonyító erejű pontja a számítás 3. része, ami szerint a K2TiF6 vegyszer esetében nagyobb 
valószínűséggel képződik TiC a reakcióban, mint Al4C3., míg a K2ZrF6 vegyszer esetében ez az 
eredmény bizonytalanabb a kiindulási adatok miatt, azonban abban az esetben is van esély ZrC 
képződésére. A magasabb Zr/Ti tartalom miatt Al3Zr/Al3Ti is jelen van, ez hasonlóan mindkét 
rendszerben jellemző. Emellett más kémiai reakciókból keletkezik K3AlF6 és AlF3 is, 
ugyancsak mindkét rendszer esetén [Magyar és munkatársai (2000)]. A keletkező vegyületek 
minősége és mennyisége a mátrix ötvözésével így módosítható, ezáltal a keletkező 
mikroszerkezet is befolyásolható. A két különböző felületkezelés esetemben tehát hasonló, 
alapjaiban nem eltérő „ötvözést” jelent. Az egyik esetben a Zr, míg a másik esetben a Ti 
„ötvözi” a határfelületet. A keletkező termékek mennyisége azonban a reakcióban résztvevő 
anyagok arányától és mennyiségétől nagymértékben függ. Ez fontos paraméter, hiszen 
különböző esetekben nem mindegy, hogy mi keletkezik. Megállapítható például, hogy ha az 
Al/K2TiF6/C rendszerben egyáltalán keletkezne Al4C3, annak kiválását az Al3Ti keletkezése 
követi, s a Ti tartalom az Al-karbidot felbontja. Mindez magasabb lokális Ti tartalom esetén 
bekövetkezik. Asthana szerint [Asthana (1998), II.] elméletileg Ti „ötvözéssel” –az előzőekben 
említett módon– mindig TiC keletkezik (bár erre vonatkozóan számításokat ő nem tett!). A 
folyamat hatásmechanizmusa részletesen az értekezés 4.2. fejezetében olvasható. 

 
 
 
 
 
 
 

5.2-1. ábra a) A határfelület az előállítás előtt (közben); b) A határfelület az előállítást követően (sematikus 
ábra!) 
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6. KÍSÉRLETEK Al/Cf KOMPOZITOK 

ELŐÁLLÍTÁSÁRA 
 
 
 A kísérletek során Al/Cf, azaz karbon szállal erősített alumínium mátrixú kompozitokat 
állítottam elő gravitációs, kisnyomásos infiltrációs módszerrel. Laboratóriumi körülmények 
között háromféle mintasorozatot készítettem (kb. 100 mintadarabot). Öntöttem ún. 
hibridszerkezeteket, és hosszúszálas kompozitokat is állítottam elő. A hosszúszálas 
kompozitokban először a szálakat mechanikusan rögzítettem az előformában, majd mérési 
eredményekből kapott következtetéseim alapján kidolgoztam egy ún. viaszos előformát is. A 
továbbiakban DSC berendezésben –a valódi kompozit minták kiindulási anyagait alkalmazva– 
elkészítettem a kompozitok határfelületének fizikai modelljeit. 
  

6.1. HIBRIDSZERKEZETEK ELŐÁLLÍTÁSA 
 

 Kidolgoztam egy módszert hibridszerkezetek kisnyomásos (gravitációs) infiltrációval, 
több lépésben történő előállításához. 

A hibridszerkezetek makroszkópikusan összetett anyagok, melyeknek építőkövei 
mikroszkópikusan összetett kompozitok. A hibridszerkezetek egy bizonyos kompozit és egy 
másik, különböző anyag kombinálásával, de akár két vagy több kompozitból is 
összeállíthatók. Mikroszerkezetük így még összetettebb, tulajdonságaik még több 
különböző anyag sajátosságainak egyesítésével kombinálódnak. Ez számos új utat nyit meg 
az anyagmérnök számára a különleges alkalmazásokban használt szerkezeti anyagok 
tervezése szempontjából. A hibridszerkezetek is élvezik ugyanis azt az előnyt, hogy 
tulajdonságaik előre tervezhetők, illetve becsülhetők, hasonlóan a két, de csak ritkábban 
több különböző anyagból előállított kompozitokhoz. 

 A kísérletekben a hibridszerkezetek előállításához kohóalumíniumot, színrezet, 
különböző típusú karbon szálakat és kétféle felületkezelő vegyszert (K2ZrF6, ill. K2TiF6) 
alkalmaztam. Az ötféle felületi minőségű, de egyfajta típusú karbon szálak összetételeit a 
6.1-1. táblázat tartalmazza, melyek a Zoltek Rt-től származnak. Az ötféle különböző felületi 
minőségű karbon szál mind PAN, azaz poli-akril-nitril alapú, és C tartalmuk 96 %. 

 
6.1-1. táblázat. Az infiltrációban alkalmazott karbon szálak adatai [Zoltek Rt.] 

Típus, jel Felületi 
minőség Tulajdonság 

Összetétel (%) 

C O -
C=C- C-O- C=O 

PANEX 
33 

Felületkezelt, 
gyanta nélküli 

Elektrolitos 
fürdőben történő 

kezelés 
80,87 19,33 52,43 28,44 28,44

PANEX 
33 

Felületkezeletle
n, gyanta 
nélküli 

Közvetlenül az 
oxidáló 

kemencéből kapott 
szálminőség 

87,2 10,5 58,5 28,4 28,4 

PANEX 
33 

X10 

Felületkezelt, 
gyantás 

Poliészteres 
bevonat 

0,3-0,7%-ban 
- - - - - 



 
 

PANEX 
33 

X11 

Felületkezelt, 
gyantás 

Poliészteres 
bevonat 

0,7-1,2%-ban 
- - - - - 

PANEX 
33 

EPXY 
111 

Felületkezelt, 
gyantás 

Epoxy bevonat 

0,3-0,7%-ban 
- - - - - 

 

Az infiltrációhoz egy 
acélkokillát használtam, melynek 
vázlata a 6.1-1. ábrán látható. A 
kokillát kisnyomású, fémolvadék 
oszlopos infiltrációhoz tervezték. A 
két félből álló szerszámot csapokkal 
és csavarkötéssel illesztettem össze 
az öntéshez. A kokilla alsó részében 
található a valójában hasznos 
térfogat, mely egy hengeres 
próbatestet alakít ki. A minta hossza 
66 mm, átmérője 9 mm, illetve 
későbbi kísérleteimben 12 mm 
(másik kokilla). A minta tengelye 
merőleges az öntés irányára, azaz az 
olvadék a kokillába felülről, függőlegesen folyt. 

Az előbbiekben bemutatott kokillában készített hibridszerkezetek tulajdonképpen 
egy-egy Al2Cu/Al eutektikus összetételű in-situ kompozit magot tartalmaznak. A kísérletek 
tervezését és az anyagbeszerzést követően az első teendőm volt ennek a magnak az 
előállítása. Az egy adag anyagmennyiséghez (~30g) bemért alumíniumot és a rezet egy 
tégelyben kb. 650-700°C-on olvasztottam (az eutektikum olvadáspontja 548°C), majd 
hőntartással és keveréssel homogenizáltam, később a tégelyből a kokillába öntöttem. A 
kristályosodást követően a kapott rudat 6 mm átmérőjűre leesztergáltattam, és a két végébe 

furatokat helyeztettem 
el a kokillába tör-ténő 
pozicionálás érdekében. 

A kísérlet 
következő lépéseként a 
karbon szálak kötegét 
K2ZrF6 (későbbiekben 
K2TiF6) felületkezelő 
vegy-szerrel vontam be, 
annak 100°C-on telített 
vizes oldatából. Az 
alkalmazott berendezést 

a 6.1-2. ábra mutatja. A karbon szálakból kb. 0,05 
mm-es köteget emeltem ki, majd a rendezett 
köteget bevezettem a forró vizes oldatba, 1-2 
percig ott tartottam, majd áthúztam rajta. A 

6.1-1. ábra. Az infiltráláshoz alkalmazott kokilla vázlata 

6.1-3. ábra. A magra tekercselt karbon köteg 

6.1-2. ábra. A karbon szálak felületkezeléséhez alkalmazott összeállítás 



 
 

levegőn a vegyszer a fizikailag kötött vizét elveszítve kikristályosodott a szálak felületére. 
Alkalmazhattam volna a vegyszert poralakban is, de a vizes módszer biztonságosabban 
infiltráltatta a szálak közé a vegyszer molekuláit. Az olvadékból történő kristályosítás pedig 
nem járt sikerrel. 

A vegyszer homogén elhelyezése a szálak felületén elősegíti a vegyszer és a szálak 
homogén érintkezését a fémolvadékkal, ezáltal az Al/C határfelületen homogénen lezajló 
kémiai reakciókat. 

 Az előállítás következő lépésében a felületkezelt szálakat rátekercseltem a méretre 
esztergált magra (6.1-3. ábra). A 6.1-1. ábrán látható kokilla ábrázoláson jól kitűnik a kokilla 
alsó harmadának mindkét oldalán elhelyezkedő ún. pozicionáló tüske. A tüske szolgált arra, 
hogy a magban elhelyezett furattal illesztve –a kokilla összezárását követően– a magot a 
kihasználandó térnek a közepén tartotta. A tekercselést követően tehát a magot helyesen a 
kokilla tüskéibe illesztettem, és összezártam a kokillafeleket. 650°C-ra előmelegített 
kemencébe tettem az előformát tartalmazó, összecsavarozott kokillát. Az előmelegítés 
alkalmával egyrészt a még a szálak között maradt víz (a kémiailag kötöttek egy része is) 
elpárolgott, másrészt az eutektikus összetételű mag a felületén lokálisan megolvadt, és 
elkezdődtek a kémiai reakciók az ezen a hőmérsékleten ugyancsak olvadt felületkezelő 

vegyszerrel (K2ZrF6/K2TiF6). A mag teljes olvadását 
nem vártam meg, de a 10-12 percig tartó előmelegítés 
alatt az nem történhet meg. 

 Az előmelegített előformába beleöntöttem a kb. 
900°C-on 25-30 percig olvasztott kohóalumíniumot. (A 
műveleteket villamos fűtésű kemencékben végeztem.) 
Az alumínium beinfiltrálódott a karbon szálak közé, és a 
kémiai reakciók mind végbemehettek, mire a fogyási 
üreg befagyott (5-7 másodperc). A kokilla hűlése után a 
két félből kivettem a felöntéssel „ellátott” 
hibridszerkezetet (6.1-4. ábra), majd lefűrészeltem a 
hasznos anyagot, azaz az öntés irányára merőlegesen 
elhelyezkedő, 9 mm (12 mm) átmérőjű, 66 mm hosszú 
hibridszerkezet rudat. A mintákat a későbbiekben 
különböző fémtani módszerekkel vizsgáltam, és 
elemeztem a mikroszerkezetet. 

 Az előállítási paraméterek megfelelő és következetes alkalmazásával olyan 
hibridszerkezeteket állítottam elő, melyekben a nedvesítési viszonyok megfelelően 
alakultak, azaz az alumínium olvadék körbefolyta a szálakat, az előformában előkészített 
Al/Al2Cu rúd pedig csak a felületén olvadt meg épp annyira, mely elegendő volt a külső 
alumínium réteggel és a határukon elhelyezkedő karbon szálakkal történő erős kötés 
kialakításához. 

 A kész hibridszerkezetek egy Al/Cf kompozitot, és egy in-situ Al2Cu/Al kompozitot 
„tartalmaznak”. Az in-situ kompozit végleges mikroszerkezetét megfelelő utólagos 
hőkezeléssel lehet kialakítani. (Az Al2Cu/Al mikroszerkezete különböző hőkezelésekkel 
más-más lehet [Gácsi (1993)].) 

 

 
6.1-4. ábra. A kész munkadarab a 
felöntéssel 



 
 

6.2. KOMPOZITOK ELŐÁLLÍTÁSA MECHANIKUS ÉS 
VIASZOS ELŐFORMÁKKAL 

 
 A továbbiakban olyan kompozitokat állítottam elő, melyekben a karbon szálakat az 
öntés irányára merőlegesen, a minta tengelyével párhuzamosan, hosszirányban helyeztem el. 
Az előállítást hasonlóan a 6.1-1. ábrán látható kokillában végeztem. A mechanikus befogóval 
megfeszített, hosszúszálas kompozit esetén a szálak felületkezelését a hibridszerkezetekéhez 
hasonlóan a 6.1-2. ábrán láthatóan végeztem el. A 6.2-1. ábrán a kész előforma makrofotóján 
látható, hogy csavarokat használtam nehezékeknek a szálak feszítéséhez [Magyar (1999)]. Az 
összeszerelés közben később ezt még egy a kokilla oldalaira csavarozott acéllappal is 
kiegészítettem [Magyar és munkatársai (1999)]. Nehéz volt azonban ezzel a módszerrel a szálakat 
a minta közepére csoportosítani, és így az előformában megfelelően megfeszíteni. Ennek 
köszönhetően a kompozitok nagyon inhomogénen tartalmazták az erősítő fázis szálait. A 
továbbiakban ezért terveztem és kiviteleztem –ugyanehhez a kokillához– a hosszúszálas 
kompozitok előállításához egy jobban alkalmazható előformát. Az előzőekhez hasonlóan 
felületkezeltem a karbon szálköteget, és azt követően, még a szárítás előtt forró viaszon 
vezettem keresztül. A hajlékony „előformát” kivéve a forró viaszból egyenesre kihúztam, míg 
le nem hűlt (6.2-2. ábra). Az így elkészült előformát a hibridszerkezethez hasonlóan a kokilla 
tüskéjének segítségével helyeztem el az öntőformában. 
 A mechanikus befogással készített kompozitok esetében a következő lépés az 
előmelegítés volt –a hibridszerkezetekhez hasonlóan– 650°C-on 10-12 percig. A viaszos 
előforma esetén azonban semmilyen ilyen típusú előmelegítésre nem volt szükség, hiszen a 
viasz megolvadt volna, és az előforma elveszíti a szerepét. Az öntést mind a két hosszúszálas 
kompozit esetében ugyanazokkal a paraméterekkel hajtottam végre, mint a 
hibridszerkezeteknél, azaz kb. 900°C-ról öntöttem az alumínium olvadékot. A viaszos módszer 
esetén itt említhető egy eltérés az elő-melegítést illetően, hiszen ebben az esetben is 
alkalmaztam tulajdon-képpen „előmelegítést”, de az öntéssel egy lépésben. A viasz ugyanis a 
kb. 800-850°C-os fémolvadékkal érintkezve azonnal elégett, a belőle keletkező víz elpárolgott, 
és a gáz halmaz-állapotú víz és a szén-dioxid eltávoztak a rendszerből. Az égéskor 
felszabaduló hő melegítette elő az előformát, ezáltal kiiktathattam egy igen költséges egységet 
az előállításból. Az olvadék ebben az esetben is megfelelően infiltrálódott a szálak közé, és 
még kevésbé pórusos és jellemzően homogénebb mikroszerkezetű kompozitokat kaptam, 
melyeknek a felülete –szemmel láthatóan is– simább lett, mint a hibridszerkezeteké. Bár a 
mikroszerkezetük nincs annyira összetett, nem kombinálható bennük annyi tulajdonság, mint a 
hibridszerkezetekben, de alapjában véve szinte pórusmentes, a szálak mennyisége optimális, és 
elhelyezkedésük is homogén. 

Másrészt megállapítható, hogy az olvadt viasz segített kiúsztatni a karbon szál és az 
alumínium között feleslegesen ott lévő és később bennragadó, zavaró vegyszermaradványokat. 
Elő is melegítette az előformát, ezzel biztosította a megfelelő infiltrációs időt, és ezzel 
elősegítette a szükséges kémiai reakciók végbemenetelét a határfelületen. A szerkezet 
pórusmentes, és csak azok a vegyületek maradtak a szálak között, melyek nagyobbak, mint a 
szálak távolsága. Ezek az agglomerátumok is eltávolíthatók voltak azonban a szálak közül 
megfelelő idejű és hőmérsékletű hőkezeléssel. A hőkezelés folyamán kidiffundáltak a szálak 
közül, felbomlottak, és a diffúziót követően –mivel stabilak– újból vegyületeket alkottak 
egymással. Ezek a vegyületek fehér por formájában az öntést követően az öntött kompozit 
felületén voltak láthatók, kikristályosodott állapotukban. 

6.2-1. ábra. A kész előforma mechanikus befogás esetén

 
6.2-2. ábra. A karbon szálak felületkezelésének és a viaszos 
bevonásának folyamata 



 
 

 
 
6.3. HATÁRFELÜLETEK KÉMIAI FOLYAMATAINAK MODELLEZÉSE 

 
 A határfelületeket DSC módszerrel modelleztem. DSC mérések során a mintát és a 
referencia anyagot azonos atmoszférában, azonos időben és paraméterek mellett kell 
elhelyezni, és a két anyagot összekapcsolva kell vizsgálni. A méréshez szükséges berendezés 
elvét a 6.3-1. ábra ábrázolja. A mérés során kalibráció nélkül kaphatók energiaértékek, azaz nem 
szükséges kalibrációs görbe felvétele. Eredményként a két minta hőmérsékletváltozással járó 
átalakulásainak különbségét 
ábrázoló görbét kell kapjuk, 
melyen ábrázolódnak akár az 
endoterm, akár az exoterm 
folyamatok, allotróp átalakulások 
és reakciók. 
 A DSC mérés sajátosságai, 
hogy a) a mintát és a referenciát 
külön-külön fűtjük, de hőmérsék-
letük azonos; b) a fűtés sebessége 
szabályozható; c) a mérés során 
mért mennyiség a hőmennyiség-
különbség; d) a mérhető hőmér-séklet tartomány -70 – +170 °C közé tehető. A DSC 
berendezésben az atmoszféra beállítható, változtatható. A mérések során a minta vákuummal 
lezárt térben van, és argon vagy nitrogén átáramoltatása is lehetséges. A mérés ideje a 
megfelelően gyors reakció elérése érdekében szabályozható a fűtési sebesség beállításával, így 
elméletileg bármilyen reakció modellezhető. A minta mérete fontos paramétere a vizsgálati 
módszernek, mert a homogén felfűtés érdekében a mintát is homogénen kell elhelyezni a 
mintatartókba. A készülék visszahűthető, ami lehetővé teszi, hogy a kristályosodási folyamatok 
energiaváltozásai is nyomon követhetők. Ismeretes ún. izoterm DSC, ami állandó 
hőmérsékleten méri a hőfelvételt vagy a hőleadást. Ezzel pl. fázisátalakulások követhetők 
nyomon. 

A kísérletekben a mintákat alkotóikból Netsch 404 típusú DSC berendezésben 
állítottam elő, és közben felvettem az átalakulásokat követő energiaváltozásokat is. 
Elemeztem, melyik felületkezelő vegyszernek milyen kémiai reakciói és átalakulásai vannak 
az alumíniummal laboratóriumi 
körülmények között, nitrogén 
atmoszférában 690°C-ig történő 
hevítéskor, illetve a 
szobahőmérsékletre történő hűtés 
következtében. A DSC-ben 
előállított minták az Al/Cf 
kompozitokban található 
határfelületek modellezésére 
szolgáltak. A határfelületek 
vizsgálata közben természetesen 
az előzőektől eltérő „típusú” 
kompozit mintákat kaptam. 
 A mintákhoz 3mm átmérőjű, 1mm vastagságú alumínium korongokat állíttattam elő, 
majd kis mennyiségű K2ZrF6, illetve a későbbi előállítások modellezése céljából K2TiF6 
vegyszer adagokat mértem ki. Az EPXY111 típusú karbon szálból nagyon apróra vágott 
szecskát készítettem. Ezt követően összeállítottam különböző rendszereket. Vizsgáltam a szálat 

 
6.3-2. ábra. A minta alkotóinak összeállítása a DSC berendezés 
mintatartójában

 
6.3-1. ábra. A differenciál scanning kalorimetria görbéjének 
felvételére alkalmas berendezés [Papp és Fábián (1996)] 



 
 

és a vegyszereket külön-külön magukban, majd a vegyszereket az alumíniummal, a 
vegyszereket a karbonnal, és végül összeállítottam az Al/K2ZrF6/Cf kompozit modelljét. Az 
összeállítás műveletét a 6.3-2. ábra mutatja. Rétegesen építettem fel a mintákat minden esetben, 
csak a tartalmuk változott. A „kompozit” modell vizsgálatakor két alumínium lapka közé 
szórtam be a vegyszert és két vegyszerréteg közé a szálakat, azaz a keresztmetszet szendvics 
jellegűen épült fel. Ilyen módszerrel 3 mm átmérőjű, kb. 3 mm magas hengeres mintákat 
állítottam elő a kemence zárt, nitrogénnel öblített terében.  
 Minden mérés esetén a rendszert a valódi Al/K2ZrF6/Cf kompozit előállításának öntési 
hőmérséklete fölé, 690°C-ig fűtöttem, 10 percig izotermán tartva mértem, ezt követően 
szobahőmérsékletre hűtöttem. A beállításkor ügyelnem kellett arra, hogy a méréskor a valódi 
előállítás során is fennálló paramétereket mindenképpen biztosítsam (valódi hőmérséklet 
tartomány, anyagi minőség). Különbséget jelentett a DSC berendezésben fennálló nitrogén 
atmoszféra, amit a kompozit valódi előállítása során nem tudtam biztosítani, illetve az 
alapanyagok mennyiségének aránya is máshogy alakult. Bár az anyagok arányának 
változtatásával növeltem a reakciók végbemenetelének lehetőségét, ezzel az eredmények 
értékelhetőségét is. 
 A DSC-BEN TEHÁT A KÖVETKEZŐ MINTÁK ÁTALAKULÁSAIT KÖVETŐ 

ENERGIAVÁLTOZÁSOKAT VETTEM FEL: 
1) A K2ZrF6 vegyszer 
2) A K2TiF6 vegyszer 
3) Két alumíniumlap közé elhelyezett K2ZrF6 vegyszer 
4) Két alumíniumlap közé elhelyezett K2TiF6 vegyszer 
5) A karbon szál 
6) Az Al/K2ZrF6/Cf DSC kompozit modell (K2ZrF6 vegyszer alkalmazásával). 

 
 Az eredményekből azt a következtetést vontam le, hogy valószínűleg a K2TiF6 
vegyszerrel sem kaptam volna más jellegű görbéket, mint amit kaptam a K2ZrF6 vegyszerrel 
készített kompozit modellben, hiszen a két felületkezelő vegyszer hatásmechanizmusukat 
tekintve nem térnek el számottevően. Ebben az esetben sem jelent meg új, értékelhető csúcs a 
görbén a (3) méréshez képest. Ez magyarázza azt, hogy nem készült el a „titanátos” kompozit 
határfelületének DSC modellje. 
 
 
6.4. AZ ELŐÁLLÍTOTT KOMPOZITOK JELLEMZŐ PARAMÉTEREI 
 
 A fejezetrészben összefoglalásként látható a 6.4-1. táblázat, ami azt mutatja, hogy a 
kísérletekben milyen darabokon milyen vizsgálatokat végeztem el. A táblázat a kísérletekben 
alkalmazott minták adatait tartalmazza. Ezen minták mérési eredményeiből vontam le a 
következtetéseket. 
 
6.4-1. táblázat. Az általam infiltrációval öntött Al/Cf kompozitok különböző azonosító adatai 

A minta 
A minta 

számozása, 
elnevezése 

A minta előállítási paraméterei A mintán végzett 
vizsgálatok 

Öntött cirkonátos 
hibridszerkezet 3, 4, 5, 6, 7, 8 

850-900°C-ról öntött –olvadék infiltráció, 600-
650°C-os, 12perces előmelegítés, karbon szálak 

típusa: (3) felületkezelt, gyanta nélküli, (4) 
felületkezeletlen, gyanta nélküli, (5) X10-es, (6) 

X11-es, (7) és (8) EPXY111-es 

SEM, EDS, képelemzés, 
röntgendiffrakció 

Öntött és hőkezelt 
cirkonátos 

hibridszerkezet 

12, 14, 15, 36, 38, 
48 

850-900°C-ról öntött –olvadék infiltráció, 600-
650°C-os, 12perces előmelegítés, karbon szálak 

típusa: EPXY111, a hőkezelések ideje: (12), (14) 
és (15) 1 óra, (36) 5 perc, (38) 20 perc, (48) 15 

SEM, EDS, TEM, 
elektrondiffrakció, 

képelemzés 



 
 

A minta 
A minta 

számozása, 
elnevezése 

A minta előállítási paraméterei A mintán végzett 
vizsgálatok 

perc 

Öntött titanátos 
hibridszerkezet - 

850-900°C-ról öntött –olvadék infiltráció, 600-
650°C-os, 12perces előmelegítés, karbon szálak 

típusa: EPXY111 
SEM, EDS 

Előmelegítés nélkül 
öntött hosszúszálas, 
cirkonátos kompozit

 

CZr0 
850-900°C-ról öntött –olvadék infiltráció, 

karbon szál típusa: titkosított, előforma 
mechanikus 

Fénymikroszkóp, SEM 

Előmelegítéssel 
öntött hosszúszálas, 
cirkonátos kompozit

CZrp 
850-900°C-ról öntött –olvadék infiltráció, 600-
650°C-os, 12perces előmelegítés, karbon szál 

típusa: titkosított 

Fénymikroszkóp, SEM, 
EDS 

Előmelegítés nélkül 
öntött hosszúszálas, 
titanátos kompozit 

CTi0 
850-900°C-ról öntött –olvadék infiltráció, 

karbon szál típusa: titkosított, előforma 
mechanikus 

Fénymikroszkóp, SEM 

Előmelegítéssel 
öntött hosszúszálas, 
titanátos kompozit 

Ctip 
850-900°C-ról öntött –olvadék infiltráció, 600-
650°C-os, 12perces előmelegítés, karbon szál 

típusa: titkosított 

Fénymikroszkóp, SEM, 
EDS 

Titanátos, viaszos 
módszerrel öntött 

kompozit 
4 850-900°C-ról öntött –olvadék infiltráció, 

előmelegítés nélkül, karbon szál típusa: X10-es SEM, EDS, TEM 

Cirkonátos, viaszos 
módszerrel öntött 

kompozit 
5 850-900°C-ról öntött –olvadék infiltráció, 

előmelegítés nélkül, karbon szál típusa: X10-es 
SEM, EDS, TEM, 
elektrondiffrakció 

DSC-s cirkonátos - 
A DSC berendezésben, nitrogén atmoszférában, 

20-690°C-ig hevítve, majd visszafelé hűtve, 
EPXY111- típusú szállal 

DSC, SEM, EDS, 
röntgendiffrakció 

DSC-s titanátos - 
A DSC berendezésben, nitrogén atmoszférában, 

20-690°C-ig hevítve, majd visszafelé hűtve, 
EPXY111 típusú szállal 

DSC, SEM, EDS, 
röntgendiffrakció 

 
 
 



 
 

 

7. A MODELLANYAGOK ÁTALAKULÁSAI ÉS A 

KÉPZŐDÖTT KRISTÁLYOS FÁZISOK AZONOSÍTÁSA 

 
 
 Az értekezés célkitűzései között szerepelt a termodinamikai számításokat és a minták 
előállítását követően, hogy a lehetőségekhez mérten minél több vizsgálati módszerrel 
elemezzem a minták laboratóriumi körülmények között kialakult Al/C határfelületét. Ennek 
megfelelően vizsgáltam a keletkező vegyületfázisok összetételét, morfológiáját, 
elhelyezkedését, másrészt jellemeztem a határfelületen végbemenő folyamatokat, 
átalakulásokat, kémiai reakciókat, illetve igazoltam a termodinamikai számítások helyességét. 

A fejezet a különböző általam előállított valódi minták (hibridszerkezetek és 
hosszúszálas kompozitok) és a DSC kompozit modell egyes mérési eredményeit mutatja be. 
Továbbá szemlélteti az elemzéshez kikeresett fázisdiagramokat, majd végül beszámol arról, 
hogy milyen következtetések vonhatók le az eredmények alapján. A munkához Dr. Tranta 
Ferenc nyújtott szakmai segítséget. A minták előállításának folyamata és paraméterei a 6. 
fejezetben olvashatók. 
 
7.1. A KF-ZrF4 ÉS A KF-TiF4 FÁZISDIAGRAMOK ELEMZÉSE 
 

 A DSC mérésből kapott görbék 
elemzéséhez segítségemre voltak a 
felületkezelő vegyszerek átalakulásait 
szemléltető fázisdiagramok, melyek a 7.1-1. 
és 7.1-2. ábrákon láthatók. A fázisdiagramok 
pontos koncentráció és hőmérsékleti értékeit 
a 7.1-1. és 7.1-2. táblázatok tartalmazzák. 
Fontosak voltak számomra a vegyületek 
kialakulásait és bomlásait követő egyensúlyi 
vonalak. A K2TiF6 kialakulása 
„egyszerűbb”, mint a K2ZrF6 vegyületé. 
Közvetlenül olvadékból történő kristályo-
sodással keletkezik, míg a K2ZrF6 az 
olvadékból keletkező vegyületből, 
peritektikus reakcióban. A K2TiF6 esetén 
lényegesek a 740°C-on és a 420°C-on 
végbemenő eutektikus folyamatok. 
Mindkettő a K2TiF6 bomlását eredményezi. 
A K2ZrF6 esetében a 430°C-on végbemenő 
eutektikus átalakulás lehet fontos, ami 
ugyancsak a K2ZrF6 bomlásához vezet. 

Különbség, hogy a K2ZrF6 több reakcióban, többféle más vegyület képzésére hajlamos az 
összetétel és a hőmérséklet függvényében, a K2TiF6 stabilabb ebből a szempontból. 
Mindkettőnek jellemzőek allotróp átalakulásai, melyek a K2ZrF6 esetén más vegyületek 

 
7.1-1. ábra. A KF-TiF4 rendszer fázisdiagramja 
[Alekszeeva és Poszipajko (1977)] 



 
 

kialakulásához vezetnek, különböző peritektikus reakciókban. 
 

A 7.1-1. táblázatban nem szereplő, de az irodalomban megtalálható folyamatok a következők: 
395°C-on α↔β �K2TiF6, 580°C-on β↔γ K2TiF6. átalakulások mennek végbe. 
 
7.1-1. táblázat. A KF/TiF4 rendszer átalakulási pontjainak pontos értékei [Alekszeeva és Poszipajko (1977)] 

Hőmérséklet, °C TiF4 koncentráció (mol%) Fázisok Átalakulás típusa 
854 0 KF Olvadás 
710 16 KF, K3TiF7 Eutektikus 
775 25 K3TiF7 Vegyületképződés 
740 29 K3TiF7, K2TiF6 Eutektikus 
899 33,3 K2TiF6 Vegyületképződés 
420 47 K2TiF6, KTiF5 Eutektikus 
480 50 KTiF5 Vegyületképződés 
430 100 TiF4 Olvadás 

 

 
 A 7.1-2. táblázatban a K2ZrF6 7.1-3. ábrán látható adatai csak a H pont értékéig, azaz 
430°C-ig szerepelnek. 430°C alatti hőmérsékleteken a következő átalakulások zajlanak le az 
irodalom szerint: 
 
1) 424°C-on γ↔β KZrF5 allotróp átalakulás 

2) 400°C-on β↔α KZrF5 allotróp átalakulás 
3) 380°C-on K7Zr6F31 vegyület keletkezik 
4) 327°C-on K3Zr2F11 vegyület keletkezik 
5) 313°C-on α↔β �K3Zr2F11 allotróp átalakulás. 
 

A K2ZrF6 vegyület allotróp átalakulásai pedig a következők: 
 
 260°C-on �α↔β 298°C-on β↔γ, 130°C-on γ↔α �[Alekszeeva és Poszipajko (1977)]. 

 
7.1-2. ábra. A KF-ZrF4 rendszer fázisdiagramja [Alekszeeva és 
Poszipajko (1977)] 

7.1-3. ábra. A KF-ZrF4 rendszer 
fázisdiagramja [Alekszeeva és Poszipajko 
(1977)] 



 
 

 
7.1 -2. táblázat. A KF/ZrF4 rendszer átalakulási pontjainak pontos értékei [Alekszeeva és Poszipajko (1977)] 

A diagram pontjai Hőmérséklet, °C ZrF4 koncentrációja 
(mol%) Fázisok Átalakulás típusa 

A 850 0 KF Olvadás 
B 760 13 KF, K3ZrF7 Eutektikus 
C 923 25 K3ZrF7 Vegyületképződés 

D 848 31 K3ZrF7 
K5Zr2F13 

Peritektikus 

E 680 34 K5Zr2F13 
K3ZrF7 

Peritektikus 

F 585 36 K3ZrF7 

δ-K2ZrF6 
Peritektikus 

G 445 41 δ-K2ZrF6 

γ-K2ZrF6 
Peritektikus 

H 430 47 γ-K2ZrF6 

γ-KZrF5 
Eutektikus 

J 455 50 γ-KZrF5 Vegyületképződés 

K 440 60 γ-KZrF5 

α-ZrF4 
Eutektikus 

L 685 73 α-ZrF4 

β-ZrF4 
Peritektikus 

M 903±5 100 β-ZrF4 Olvadás 
 
 A fázisdiagramok alapján megállapítható, hogy a két vegyület között jelentős 
stabilitásbeli különbségek vannak a 400–900°C-os hőmérséklet tartományban, mely közelítően 
fedi az előállítás hőmérséklet tartományát. A K2TiF6 ebben a tartományban –mint említettem–, 
kevésbé hajlamos az átalakulásra. Az említett szakaszban csak két allotróp átalakulása van, 
illetve 420°C-on és 740°C-on jellemzők bomlási reakciók. Ezzel szemben a K2ZrF6 ebben a 
hőmérséklet tartományban alakul ki peritektikus reakcióban, 430°C-on bomlik, és négy 
allotróp átalakulása van. 
 
7.2. MÉRÉSI EREDMÉNYEK ÉS KÖVETKEZTETÉSEK 
 (A DSC görbék a 3. Mellékletben találhatók.) 
 
 A K2ZrF6 esetén hevítéskor három átalakulás jelentkezett, mindhárom hőelvonással 
járó, endoterm folyamatban. A csúcsok maximumai 249°C-on, 310°C-on és 453°C-on vannak. 
Hűtéskor egy visszaalakulás volt, exoterm reakcióban. A csúcs maximuma 396°C-nál van. 
 A K2TiF6 esetén hevítéskor két csúcs jelentkezett, melyek maximumai 381°C-nál és 
462°C-nál vannak. A hűtési folyamatban egy, nem erőteljes csúcs jelentkezett, maximuma 
450°C-nál van. 
 Az összeállított K2ZrF6-ot tartalmazó alumínium–vegyszer mintában hevítéskor 
ugyancsak jelentkeztek a vegyszer allotróp átalakulásai, hasonlóan endoterm reakcióban. A 
csúcsok maximumai a következők: 249°C, 310°C, 453°C, melyek azonosak a tisztán 
vegyszeres minta csúcsaival. Az összeállított minta a vizsgált hőmérsékleti tartományban 
megolvadt, hiszen az alumínium olvadáspontja 660°C-on van. Az olvadás előtt azonban egy 
nagy görbe alatti területtel jellemezhető, exoterm –hőfelszabadulással járó– reakció zajlott le a 
vegyszer és az alumínium között. A reakciót követő csúcs maximuma 552°C-nál látható. Ezt 
követően a minta 656°C-on endoterm folyamatban megolvadt. A hűtési szakaszban a 657°C-os 
maximummal rendelkező, hőfelszabadulással járó szilárdulási folyamat csúcsa az első a 
görbén. A hűtés szakaszában az olvadást egyetlen exoterm átalakulás követte csak, mely nem a 
vegyszer allotróp vissza/átalakulása volt, mert a csúcs maximuma nagyon eltér az előzőekben 
említett 396°C-os értéktől. Az átalakulás 524°C-on jelentkezett. 
 Az összeállított K2TiF6-ot tartalmazó mintában hevítéskor a tiszta vegyszer egyik 



 
 

allotróp, endoterm átalakulása jelentkezett, melynek maximuma 381°C-nál van (a másik 
csúcsot hevítéskor is majdnem elhanyagolhattuk, így az alumíniummal történő reakciójában 
nem értékelhetőre csökkent az intenzitása). Az olvadást megelőzően a K2ZrF6–os mintához 
hasonlóan egy nagy görbe alatti területtel jellemezhető csúcs–sereg jelentkezett, melynek 
maximumát nem is tudtam –ebben az esetben– pontosan meghatározni. A reakciót így az 
579°C-os kezdeti hőmérsékletével adtam meg. A reakció egy elhúzódó, exoterm folyamat volt, 
ami mégis megállt, mert az alumínium „magában” olvadt meg 654°C-on. A hűtési szakasz a 
661°C-os maximumú szilárdulással kezdődött, exoterm folyamatban. A kezdete nem esett 
egybe az olvadás végpontjával, amiből arra következtethettem, hogy az alumínium nem oldott 
a vegyületből, de a vegyület oldott az alumíniumból az izotermán. Ezt követően ebben az 
esetben is tapasztalható volt még egy folyamat, melynek maximuma 532°C-nál van, bár 
nehezen adható meg. 
 Az összeállított K2ZrF6-os „kompozit” felvételein a hevítés alkalmával az előzőekben 
elemzett vegyszer és vegyszer-alumínium görbéktől semmilyen eltérés nem volt tapasztalható. 
Hevítéskor a „kompozit” görbéje követi a másik két görbét. Az izotermán látható egy kisebb 
eltérés. A „kompozit” görbéje felé emelkedik a vegyszer-alumínium görbéjének, bár 
egyértelműen jellemezhető csúcsa nincsen. A hűtéskor felvett görbéken 524°C-on jelentkezett 
csúcs, mely azonosítható a vegyszer–alumínium hűtési görbéin ugyancsak 524°C-on jelentkező 
csúccsal, bár kicsit alacsonyabb hőmérsékleten, kb. 508°C-on van, és sokkal kisebb görbe 
alatti területtel jellemezhető. Az egyetlen egyértelmű eltérés kb. 566°C-on látható, ahol 
maximummal jellemezhető csúcs van. A csúcs azonban egy fizikai elmozdulás eredményének 
tekinthető. Nincs átalakulás, amit a csúcs jellege bizonyít. 
 A karbon szál görbéjén sem hevítéskor, sem hűtéskor nem láthatók csúcsok a DSC 
görbéken. A hűtési görbén vannak kisebb ingadozások, de egyik sem jellemezhető egyértelmű 
csúccsal. 
 Az eredmények alapján a következő legfontosabb megállapítások tehetők: egy lényeges 
eltérés a kétféle felületkezelés között az, hogy a K2TiF6 vegyület a számunkra fontos 
hőmérséklet tartományban analizálhatóbb, nincsen annyi allotróp átalakulása, mint a K2ZrF6 
vegyületnek, a görbe könnyebben értelmezhető. 
 A minták olvadását mindkét esetben egy-egy exoterm lezajlású reakció előzi meg, mely 
a K2ZrF6 esetén egyértelmű maximummal rendelkező csúccsal, míg a K2TiF6 esetében egy 
elnyúlt görbével jelentkezett. A K2TiF6 esetében a görbe alatti terület tehát nagyobb, 
ugyanakkor láthatóan inkább több csúcsból álló „sereg” tapasztalható, míg a K2ZrF6 esetében a 
maximum nagyobb biztonsággal megadható. A jelenség arra utalhat, hogy a K2TiF6 és az 
alumínium között több vagy más irányú reakció zajlik le, mint a másik vegyület esetén. 
 Hevítéskor kb. 550°C–ig egyik vegyület sem lép reakcióba az alumíniummal, 
hasonlóan mindkét esetben csak a vegyületek allotróp átalakulásai és bomlásuk megy végbe. 
Ezt követően az olvadásig mindkét esetben lejátszódik valamilyen reakció a vegyületek és az 
alumínium között. A K2TiF6 esetén az olvadást kísérő csúcs egyértelmű, egy folyamatra utal, 
azaz az alumínium olvadására (az alumínium nem oldott a vegyszerből), mert a hőmérséklet 
egyenlő az irodalmi adattal. A K2ZrF6 esetében két csúcs látható, ami feltehetően a minta 
elhelyezkedése miatt kialakuló hőátadásból származik, azaz a csúcs ebben az esetben is az 
alumínium olvadását követi. (A néhány °C-os eltérés a kalibráció hiányában jelentkezik, de én 
nem pontos értékeket akarok meghatározni, hanem azonos körülmények között lezajló 
folyamatokból származó esetlegesen kimutatható különbségeket.) 

A szilárdulás kezdeti fázisában az alumínium reakcióba léphetett a K2TiF6-tal, mert a 
szilárdulást egyértelműen két csúcs jelzi. Ez azt igazolja, hogy több fázis szilárdult meg, tehát 
a K2TiF6 oldott az alumíniumból. A K2ZrF6 esetében a szilárdulást egy csúcs jelöli a vegyszer-
alumínium görbén, ami arra utal, hogy a K2ZrF6 nem oldott az alumíniumból, egy fázis 
szilárdult meg, ami az olvadás kezdeti hőmérsékletéhez viszonyítva csekély hőmérséklet 
eltéréssel ment végbe, amit a kalibráció hiánya, vagy hőátadás okozhat. Mindkét vegyszer, sőt 
a kompozit esetében is tapasztalható a szilárdulás során még egy-egy csúcs. A K2ZrF6 esetében 



 
 

524°C-on, K2TiF6 esetében 532°C-on, a kompozit esetében 508°C-on. A K2TiF6 esetében 
azonban ez is több fázist mutat, míg a K2ZrF6 esetében egy csúcs jellemző. 

A továbbiakban táblázatba szedtem az irodalmi és a mért adatokat. Az eddig tett 
következtetéseimet, megállapításaimat másfajta megközelítéssel vontam le, az irodalmi és a 
mért adatok egyezősége alapján. A 7.2-1.és 7.2-2.  táblázatokban szerepelnek a fázisdiagramok 
értékei és az általam DSC-vel kapott mérési eredmények közül azok, melyek egyeznek az 
irodalmi adatokkal. 
 
7.2-1. táblázat. A fázisdiagramok irodalmi értékeinek és a DSC mérési eredményeinek összevetése (K2ZrF6) 

A KF-ZrF4 diagram pontjai Hőmérséklet, °C 
Irodalmi adatok (K2ZrF6) 

Hőmérséklet, °C 
Mérési eredmények (K2ZrF6) 

- 130  
- 260 249 
- 298  
- 313 310 
- 327  
- 380  
- 400 396 
- 424  
A 850  
B 760  
C 923  
D 848  
E 680  
F 585 552 
G 445  
H 430  
J 455 453 
K 440  
L 685  
M 903±5  

 
7.2-2. táblázat. A fázisdiagramok irodalmi értékeinek és a DSC mérési eredményeinek összevetése (K2TiF6) 

Hőmérséklet, °C 
Irodalmi adatok (K2TiF6) 

Hőmérséklet, °C 
Mérési eredmények (K2TiF6) 

395 381 
420  
430  
480 462 
580  
710  
740  
775  
854  
899  

 
 A táblázat irodalmi értékeivel nem egyező mérési adatok K2ZrF6 esetén a következők: 
hevítés esetén 656°C, 657°C és a hűtéskor 524°C. K2TiF6 esetén: 450°C, 579°C, 654°C, 661°C 
és 532°C. 
 
 Az összevetések alapján a következő megállapítások tehetők: K2ZrF6 vegyszer esetén 
455°C-on észleltem nagy jelentőségű egyezést (a másik két alacsonyabb hőmérsékletű egyezés 
a vegyület allotróp átalakulásait mutatja). Ezen a hőmérsékleten –a kísérleteimben is észlelt– 
KZrF5 vegyület képződése történik a K2ZrF6 vegyület bomlási folyamatában (ez a KF-ZrF4 
fázisdiagramban is látható). 
 A K2ZrF6/Al rendszer hevítésekor 552°C-on kapott és a rendszer hűtése esetén 524°C-



 
 

on észlelt csúcsokról egyértelműen kijelenthető, hogy a vegyszer és az alumínium reakcióit 
mutatja, hiszen ezen a hőmérsékleten nincsen átalakulása a vegyületnek sem az irodalmi, sem a 
mért adatai alapján. 
 K2TiF6 vegyszer esetén 480°C-on feltételezhető egyezés. Ezen a hőmérsékleten a KTiF5 
vegyület képződése zajlik le – hasonlóan a K2ZrF6 -hoz. 
 A K2TiF6/Al rendszer hevítésekor 579°C-on kapott és a rendszer hűtése esetén 532°C-
on észlelt csúcsokról ugyancsak egyértelműen kijelenthető, hogy a vegyszer és az alumínium 
reakcióit mutatja, hiszen ezen a hőmérsékleten ebben az esetben sincs átalakulása a 
vegyületnek sem az irodalmi, sem a mért adatok alapján. 
 Az K2ZrF6-os kompozit hűtése során felvett görbe észlelt csúcsai közül az egyik –mint 
azt már említettem– az 508°C-os „azonosítható” a karbont nem tartalmazó rendszer 524°C-on 
észlelt csúcsával, de az 566°C-os csúcs kizárólag a kompozit esetén tapasztalható. Ez azonban 
nem átalakulást mutat. A hevítéskor az olvadást megelőzően egyértelmű csúccsal nem 
rendelkező exoterm energiaváltozás jellemző. Ez valószínűleg a karbont nem tartalmazó 
rendszer esetén kapott 552°C-os csúccsal azonosítható, melynek intenzitása nem értékelhetővé 
csökkent a kompozitban. 
 
7.3. A HATÁRFELÜLETEKEN KIALAKULÓ KRISTÁLYOS FÁZISOK 
 
 A kaloriméteres vizsgálatok eredményeiből értékelhető következtetéseket tudtam 
levonni a vegyületfázisok képződésének lehetőségéről. A mintákat ezt követően 
röntgendiffrakciós módszerrel elemeztem; a vizsgálatot Sólyom Jenő szakmai irányításával 
végeztem. A röntgendiffrakciós vizsgálatok célja az Al/Cf határfelület további jellemzése volt, 
nagy hangsúlyt fektetve a határfelületen végbemenő kémiai reakciókban keletkező 
vegyületfázisok összetételének meghatározására. A röntgendiffrakciós módszerrel elemeztem 
egyrészt a K2ZrF6-tal felületkezelt karbon szálakkal öntött Al/Cf hibridszerkezet határfelületét, 
és értékelhető eredményeket kaptam a DSC kompozitok elemzéseiből is. A DSC kompozitok 
megfelelő mennyiségű vegyületfázist tartalmaztak, hiszen egészében a „határfelületeket” 
vizsgáltam, míg a hibridszerkezet esetében fajlagosan kis mennyiségű értékelendő objektum 
volt a határfelületen. 

Az elemzéseket APX63 programcsomaggal és PADS programmal (PDF adatbázis) 
végeztem. Az APX63 programcsomagot a Seifert–FPM röntgenberendezéseket gyártó cég 
hozza forgalomba. Alkalmas a berendezések működtetésére, adatgyűjtésre, a diffraktogram 
adatok feldolgozására, qualitatív és quantitatív fázisanalízisre is akkor, ha biztosítják számára a 
megfelelő formában az adatbázist. A PADS programot a Wassermann–Software cég fejlesztette 
ki diffraktogramok qualitatív és quantitatív fázisanalízisére. A program alkalmas egyrészt az 
APX63 által felvett diffraktogram kezelésére, másrészt a PDF adatbázis felhasználására is. 
 A méréseket minden esetben 2Θ = 20–130°-ok között végeztem. Az elemzés lépéseit, a 
vizsgálat eredményeit a 4. Mellékletben látható röntgendiffraktogramok dokumentálják. 
 
 
 
AZ Al/K2ZrF6/Cf HIBRIDSZERKEZET HATÁRFELÜLETE 
 
 A röntgendiffraktogramok alapján megállapítottam, hogy a valódi hibridszerkezet 
minta határfelületén teljes biztonsággal azonosítható az Al, az Al3Zr képletű kristályos fázis, 
másrészt Al2Cu vegyületfázis (a hibridszerkezet magja Al2Cu/Al eutektikumot tartalmaz) és 
Al4C3 kristályos fázis. 
 
AZ Al/K2ZrF6/Cf KOMPOZIT MODELL 
 



 
 

 Megállapítható, hogy az Al csúcsai természetesen teljes biztonsággal kimutathatók a 
minta felvételein. Nagy valószínűsége van az Al3Zr összegképletű alumínium–cirkónium 
vegyület jelenlétének, és bizonyító erejűek a K-oxid csúcsai is. A három fázis mellett kisebb 
biztonsággal találtam ZrO2-ot is, és egyetlen azonosítatlan csúcs maradt. Itt említem meg, hogy 
ezt az elemzést az APX63 program standardjaival történő összehasonlítás után kaptam. 
Ugyanez az eredménye azonban a PADS programmal történő elemzésnek is, melynek lépései, 
standardjai ugyancsak megtalálhatók a 4. Mellékletben. 
 
AZ Al/K2TiF6/Cf KOMPOZIT MODELL 
 
 A röntgendiffrakciós elemzés kiértékelését alapul véve megállapítható, hogy teljes 
biztonsággal látszanak az Al csúcsai, és mellettük az Al3Ti összegképletű alumínium–titán 
vegyületéi is. Az APX63 programmal ebben a mintában is észleltem K-oxid jelenlétét. A három 
ismertebb, és biztosan jelenlévõ fázis mellett –kisebb biztonsággal– kimutathatók a következő 
komplex vegyületek: K3AlF6 és K8Ti3O2F16 (ionos komplex vegyület). Mindezek mellett Ti 
elemet is találtam. Ebben az esetben több azonosítatlan csúcs maradt. A vizsgálat eredményeit 
a 4. Melléklet tartalmazza. 
 
 Összefoglalásképpen rendszerezem a képződött kristályos fázisok összetétel 
elemzéseinek eredményeit. Az előállítás körülményeitől függetlenül képződik Al3Zr, illetve 
Al3Ti vegyület fázis, azaz ugyanúgy a DSC berendezésben készített fizikai modellekben, mint 
az infiltrációval előállított mintákban kimutattam ezeket a vegyületeket mindkét fajta 
felületkezelés esetén (K2ZrF6/K2TiF6). K-oxidot csak a kompozit modellekben mutattam ki, 
mind a K2ZrF6-tal, mind a K2TiF6-tal végzett kísérlet esetében. ZrO2-t csak a K2ZrF6-ot 
tartalmazó modellben azonosítottam. Al4C3 vegyületfázist pedig csak a valódi, öntött 
hibridszerkezetben találtam. A K2TiF6-ot tartalmazó modellben azonosítottam két komplex 
összetételű kristályos fázist, míg a K2ZrF6-os mintában nem találtam hasonló összetételű 
vegyületeket. 
 Következtetések: az Al3Zr, illetve Al3Ti vegyület fázisok képződése a kompozit 
modellekben teljesen nyilvánvaló, hiszen ezek a vegyületek akkor képződnek, amikor a Ti és a 
Zr „túlsúlyba kerül” a reakcióban [Asthana (1998), II.]. A hibridszerkezetben valószínűleg 
ugyanez volt tapasztalható. A ZrO2 jelenlétét irodalmak [Patankar et al. (1991); Rocher et al. 
(1989)] is említették Al/K2ZrF6/Cf kompozitokban. Ebben azonban eltérést tapasztaltam 
méréseimben, hiszen én a valódi kompozitokban nem azonosítottam ZrO2-t, csak a kompozit 
modellben, ahol a vegyületek túlzott mértékű jelenléte viszont igazolhatja például a Rocher 
által felírt egyenleteket (4.2-6 és 4.2-7. egyenletek), miszerint a K2ZrF6 oxidációjának 
eredményeként jelenik meg ZrO2. Valószínűsíthető, hogy a ZrO2 képződése is nagyon 
érzékeny a résztvevő elemek arányára, mennyiségére, esetleg a végbemenő kémiai reakciók 
sorrendjére is. Az Al4C3 jelenléte az Al/K2ZrF6/Cf kompozitban annak a becslésnek tesz eleget, 
hogy képződhet Al4C3 a határfelületen. 



 
 

 

8. A MIKROSZERKEZET JELLEMZÉSE SEM ÉS 
TEM SEGÍTSÉGÉVEL 

 

 

 A fejezet elején négy mikroszkópos 
felvétel látható, amelyek alátámasztják, hogy a 
karbon szálak felületkezelése, és az 
előállításkor alkalmazott előmelegítés 
elengedhetetlen az Al/Cf kompozitok 
infiltrációja során. Már a kis nagyítású 
felvételek is bizonyítják, hogy a K2ZrF6-ot és a 
K2TiF6-ot mint felületkezelő vegyszert 
tartalmazó kompozitokban a határfelület 
megfelelő nedvesítéssel bír, másrészt ennek 
érdekében elengedhetetlen a minimális 
vegyületképződés az alumínium és a karbon 
szál határfelületén. A továbbiakban a K2ZrF6-
os, K2TiF6-os hibridszerkezetek, a K2ZrF6-os 
és K2TiF6-os felületkezelést tartalmazó, viaszos módszerrel előállított kompozit minták, 
illetve a DSC berendezésben készített K2ZrF6-os és K2TiF6-os DSC kompozitok scanning 

elektronmikroszkópos (SEM, Amray1830i 
típusú) vizsgálatának eredményei láthatók. 
Néhány felvétellel dokumentáltam a 
vizsgálatok eredményeiből levont 
következtetéseket, megállapításokat. A 
felvételeket mikroszondával (SEM-EDS) 
történt elemzésekkel egészítettem ki. A 
vizsgálatokat Kovács Árpád segítségével 
végeztem el. 

A 8-1. ábrán egy olyan minta 12,5x-es 
nagyítású SEM felvétele látható, melyben 
felületkezelés nélkül helyeztem el a karbon 
szálakat. Az előállításnak minden más 
paramétere megegyezett a 6. fejezetben 

leírtakhoz. A nedvesítésbeli különbség a felvételen jól látható. Az olvadék infiltrációval 
előállított „kompozit“ egy szálkötegből és a köré kristályosodott alumíniumból áll, melyek 
egymástól külön helyezkednek el, közöttük óriási pórus tátong. A karbon szálakat a mátrix 
anyaga nem nedvesítette, nem folyt közéjük, és kémiai kapcsolatot sem létesített vele. A 

magyarázat az alumínium olvadék felületét 
borító oxidhártyában keresendő. Az oxid 
megakadályozza a két anyag atomjainak 
találkozását; sem a nedvesítés szöge, sem a 
kémiai reaktivitás nem megfelelő. 

A 8-2. ábrán (minden fénymikroszkópos 
felvétel jobb alsó sarkában látható a 
viszonyítási egység) előmelegítéssel, a karbon 
szálak K2ZrF6-tal történő felületkezelésével 

8-1. ábra. Olvadékinfiltrációval előállított Al/Cf 
„kompozit“ a karbon szálak felületkezelése 
nélkül (N=12,5x)

8-2. ábra. Előmelegítés alkalmazásával öntött 
Al/C/K2ZrF6f kompozit fénymikroszkópos 
felvétele 

8-3. ábra. Előmelegítés nélkül öntött 
Al/C/K2ZrF6f kompozit fénymikroszkópos 
felvétele 



 
 

előállított kompozit fénymikroszkópos felvétele látható, amely tükrözi az előállításkor 
alkalmazott felületkezelés és a 12–15 percig tartó, 650-680°C-on történő előmelegítés 
szükségességét. A felvétel megfelelő nedvesítést és kémiai kapcsolatot mutat az erősítő szálak 
és a mátrix anyaga között. Másrészt a karbon szálak között jól kivehetők az előzőekben már 
említett –az öntés közben keletkező– vegyületek (apró, sötétebb szürke foltok). A karbon 
szálak alakja nem morfológiai eltérés, hanem a minta eltérő orientációjú csiszolatának 
következménye. Ellenben jól látható az 
előmelegítés hiánya a 8-3. ábrán található kompozit 
felvételén. A mintában nagyon sok pórus van, csak 
kis térfogatokban lelhetők fel pórusmentes részek. 

A 8-4. ábrán egy K2TiF6-tal felületkezelt 
karbon szállal, előmelegítés alkalmazásával 
előállított hosszúszálas kompozit 
fénymikroszkópos felvétele látható. Az előállítás 
során megállapítottam, hogy a K2TiF6 esetében is 
előmelegítés vált szükségessé a megfelelő 
nedvesítés és a kémiai reakciók végbemenetele 
érdekében. Másrészt a K2TiF6 alkalmazásával is 
vegyületfázisok alakultak ki. 

 

8.1. SEM FELVÉTELEK ÉS EDS ELEMZÉSEK 
 

A fejezetben bemutatott SEM felvételek és EDS elemzések dokumentációként 
szolgálnak az Al/Cf határfelületen –az öntés közben és azt követően– keletkező különböző 
vegyületfázisok jelenlétére. (Az EDS elemzések eredményei az 5. Mellékletben találhatók.) 
Bemutatják a vegyületfázisok kémiai összetételét, morfológiáját, elhelyezkedésüket, hőkezelés 
hatására történő elmozdulásukat. Néhány példaértékű felvétel és elemzés segítségével nyomon 
követhetők az infiltrációval előállított kompozit anyagok jellegzetességei. 
 

Öntött és hőkezelt hibridszerkezetek vizsgálata 
 
 A kísérletekben K2ZrF6-tal és K2TiF6-tal felületkezelt karbon szálakat tartalmazó 
hibridszerkezeteket vizsgáltam és elemeztem. A fejezetrészben mind az öntött, mind a hőkezelt 
szerkezetek eredményeit összegyűjtöttem. 
 A 8.1-1. és 8.1-2. ábrákon egy K2ZrF6-os hibridszerkezet SEM felvételei láthatók, 
melyek a karbon szálak és az alumínium határfelületén keletkező fázisokat mutatják. 
Mikroszondás elemzések segítségével közvetve bizonyítható a termodinamikai számítások 
szerint (5. fejezet) keletkező vegyületeknek és sóknak a jelenléte. Az elemzés adta 
természetesen az alumínium, a 8.1-2. ábrán látható binér Al–Al2Cu eutektikum alkotóinak (Al, 
Cu), a 8.1-1. felvétel felső harmadában jól látható ternér eutektikum alkotóinak (Cu, Zr, Al) és 
az öntést követően kikristályosodott (K3AlF6 + AlF3) só agglomerátum alkotóinak (K, Al, F) 
csúcsait. 

A kikristályosodott sók mennyisége –a kellőnél több felületkezelő vegyszer 
alkalmazása miatt– nagy volt. Mivel a reakcióban keletkező sók asszociátumainak mérete 
nagyobb volt, mint a szálak közötti távolság, nem voltak képesek kiúszni az olvadék tetejére, a 
szálak között maradtak. Másrészt megállapítható, hogy a hibridszerkezet előformájának 
réztartalma ebben a mintában a diffúzió és áramlás következtében beötvöződött a külső rétegbe 
is, ahová az előállításkor színalumínium került [Magyar és munkatársai (2000)]. 

8-4. ábra. Előmelegítés alkalmazásával öntött 
Al/C/K2TiF6f kompozit fénymikroszkópos 
felvétele 



 
 

       

       
 A 8.1-3. ábrán egy olyan K2ZrF6-os hibridszerkezet SEM felvétele látható, melyben a 
karbon szálak kötege megakadályozta a réz diffúzióját a külső rétegbe. Ha a karbon szálak 
megfelelő távolságban vannak az előformában, a köteg képes befolyásolni a mátrixban 
jelenlévő más elemek diffúzióját. A tényt az is alátámasztja, hogy ez a minta 20 perces, 400°C-
os hőkezelésen esett át, mely még nagyobb mértékű diffúziót okozott a mintában, mint ami az 

öntéskor az olvadékban jelen volt, az elemek 
mégsem diffundáltak át a kötegen. A felvételen a 
karbon szálak kötege két részt különít el. A köteg 
egyik oldalán (a felvétel alsó része) az Al-Al2Cu 
eutektikumot tartalmazó mátrix látható, míg a 
másik oldalán (felső rész) elsősorban Zr-ot 
tartalmazó „vegyületfelhő” található. 
 A 8.1-4. ábrán ugyancsak a 
vegyületfázisok jelenléte látható egy öntött 
hibridszerkezet 350x-es nagyítású felvételén. A 
felvétel dokumentálja, hogy a vegyületfázisok 
rendeződése (elemeik diffúziója) a megszilárdulás 
folyamatában szorosan összefüggött az olvadékban 
történő áramlásokkal, azaz a vegyületek követik az 
áramlást, torlódnak, kirajzolva annak vonalát. 

 A 8.1-5. ábrán egy öntött szerkezetű K2ZrF6-os hibridszerkezet felvétele látható. 
Szembetűnik a felvétel jobb harmadában a szálkötegek között egy vegyszer agglomerátum. 
Általánosságban megállapítható, hogy az öntés közben keletkező sók nagy része a karbon 
szálak vagy kötegek között marad – sajnos nehezen úsznak fel a minta felszínére 
(hibridszerkezet esetében az előforma nem tökéletesen rendezett). Mivel ez egy rideg fázis, 

8.1-4. ábra. Öntött Al/K2ZrF6/EPXY111-Cf 
hibridszerkezet SEM felvétele (N=350x) 

8.1-3. ábra. Hőkezelt Al/K2ZrF6/EPXY111-Cf 
hibridszerkezet SEM felvétele (N=350x) 

8.1-2. ábra. Al/K2ZrF6/EPXY111-Cf kompozit 
SEM felvétele (N=1000x) 

8.1-1. ábra. Al/K2ZrF6/EPXY111-Cf kompozit 
SEM felvétele (N=1000x) 

8.1-5. ábra. Öntött Al/K2ZrF6/EPXY111-Cf 
hibridszerkezetSEM felvétele (N=50x) – só 
agglomerátum a kötegek között 



 
 

törést okozhat a két anyag határfelületén bármilyen igénybevétel esetén. 
 Az EDS eredmények alapján (8.1-5. ábra 1-es pontja) az agglomerátum Al-ot, K-ot, F-t, 
Zr-ot és O-t tartalmazott. 
 

       
 
 A 8.1-6. ábrán látható minta az 1-es pontban ugyancsak Al-ot, K-ot, F-t, Zr-ot és O-t 
tartalmazott. A 8.1-7. ábrán az EDS elemzés helyén egy folytonossági hiány arról tanúskodik, 
hogy az anyagban a szálak között valószínűleg gázhólyagok lehettek, így az anyag az 
elemzések helyein, ahol csak egy hártya volt jelen, beszakadt. A gázhólyagokat a vizsgálatok 
és elemzések közben elvétve tapasztaltam. Az elemzések eredményei alapján az állapítható 
meg, hogy a gázhólyagokat K-ban feldúsult részek „kísérik”, míg a K –főleg hőkezelt 
darabokban– a szálak között nem volt értékelhető. A gázhólyagok természetesen a szálak 
előzetes vizes oldatból történő felületkezeléséből is eredhetnek, de ez nem egyértelműen 
bizonyított, hiszen pl. a hibridszerkezetek előállításakor az olvadékot az előmelegített 
előformára öntöttem rá, 650°C-on pedig a víz biztosan elpárolog. Ugyanakkor gázhólyagot a 
DSC-ben előállított mintában is találtam (hasonlóan azokban a térfogatokban volt feldúsulva a 
K is), ami azt bizonyítja, hogy ez a probléma nem vezethető vissza technológiai hibára. A 
viaszos módszer esetén pedig a viasz „égése” az előformában az alumínium olvadék öntésének 
pillanatában elősegíti az esetlegesen ottmaradt víz elpárolgását. Ez a technológiai lépés sem 
bizonyítja elméletileg a vízmolekulák tényleges tömeges jelenlétét a határfelületen, ami a 
mikroszerkezetben látható lett volna minden esetben, apró buborékok (pórusok) formájában. 
 Van azonban kémiai magyarázat a gázhólyagok keletkezésére. Egyrészt az, hogy 
mihelyt a hőmérséklet 850-900°C-os tartományba emelkedik (ún. kritikus hőmérséklet [Kaptay 
(1998), 2/2.]), az Al reakcióba lép az Al2O3-dal Al2O gáz keletkezése közben [Rocher et al. 
(1989); [Kaptay (1998), 2/2.]. Másrészt, ha feltételezzük, hogy Al4C3 keletkezik a 
határfelületen. A kötések jellege és az összetétel milyensége alapján a karbidok 3 fő csoportba 
sorolhatók, miszerint kovalens, sószerű és intersztíciális karbidok léteznek. A sószerű 
karbidokban a fém-szén kötésnek jelentős ionos jellege van, így a vegyületek felépítése 
hasonló az ionrácsos anyagokéhoz. Az alkáli–, alkáliföldfémek és az alumínium karbidja 
sorolható ebbe a csoportba. Az összetételtől függően két típusuk van, a C4--egységet tartalmazó 
karbidok (pl. Al4C3 és Be2C), illetve a C2

2- (acetilid)-egységet tartalmazó karbidok (pl. CaC2). 
Közös jellemzőjük azonban, hogy termikusan viszonylag stabilisak, de könnyen hidrolizálnak 
metán, illetve acetilén képződése közben a következő reakciók alapján: 
 
    Al4C3 + 12 H2O = 4 Al(OH)3 + 3 CH4   (8.1-1) 
    CaC2 + 2 H2O = Ca(OH)2 + C2H2    (8.1-2) 
 
 Az egyenletek közül természetesen a felsőt emelném ki, miszerint az Al4C3 hidroxid és 

8.1-7. ábra. Öntött Al/K2ZrF6/EPXY111-Cf 
hibridszerkezet SEM felvétele (N=2000x) 

8.1-6. ábra. Öntött Al/K2ZrF6/EPXY111-Cf 
hibridszerkezetSEM felvétele (N=350x) – só 
agglomerátum a szálak között 



 
 

metángáz jelenlétében hidrolizál. Az esetleg jelenlévő víz tehát nem biztos, hogy gőzzé 
párolog, hanem metángáz keletkezése közben reakcióba lép. Az Al4C3 kikerülésének azonban 
fontos lépése lehet, hiszen az átalakul egy másik csapadékká. (Itt viszont előtérbe kerülhetnek 
a hidroxid tulajdonságai.) A keletkező Al(OH)3 kémiai kötései, felépítése elméletileg közelebb 
állhat a karbon szál felületén az előállításából származó (utólagos elektrolitos kezelés) 
gyökökhöz. Kapcsolatuk nem biztos, hogy csak másodrendű, azaz nem köztes reakciók 
eredménye lehet. Ez annyit jelent, hogy egy fizikailag jobb tulajdonságú, de nem annyira rideg 
fázis átmenetet jelenthet szerkezetileg a szál és a mátrix között. Mindezt annak érdekében 
emeltem ki, mert az elmélet szerint a makroszkópikus anyag a rá ható mechanikai 
igénybevételeket így kedvezőbben viseli el. Pozitív ugyan az Al4C3 szerkezeti hasonlósága is a 
két kiinduló anyagéval, de annak kiemelhető rossz mechanikai jellemzője, ridegsége 
szempontunkból nagyon lényeges – és káros. 
 A fejezet következő egységében K2ZrF6-tal felületkezelt, X10-es típusú karbon szálat 
tartalmazó, az öntést követően 1 órán keresztül 400°C-on hőkezelt hibridszerkezetek 
elektronmikroszkópos vizsgálata és EDS elemzésének eredményei olvashatók. 

       
 
 A 8.1-8. és 8.1-9. ábrák a minták elemzési pontjait (1) dokumentálják, miszerint hasonlóan 
F, C, O, K és Zr elemek vannak jelen. Ez az elemzés elemeket mutat ki, tehát biztosan nem 
tudom a jelenlévő Al és C elemekből bizonyítani az Al4C3 jelenlétét. Másrészt a felvételeken az 
elemek/vegyületek elhelyezkedése is jól látható. A szálak közül a különböző agglomerátumok 
kidiffundálnak a mátrix anyagába. A hőkezelt minta felvételei alapján az állapítható meg, hogy 
az öntést közvetlenül követően keletkező vegyületek összetétele ugyanaz, mint a nem hőkezelt 
mintákban, elhelyezkedésük azonban különbözik. A vegyületek tehát a hőkezelés hatására 
felbomolhatnak, és a mátrixba történő diffundálást követően újból a stabil vegyületekké 
alakulnak vissza. Az összetételük nem változott a hőkezelés folyamán, csak az 
elhelyezkedésükről mondható el, hogy átlagosan inkább a mátrixban, és nem a szálak, kötegek 
között jellemző. A 8.1-8. ábra bizonyítja azt is, hogy az agglomerátumok biztosan elmozdultak, 
ugyanis az eredetileg egy kötegben lévő karbon szálakat is magukkal vitték. Azok apró 
pontokban láthatók a felvételen az agglomerátumot körbeölelve. A hibridszerkezet rezet 
tartalmazott (a 2-es pont Al-Zr-Cu ternér eutektikum), mely a szilárduláskor fellépő áramlások 
közben a felvételen látható módon „körbefolyta” a zárványt, így dokumentálva az olvadék 
áramlási vonalait is, mert azok mentén vált ki. A felvételből arra lehet következtetni, hogy az 
agglomerátum bizonyos alkotójának meg kellett olvadnia ahhoz, hogy az ennyire el tudjon 
mozdulni, hogy ennyire szabályos áramlási vonalak alakuljanak ki. A felületkezelő vegyszer 
bomlásából származó vegyület, pl. a KZrF5 a hőkezelés hőmérsékletén (400°C) olvadt 
állapotba kerülhet, de legalábbis átalakul. 
 Ebben a vizsgálat sorozatban nem volt jellemző eltérés a K2ZrF6-ot és K2TiF6-ot 
tartalmazó minták között, így nagyon röviden foglaltam össze a K2TiF6-os hibridszerkezetek 

8.1-9. ábra. Hőkezelt Al/K2ZrF6/X10-Cf 
hibridszerkezet SEM felvétele (N=100x) 

8.1-8. ábra. Hőkezelt Al/K2ZrF6/X10-Cf 
hibridszerkezetSEM felvétele (N=75x) 



 
 

eredményeit. 
 A 8.1-10. ábrán Al/K2TiF6/Cf hibridszerkezet SEM felvétele látható. A kis nagyítású 
(N=100x) felvételen jól látszik, hogy a K2TiF6 vegyszer alkalmazásával megfelelő 
nedvesítéssel bíró határfelület állítható elő, a szerkezet pórusmentes, és a kémiai reakciók is 
megfelelően mentek végbe. A felvétel világosabb „részei” az Al-Al2Cu eutektikumok. A réz 
atomok ebben az esetben sem tudtak átdiffundálni a karbon szálkötegen, a szálak 
megakadályozták benne. A 8.1-11. ábrán látható fehér színű részek ternér eutektikumok, melyek 
Al-ot, Cu-et és Zr-ot tartalmaznak. A szálkötegek mellett pedig vegyszermaradványok 
agglomerátuma látható, melyek összetétele a K2ZrF6-os mintákban lévőkhöz hasonló volt (K, 
Al, F, Ti). 

       
 A fejezet következő, 8.1-1. táblázata K2ZrF6-tal kezelt karbon szállal öntött 
hibridszerkezetek jelölését, a 8.1-2. táblázata a minták EDS pontelemzéseit tartalmazza [Szalai 
(2000)]. Az elemzések véletlenszerűen, a vegyületcsoportokban történtek. 
 
8.1-1. táblázat. A vizsgált hibridszerkezetek és számozásuk 

Minta száma Hibridszerkezet 
3 Felületkezelt, gyanta nélküli C-szálat tartalmazó C/K2ZrF6/Al hibridszerkezet 
4 Felületkezeletlen, gyanta nélküli szálat tartalmazó C/K2ZrF6/Al hibridszerkezet 
5 X10 típusú C-szálat tartalmazó C/K2ZrF6/Al hibridszerkezet 
6 X11 típusú C-szálat tartalmazó C/K2ZrF6/Al hibridszerkezet 
7 EPXY C-szálat tartalmazó C/K2ZrF6/Al hibridszerkezet 
8 EPXY C-szálat tartalmazó C/K2ZrF6/Al hibridszerkezet 

 
 A minták EDS pontelemzése mutatja, hogy a Zr jelenléte a vegyület 
agglomerátumokban minden esetben kimutatható. Az Al és a Zr után a Cu volt kimutatható 
legtöbb esetben a vegyületfázisokban, ami főleg az Al-Al2Cu eutektikum szerves részét 
képezte. Ha az elemek mennyisége alapján rangsorolunk, az oxigén a következő. Jelenléte 
támasztotta alá számomra a vegyületfázisok különböző oxid-tartalmát. A K –tapasztalatom 
szerint– mindig a szálak között maradt rideg vegyületfázisok vagy a pórusok melletti mátrix 
térfogat alkotóeleme volt. Kiemelendő, hogy a C felfedezhető volt a szálak kötegei között 
elhelyezkedő vegyületcsoportokban is. A jelenség valószínűleg az Al4C3 jelenlétét bizonyítja. 
 

8.1-2. TÁBLÁZAT. HIBRIDSZERKEZETEK EDS PONTELEMZÉSÉNEK EREDMÉNYEI [SZALAI 
(2000)] 

Próbatest jele Elemek (tömeg %) 
Al Zr Cu C Si K F Cl O 

3 96,71 3,29 - - - - - - - 

3 72,35 25,29 - - 2,36 - - - - 

8.1-11. ábra. A titanátos hibridszerkezet SEM 
felvétele (N=150x) 

8.1-10. ábra. A titanátos hibridszerkezet SEM 
felvétele (N=100x) 



 
 

3 14,39 4,39 - 7,53 0,57 32,07 32,56 - 8,50 

3 65,29 23,85 0,79 - 1,98 - - - 8,09 

4 79,76 9,10 11,14 - - - - - - 

4 64,50 20,80 14,70 - - - - - - 

4 65,80 34,20 - - - - - - - 

4 53,42 20,12 26,47 - - - - - - 

5 92,68 7,32 - - - - - - - 

5 62,19 16,03 - 21,23 - 0,54 - - - 

5 84,46 9,75 - - - - - - 5,86 

5 45,21 18,10 - - - - - - 6,69 

6 83,11 3,06 13,83 - - - - - - 

6 53,01 29,92 14,46 - 2,61 - - - - 

6 51,47 25,33 11,25 - 2,11 - - - 9,85 

6 51,74 27,88 18,08 - 2,30 - - - - 

7 46,68 3,90 4,90 20,34 1,41 3,88 18,45 0,45 - 

7 76,47 13,47 0,84 - - 0,64 - - 8,58 

7 60,18 28,87 0,89 - - 0,37 - - 9,70 

7 49,07 23,11 5,42 - - 1,66 9,42 - 11,32 

8 59,40 19,01 - 9,89 - 0,31 - - 11,39 

8 60,39 22,95 - 7,22 - 0,56 - - 8,89 

8 47,23 19,20 7,19 11,66 1,35 - - - 13,37 

8 58,2 20,45 - 10,28 1,60 - - - 9,46 

 
Fontos megemlíteni, hogy a F elem nagyon kevés helyen volt megtalálható, de ott nagy 

mennyiségben. Ez azt a tényt bizonyítja, hogy ha a karbon szálak megfelelő távolságban 
vannak egymástól, a keletkező só agglomerátumok elkezdenek kiúszni a minta felületére 
közvetlenül az öntést követően (fehér por alakjában vannak jelen a minta felszínén), ezért a 
mátrixban nem maradnak benne. Másrészt közvetlenül a szálon is maradhatnak vegyület 
formájában. Megfigyelhető volt nagyon kevés Si és Cl is. A Si a kohóalumínium (a mátrix 
egyik alapanyaga) alkotója, a Cl pedig szennyező. Az elemzések alapján megállapítható, hogy 
a felületkezeletlen, gyanta nélküli szállal készült mintákban a felületkezelő vegyszer elemei 
közül csak a Zr volt jellemző. Előfordulhat, hogy ebben az esetben kevésbé gátolt a 
reagálatlanul maradt vegyszermaradványok mozgása. Ellenben az EPXY111 típusú szállal 
készült mintákban nagyon sok a C, a K és az O az Al és a Zr mellett (a F itt sem jellemző). Az 
X10 és X11 típusú szálakat tartalmazó minták jelenthetik az „átlagot” a két említett között. 
 Alapjában véve tehát megállapítható, hogy az alkalmazott karbon szálak felülete 
befolyásolja a kész kompozit mintában az alkotók határfelületének és mátrixának összetételét. 
 



 
 

    
 

A pontelemzések kiegészítéseként, adott vonal mentén végzett elemzések [Szalai (2000)] 
eredményeit is feldolgoztam. Az összes minta esetében megfigyelhető, hogy a szál és az 

alumínium között kialakult határrétegben is 
található C. A jelenség –véleményem szerint– a 
határrétegben kialakult karbidoknak köszönhető, 
azonban adódhat mérési hibából is, mert a mérés 
során a karbon szálakat is gerjesztette az 
elektronsugár, így tévesen belemérhető volt a 
karbon szál anyagi minősége is. Ez azért 
feltételezhető, mert a gerjesztett térfogat az 
érintkezési felülettől lefelé (az anyag belseje felé) 
kiszélesedik, és így a karbon szál kis része még 
beleeshet ebbe a térfogatba [Pozsgai (1994)]. Ha a 
szál a felület alatt a felülettel nem teljesen 
párhuzamosan halad a mátrixban, hanem 
valamelyik irányban elhajlik, akkor szintén 
beleeshet a gerjesztett térfogatba. A többi elemet 

tekintve, a darabokban közel azonosan alakult azok eloszlása. A szálak felszíne mellett a Zr és 
a F feldúsult. A Cu jelenlétét leginkább az befolyásolta, hogy a mérést a hibridszerkezet Al-
Al2Cu eutektikus összetételű részéhez közel vagy attól távol végezték-e el. 
 Az EDS vonalelemzéseket követően a karbon szálak felületén és azok közvetlen 
környezetében történt elemzéseket dolgoztam fel. A kísérlet célja volt –a vegyületek 
elhelyezkedésén túl–, hogy megvizsgáljam, vajon a karbon szálak felületi atomjai részt 
vesznek-e a kémiai reakciókban. Amennyiben részt vesznek, például karbidok keletkezése 
közben, a vegyületek a szálak felületén kimutathatók, és a szálak morfológiája is változik. 
Minél több reagálatlan vegyszer marad a szálak között, az arra utal, hogy a szál jobban 
elfogyott, és kerületének körszerűsége nagyon eltér az 1-től (ld. a 9. fejezetben). 

A 8.1-15. ábrán egy X10-es típusú karbon szállal előállított K2ZrF6-os hibridszerkezet 
töretfelülete látható. A fejezetnek ebben a részében a töretfelület EDS elemzésének 
eredményeit foglaltam össze. A 8.1-16. ábrán az előző ábra töretfelületének nagy nagyítású 
felvétele látható, egy karbon szál közvetlen felülete. 
 

8.1-13. ábra. Az EPXY111 szálat tartalmazó 
hibridszerkezet vonalmenti anakízise [Szalai 
(2000)] 

8.1-12. ábra. Az EPXY111 szálat tartalmazó 
hibridszerkezet vonalmenti anakízise [Szalai 
(2000)] 

8.1-14. ábra. Az EPXY111 karbon szálat 
tartalmazó hibridszerkezet SEM felvétele [Szalai 
(2000)] 



 
 

       
 
 A 8.1-16. ábrán látható szál elemzése alapján megállapítottam, hogy a karbon szál 
felületén lévő vegyület tartalmazza a karbon szál felületére felvitt felületkezelő vegyszer 
elemeit, a F-t és a K-ot és a hibridszerkezet alapanyagából (eutektikum) származó Cu is 
kimutatható volt. 
 A karbon szál közvetlen környezetének elemzéséből megállapítható, hogy szintén 
kimutathatók azok az elemek, amelyek a nedvesítést elősegítő vegyszert alkotják. A vegyszer 
elemein kívül Al-ot és C-t is kimutatott a mérés. Mivel a kimutatott C mennyisége viszonylag 
kevés, ezért feltételezhető, hogy a határfelületen kialakult vegyület tartalmazza. 
 A szálkitöredezések és a vegyszer réteg elemzéseiben, távolabb a szálaktól szintén 
közel azonos eredmény volt tapasztalható. A vegyszerben található elemek mennyiségében van 
némi ingadozás: az Al mennyisége kis mértékben nőtt, a C mennyisége pedig csökkent a 
szálaktól távolodva. A C jelenlétét szintén kétféleképpen lehet magyarázni. Lehet, hogy a 
felület alatt lévő szálat is gerjesztette a sugár, és ezért sikerült elemezni, de mivel itt még 
kevesebb az elemzett mennyiség, szintén feltételezhető, hogy a kialakult vegyület tartalmazza 
a C-ot. 
 A közvetlenül a töretfelületen lévő szálak mérési eredménye arra utal, hogy a darab 
törése előtt a mátrix és a szál között –ezen a kisebb részen– megfelelő kémiai kapcsolat volt, 
hiszen a szálon még mindig elemezhetőek voltak az Al és a felületkezelő vegyszer elemei, a K 
és F. 
 

8.1-3. TÁBLÁZAT. A KARBON FELÜLETÉN, KÖZVETLEN KÖRNYEZETÉBEN ÉS TÁVOLABB 
ELVÉGZETT PONTELEMZÉSEK EREDMÉNYEI 

Vizsgált terület Elemek (tömeg %) 
C Al Zr F K Cu 

Karbon szál felületén lévő 
vegyület 80,87 - 4,01 12,82 1,81 0,48 

Szálak közvetlen környezete 6,50 8,54 18,16 36,61 30,19 - 
Szálaktól távolabb 2,43 14,04 6,37 50,53 26,64 - 

Karbon szál felülete 72,31 14,39 1,60 9,68 2,01 - 
 
 
 
 
 
 
 
 

8.1-16. ábra. Az X10-es típusú karbon szálat 
tartalmazó cirkonátos hibridszerkezet 
töretfelületének SEM felvétele 

8.1-15. ábra. Az X10-es típusú karbon szálat 
tartalmazó cirkonátos hibridszerkezet 
töretfelületének SEM felvétele 



 
 

 

HOSSZÚSZÁLAS KOMPOZITOK VIZSGÁLATA 
 
 A fejezet a K2ZrF6-os és K2TiF6-os 
felületkezeléssel előállított, hosszúszálas 
kompozitok elektronmikroszkópos vizsgálatát és 
EDS elemzéseit tartalmazza. A mintákat a 6. 
fejezetben olvasható paraméterekkel állítottam elő 
viaszos és mechanikus (viaszmentes) előformával. 
 A 8.1-17. ábrán az Al/K2ZrF6/Cf hosszúszálas 
kompozit SEM felvétele látható, a karbon szálakat 
körülvevő, pálcika alakú vegyületfázisok. A 8.1-4. 
táblázatban a minta mátrixának EDS elemzésének 
átlagos eredménye látható. 
 
8.1-4. táblázat. Al/K2ZrF6/Cf hosszúszálas kompozit EDS 
elemzési eredményei 

Elem Tömeg% 
Al 69,36 
O 4,5 
Zr 26,13 

 
 A 8.1-18. ábrán Al/K2TiF6/Cf hosszúszálas 
kompozit elektronmikroszkópos felvétele látható, 
melyet előmelegítés nélkül, mechanikus 
előformával öntöttem. Az előállításnak hasonló 
paraméterei voltak, mint a viaszos módszernek, 
csak mechanikai befogó rögzítette a szálakat az 
előformában, és előmelegítés nélkül öntöttem. Jól 
látszik, hogy az előállításkor nem volt elég az 
infiltrációs idő ahhoz, hogy megfelelően 
körbefolyja az alumínium olvadék a karbon 
szálakat. Kémiai reakciók nem játszódtak le, hiszen 
az atomok nagyon távol maradtak egymástól. 
Probléma lehet a nedvesítésnél, hogy az egymáshoz 
túl közel került szálak közé az olvadék nem képes bevinni a vegyszer molekuláit, hiszen az 
fennakad a szálak közötti rés „bejáratánál”. 
Véleményem szerint ennek lehet diffúziós [Asthana I. 
(1998)] vagy egyszerű fizikai oka (méreténél fogva). 
 A 8.1-19. ábrán a kompozit 
elektronmikroszkópos felvételén jól kivehető, hogy az 
előmelegítés alkalmazásával a nedvesítés megfelelő 
volt, viszont a túl sok felületkezelő vegyszer miatt a 
karbon szálak szinte kezdtek elfogyni, azaz túl nagy 
mértékű volt a kémiai reakció a határfelületen. A minta 
ugyancsak viaszos bevonás nélkül, mechanikai 
befogóval készült [Magyar és munkatársai (1999)]. 
 A 8.1-5. táblázatban az előmelegítés nélkül és az 
előmelegítéssel előállított, mechanikus előformával 
öntött, K2TiF6-os felületkezelő vegyszert tartalmazó hosszúszálas kompozit EDS elemzésének 
eredménye látható. A táblázat több párhuzamos mérés után, a mintára legjobban jellemző két 
összetételi eredményt tartalmazza. 

8.1-17. ábra. Az Al/K2ZrF6/Cf hosszúszálas 
kompozit SEM felvétele - vegyületfázis 

8.1-18. ábra. Az Al/K2TiF6/Cf hosszúszálas 
kompozit SEM felvétele – előmelegítés nélkül 

8.1-19. ábra. Az Al/K2TiF6/Cf hosszúszálas 
kompozit SEM felvétele - előmelegítéssel 



 
 

 
8.1-5. táblázat. A C/K2TiF6/Al kompozit EDS elemzési eredményei 

Minta Elem Mennyiség (%) 

Al/K2TiF6/C kompozit, előmelegítés nélkül 
(8.1-18. ábrán látható minta) 

K 27,27 

Al 23,64 

F 49,09 

Al/K2TiF6/C kompozit, előmelegítés nélkül 
(8.1-18. ábrán látható minta) 

Cu 59,23 

Zn 37,8 

K 2,39 

Ti 0,49 

Fe 0,09 

Al/K2TiF6/C kompozit, előmelegítéssel 
(8.1-19. ábrán látható minta) 

Al 64,92 

Ti 17,54 

O 16,13 

V 0,11 

K 1 

Ca 0,29 

Al/K2TiF6/C kompozit, előmelegítéssel 
(8.1-19. ábrán látható minta) 

Al 91,79 

Ti 3,8 

K 4,42 

 
A 8.1-18. ábrán látható minta esetében, melyet előmelegítés nélkül öntöttem, 

szembetűnik az előmelegítés hiányának következménye, miszerint a felületkezelő vegyszer 
elemeit vagy nem találjuk a szálak közötti mátrixban, vagy nagyon nagy mennyiségben jelen 
vannak. Ennek ugyanaz az oka, amiért az olvadék nem nedvesítette a szálakat, nagyon rövid 
volt az infiltrációs idő, nem volt elég a diffúzióhoz (vegyszer molekulái elbomlanak, 
diffundálnak, majd a reagálatlanul maradt elemek újból a stabil formát keresve „összeállnak” 
az eredeti molekulává). A 8.1-19. ábrán látható, előmelegítéssel öntött minta esetében a mérést a 
szálak között lévő mátrix térfogatban végeztem el. Az előzőekhez hasonlóan fellelhetők a 
felületkezelő vegyszer elemei. 

A 8.1-20. és 8.1-21. ábrákon a K2TiF6 vegyszerrel felületkezelt karbon szálakból, viaszos 
módszerrel előállított kompozit minta felvételei láthatók. A mintákon EDS elemzést ugyancsak 
végeztem, mely a 8.1-20. ábrán lévő minta esetén ugyanolyan eredményeket adott, mint amit az 
előzőekben is tapasztaltam (a mátrix Al-ot, a szálak felülete és a közöttük lévő térfogat pedig 
K-ot, Al-ot és F-t tartalmazott). A 8.1-21. ábrán látható minta azonban kellemes meglepetést 
okozott, mert a szálak kötege által bezárt mátrix térfogatban a felületkezelő vegyszernek 
semmilyen alkotóeleme nem volt analizálható. A következtetésem ebből az volt, hogy a viasz 
elősegítette a keletkezett vegyszer–agglomerátumok távozását –az öntést követően– a minta 
felszíne felé (el nem tűnhettek). 



 
 

       
 

A DSC KOMPOZIT MODELLEK VIZSGÁLATA 
 
 A fejezetrész a DSC berendezésben 
előállított minták (6. fejezet) SEM vizsgálatát és EDS 
elemzéseit foglalja össze. A 8.1-22. ábrán a K2ZrF6-
os vegyszerrel összeállított minta kis nagyítású 
felvétele látható. A darabban nem látszanak az 
összeállított „elemek”, nem vehető ki a két 
alumíniumlap, sem a közötte elhelyezett vegyszer. 
Erre az eredményre számítottam, hiszen a vizsgálat 
hőmérséklet tartománya meghaladta a fémmátrix 
(Al) olvadáspontját. A megszilárdult minta 
látszólag azonban két részre osztható. A 
mikroszondás elemzés szerint összetételbeli 
különbségek is vannak a két rész között. A felső, 
világosabban detektált térfogatban található meg a 
magasabb rendszámú Zr az Al mellett, az alsó térfogat pedig csak Al. A minta két szélén 
található két pórust főleg K és kevesebb Al veszi körbe. Megállapítható, hogy K a darab más 
részein nincsen jelen. 
 

       
 
 A K2TiF6-ot tartalmazó minta (8.1-23. és 8.1-24. ábrák) az olvadást/szilárdulást követően a 

8.1-21. ábra. A titanátos, viaszos módszerrel 
előállított hosszúszálas kompozit SEM felvétele 
(N=1500x) 

8.1-20. ábra. A titanátos, viaszos módszerrel 
előállított hosszúszálas kompozit SEM felvétele 
(N=2000x) 

8.1-24. ábra. A titanátot tartalmazó DSC minta 
SEM felvétele (N=175x) 

8.1-23. ábra. A titanátot tartalmazó DSC minta 
SEM felvétele (N=35x) 

8.1-22. ábra. A cirkonátot tartalmazó DSC 
minta SEM felvétele (N=25x) 



 
 

K2ZrF6-ostól eltérő szerkezetű lett. Ez sem teljesen homogén, de ez magyarázható azzal, hogy 
a zárt térben végzett kísérlet esetén nincs is indok az olvadék keveredésére. A homogenizáltság 
azonban így is jellemzőbb, mint a másik mintában. Ez a darab nem különül el két –szemmel is 
látható– térfogategységre, azaz vegyszert tartalmazó és nem tartalmazó részekre. Ebben a 
mintában sávok láthatók, nem jellemző „magában” az Al, csak K2TiF6-tal együtt fordul elő. A 
mintát K és Al tartalom jellemzi. Ebben az esetben is inkább a pórusok mellett tapasztalható a 
K tartalom, de nem annyira jellegzetesen, mint a másik esetében. Kérdés, hogy a nitrogénnel 
öblített, zárt térben lévő olvadékba hogyan kerül ekkora pórus? Az indok az lehet, hogy –
ahogyan a fejezetben már említettem– kémiai reakciókban gázok keletkeznek. 



 
 

 

9. A MIKROSZKÓPOS SZÖVETKÉPEK FELDOLGOZÁSA 

SZÁMÍTÓGÉPES KÉPELEMZÉS MÓDSZERÉVEL 

 
 
 A képelemző eljárás célja a hibridszerkezetekben és a viaszos módszerrel előállított 
kompozitokban lévő karbon szálak morfológiájának és eloszlásának vizsgálata volt. Másrészt 
következtetéseket vontam le a szálak távolságának és a szálak közötti mátrix térfogat 
összetételének kapcsolatáról is, valamint számítással megállapítottam a szálak átlagos 
távolságát. (Az eloszlás-diagramokat a 7. Melléklet tartalmazza.) 
 
9.1. A karbon szálak morfológiája, térfogataránya és eloszlása a mátrixban 

 
A kvantitatív metallográfiai vizsgálatok (pl. képelemző berendezés) segítségével 

lehetőség nyílik a szövetszerkezet számszerű jellemzésére. A kép kiértékelésének két nagy 
csoportját különböztetik meg: a kép egészére vonatkozó méréseket és a képen látható egyedi 
objektumok vizsgálatát. Az első esethez tartozik pl. a térfogatarány és a szemcseméret 
meghatározása. Az egyes objektumokra vonatkozó méréseket méret, elhelyezkedés és alak 
meghatározására használják. A méretet általában a területtel, hosszúsággal és szélességgel 
jellemzik. Az elhelyezkedés vizsgálatánál az objektumok helyét, orientációját és az ezek között 
lévő kapcsolatot elemzik. Az eredmények kiértékelésének több módja van, de közös vonásuk, 
hogy geometriai törvényszerűségeken és valószínűség számításon alapulnak. 
 

A KARBON SZÁLAK MORFOLÓGIAI VIZSGÁLATA 
 

A fejezetrész Al/K2ZrF6/Cf hibridszerkezetek EPXY111 típusú karbon szálainak 
képelemző berendezéssel meghatározott területi, kerületi és körszerűségi adatait tartalmazza és 
elemzi (9.1-2. táblázatban szereplő minták). A 9.1-1. táblázatban a minták mért adatainak 
átlagértékei láthatók [Magyar és munkatársai (2000)]. 
 
9.1-1. táblázat. Az Al/K2ZrF6/Cf hibridszerkezet minták karbon szálainak terület-, kerület- és körszerűség átlaga 

Minta Területátlagok (μm2) Kerületátlagok (μm) Körszerűség átlagok 
(_) 

EPXY111 C-szálat tartalmazó C/K2ZrF6/Al 
öntött hibridszerkezet (1) 35,71 26,7 1,69 

EPXY111 C-szálat tartalmazó C/K2ZrF6/Al 
öntött hibridszerkezet (3) 36,21 25,69 1,52 

EPXY111 C-szálat tartalmazó C/K2ZrF6/Al 
öntött hibridszerkezet (4) 33,23 24,95 1,54 

EPXY111 C-szálat tartalmazó C/K2ZrF6/Al 
öntött és 1 óráig hőkezelt hibridszerkezet (12) 27,63 20,52 1,2 

EPXY111 C-szálat tartalmazó C/K2ZrF6/Al 
öntött és 1 óráig hőkezelt  hibridszerkezet (14) 28,93 21,02 1,2 

EPXY111 C-szálat tartalmazó C/K2ZrF6/Al 
öntött és 1 óráig hőkezelt  hibridszerkezet (15) 26,93 21,02 1,31 



 
 

 
 A kapott mérési adatok alapján megállapítható, hogy a véletlenszerűen vett öntött és 
hőkezelt minták terület-, kerület- és körszerűség átlagai nagyságrendileg nem térnek el 
egymástól. Ebből levonható az a következtetés, hogy az előállítási technológia reprodukálható. 
Másrészt megállapítható, hogy a hőkezelt mintákban a karbon szálak területe, kerülete kisebb, 
mint a nem hőkezelt, öntött mintákban. Ez azzal magyarázható, hogy a határfelületen a 
hőkezelés alatt megindul a diffúzió, és beindulnak a kémiai reakciók is. A karbon szálak 
elkezdenek oldódni új és újabb vegyületek képződése közben. Ezzel párhuzamosan a 
körszerűség értékeik is csökkentek. 
 

A SZÁLAK TÉRFOGATARÁNYÁNAK MÉRÉSE 
 

Quantimet570C típusú képelemző berendezéssel meghatároztam a karbon szálak 
térfogatarányát a mátrixban. A különböző látóterekről készült fénymikroszkópos felvételeket a 
képelemző program segítségével digitális képekké alakítottam. A digitális képeket detektálás 
után szürkekép átalakításokkal dolgoztam fel. Ezt követően mértem a szálak térfogatarányát a 
látóterekben. A 9.1-2. táblázat az Al/K2ZrF6/Cf hibridszerkezetek egyes értékeit tartalmazza. 
 

9.1-2. TÁBLÁZAT. AZ ERŐSÍTŐ FÁZIS TERÜLETEINEK ÁTLAGÉRTÉKEI AZ AL/K2ZRF6/CF 
HIBRIDSZERKEZETEKBEN 

A próbatestek Térfogatarány (átlag) (%) 

Felületkezelt, gyanta nélküli C szálat tartalmazó 
Al/K2ZrF6/Cf öntött hibridszerkezet 22 

Felületkezeletlen, gyanta nélküli C szálat tartalmazó 
Al/K2ZrF6/Cf öntött hibridszerkezet 28 

X10 típusú C szálat tartalmazó Al/K2ZrF6/Cf öntött 
hibridszerkezet 22 

X11 típusú C szálat tartalmazó Al/K2ZrF6/Cf öntött 
hibridszerkezet 26 

EPXY111 C szálat tartalmazó Al/K2ZrF6/Cf öntött 
hibridszerkezet (1) 33 

EPXY111 C szálat tartalmazó Al/K2ZrF6/Cf öntött 
hibridszerkezet (3) 32 

EPXY111 C szálat tartalmazó Al/K2ZrF6/Cf öntött 
hibridszerkezet (4) 32 

EPXY111 C szálat tartalmazó Al/K2ZrF6/Cf öntött 
hibridszerkezet (7) 37 

EPXY111 C szálat tartalmazó Al/K2ZrF6/Cf öntött 
hibridszerkezet (8) 38 

EPXY111 C szálat tartalmazó Al/K2ZrF6/Cf öntött és 1 
óráig hőkezelt hibridszerkezet (12) 32 

EPXY111 C szálat tartalmazó Al/K2ZrF6/Cf öntött és 1 
óráig hőkezelt hibridszerkezet (14) 17 

EPXY111 C szálat tartalmazó Al/K2ZrF6/Cf öntött és 1 
óráig hőkezelt hibridszerkezet (15) 28 

 
 Megállapítható, hogy a karbon szálak térfogataránya 17-38 térfogat% között szór. Mint 
említettem, a szálak területe függ attól, hogy hőkezelt mintában vannak-e, illetve 
nagymértékben befolyásolja az értékeket az, hogy milyen típusú szálat alkalmaztunk az 
előállítás során. Bár ebben a méréssorozatban a legkisebb értéket is EPXY111 típusú szállal 
készített mintában mértem, a vizsgálatok eredményei alapján átlagosan mégis az jellemző, 
hogy ezzel a száltípussal érhető el az erősítő fázis legnagyobb térfogataránya. A másik négy 
fajta szállal átlagosan 25 térfogat%-os arány érhető el, az EPXY111 típusúval ez az arány 



 
 

átlagosan 28 térfogat%. 
 
 
 

A SZÁLAK ELOSZLÁSÁNAK VIZSGÁLATA 
 

Képelemző berendezés segítségével újabb méréseket végeztem el a K2ZrF6 vegyszerrel 
felületkezelt szálakkal öntött hibridszerkezeteken annak érdekében, hogy számszerűsíteni 
tudjam a karbon szálak eloszlását a mátrixban. A fénymikroszkópos felvételeken a karbon 
szálak egymástól való távolságát jellemző úgynevezett hatósugár szerinti vázszerkezetet 
hoztam létre [Hua-Nan et al. (1998), Gácsi (2001)]. Az így létrehozott hálós szerkezet egyes 
celláinak terület-mérésével jellemeztem a szálak eloszlását a mátrixban. A darabokról készített 
felvételeket számos lépésben –szürkeképen és bináris képeken– szükséges volt átalakítani a 
mérésekhez. Egy látótér felvételén és annak átalakításain keresztül mutatom be a szürkekép 
átalakítások lépéseit (9.1-1.a), b), c), d) ábra). 

A képelemzés tulajdonképpen egy összetett folyamat, amely a következő főbb lépésekből 
áll: a) a képek érzékelése és rögzítése; b) a képek digitális feldolgozása, a lényeges 
információk kiemelése; c) a képeken található –vizsgálni kívánt– jellegzetességek (’features’), 
vagy objektumok (’object’) megkülönböztetése, a háttértől való elválasztása; d) a bináris képek 
átalakítása, a mérés előkészítése; e) a mérés végrehajtása; f) az eredmények értelmezése [Gácsi 
(2001)]. 
 A kompozit próbatestek felszíne a karbon szálak miatt viszonylag nehezen csiszolható 
és polírozható síkfelületté, ezért a próbáról készült felvételeken néhol homályos részek 
észlelhetők. A kép jobb kezelhetősége érdekében a homályosságot a „WSarpen” művelet 
segítségével sikerült kiküszöbölnöm. Ennek elméleti alapja az, hogy az élkiemelő kernelek (a 

képelemző program alapegységei, 
amelyek 3x3-as mátrixok) a 
képpontok szürkeségi szintje 
közötti különbséget veszik 
figyelembe a kép egyes irányaiban. 
A kernelek középső elemét a 
körülötte lévő, többi nyolc elem 
fogja meghatározni. A gyakorlatban 
ez annyit tesz, hogy a monitoron 
látható kép ennek köszönhetően 
élesebb és világosabb lesz. Ezt 
követően a jól látható, vizsgálandó 
objektumokat detektáltam, azaz a 
képet bináris képpé alakítottam, 
majd a bináris képen kijelöltem a 
számomra fontos, mérendő 
objektumokat. (A program a 
kijelölést színnel jelzi.) A 
detektálás egyébként nem más, 
mint a kép figyelembe venni és 
elhanyagolni kívánt tartományainak 
elkülönítése. A detektálást 
követően a képpontok szürkeségi 
szintjéről már nem beszélhetünk, az 
egyes képpontokhoz 0 vagy 1 
értékeket rendelünk. A detektálás a 

 a)  b)
 

 c)  d)
 

9.1-1. ÁBRA.A) AZ X11-ES MINŐSÉGŰ KARBON SZÁLAT 
TARTALMAZÓ HIBRIDSZERKEZET 

FÉNYMIKROSZKÓPOS FELVÉTELE, B) AZ EGYMÁSTÓL 
ELVÁLASZTOTT KARBON SZÁLAKAT TARTALMAZÓ, 

DETEKTÁLT BINÁRIS KÉP, C) A LÁTÓTÉR HATÓSUGÁR 
SZERINTI VÁZSZERKEZETE D) A HATÓSUGÁR



 
 

képelemzési folyamat egyik legegyszerűbb, ugyanakkor talán a legkritikusabb pontja, mivel 
ekkor történik a mérendő objektumok körvonalainak, határainak kijelölése. Szubjektív, de a 
digitalizálást megelőző műveletekkel csökkenthető a szubjektív hibák bevitele. A detektálást a 
fekete képpontokra végeztem el, de maradtak olyan detektált képpontok is, amelyek nem a 
karbon szálakat alkották. Ezek a későbbiekben a vázszerkezet kialakításánál zavaró 
tényezőként szerepelhetnek, így további átalakításokat végeztem el a bináris képen. Az 
„Outline” művelet segítségével az objektumok határán lévő 1 képpontnyi sávot detektáltam, 
majd a „Binary Logical” almenüben az először detektál képet „AxorB” művelettel 
átalakítottam. A logikai műveletek, mint az „or” (unió), az „and” (metszet), valamint a „xor” 
(xor = or-and), szokásos értelmezésükhöz híven két kép által az adott képpont-mátrixból 
együttesen elfoglalt, mindkettejük által elfoglalt, illetve csupán egyikük által elfoglalt 
képpontokat jelentik. A műveletekkel el tudtam távolítani a feleslegesen detektált képpontokat. 
A továbbiakban az egymástól el nem különült szálakat kellett szétválasztanom, hiszen ezek 
szintén zavaró tényezők lettek volna a vázszerkezet létrehozásában. Az „Open, Close, Erode 
vagy Dilatation”, illetve a „Cat” műveletekkel elválasztottam a szálakat egymástól, és néhány 
esetben a „Binary Transzform” menüben lévő átalakításokat is alkalmaztam. Az „Open” az 
apró és világos objektumokat távolítja el (levágja, azaz erodálja), míg a „Close” az apró, sötét 
jellegzetességek eltüntetésére használható (kitölt, azaz dilatálja) annak érdekében, hogy az 
objektum határvonala minél „simább” legyen. Az objektumok mérete az alkalmazott eróziók és 
dilatációk számától, valamint a szerkezeti elem alakjától és méretétől függ. A következő lépés, 
a „Cat” értelemszerűen az egymás mellett detektált képpontok szétvágását jelenti, amivel két, 
össze nem illő objektumot választok el egymástól. A 9.1-1.b) ábra az így elkészült felvételt 
mutatja. Ha a műveletsor után még mindig vannak feleslegesen detektált képpontok, akkor újra 
végrehajtható az „Outline” művelet és az „AxorB” művelet. Ezt követi a befejező lépés. A 
„Skeleton” művelet segítségével a karbon szálak közötti területrészeket lecsökkentettem egy 
képpont szélességűre, majd a „Skíz” művelet segítségével a hibás részeket eltávolítottam. A 9.1-
1.c) ábrán a végleges vázszerkezet látható, amelyen a méréseket végeztem. Ezt a vázszerkezetet 
a „Binary Logical” menüben a „Copy” művelet segítségével rámásoltam az eredeti felvételre, 
így kaptam a 9.1-1.d) ábrán lévő felvételt [Gácsi (2001)]. 
 Hatósugár szerinti vázszerkezeteket készítettem látóterenként, majd mértem a cellák 
morfológiai paramétereit, mert a szálak eloszlása a cellák területeinek eloszlásával 
jellemezhető. A 9.1-3. táblázat a 9.1-2. táblázatban látható hibridszerkezetek cellaterületeinek 
átlagértékeit tartalmazza. 
 

9.1-3. TÁBLÁZAT. A CELLATERÜLETEK ÁTLAGÉRTÉKEI A HIBRIDSZERKEZETEK 
VÁZSZERKEZETEI ALAPJÁN 

Minták Cellaterületek átlagértékei 
(μm2) 

Felületkezelt, gyanta nélküli C szálat tartalmazó Al/K2ZrF6/Cf öntött 
hibridszerkezet 340 

Felületkezeletlen, gyanta nélküli C szálat tartalmazó Al/K2ZrF6/Cf öntött 
hibridszerkezet 214 

X10 típusú C szálat tartalmazó Al/K2ZrF6/Cf öntött hibridszerkezet 270 
X11 típusú C szálat tartalmazó Al/K2ZrF6/Cf öntött hibridszerkezet 265 

EPXY111 C szálat tartalmazó Al/K2ZrF6/Cf öntött hibridszerkezet (1) 99 

EPXY111 C szálat tartalmazó Al/K2ZrF6/Cf öntött hibridszerkezet (3) 124 

EPXY111 C szálat tartalmazó Al/K2ZrF6/Cf öntött hibridszerkezet (4) 90 

EPXY111 C szálat tartalmazó Al/K2ZrF6/Cf öntött hibridszerkezet (7) 176 

EPXY111 C szálat tartalmazó Al/K2ZrF6/Cf öntött hibridszerkezet (8) 151 
EPXY111 C szálat tartalmazó Al/K2ZrF6/Cf öntött majd 1 órán keresztül hőkezelt 

hibridszerkezet (12) 84 



 
 

EPXY111 C szálat tartalmazó Al/K2ZrF6/Cf öntött majd 1 órán keresztül hőkezelt  
hibridszerkezet (14) 166 

EPXY111 C szálat tartalmazó Al/K2ZrF6/Cf öntött majd 1 órán keresztül hőkezelt  
hibridszerkezet (15) 98 

 A mérési eredmények alapján megállapítható, hogy a hibridszerkezetben alkalmazott 
szálelőforma nem teljesen kielégítő, mert a szálak egymás közötti távolsága ugyan nem tér el 
nagyságrendileg, de a szórás nagy. A szórás csökkentése is segített rávezetni arra, hogy 
megtervezzem a viaszos előformát, amelyben a szálak távolsága kiegyenlítettebb a minta 
vizsgált térfogataiban. 
 
A SZÁLTÁVOLSÁGOK MEGÁLLAPÍTÁSA SZÁMÍTÁSSAL 
 
 Egy bizonyos látótérben lévő szálak távolsága azok kerületének és a látótérben elfoglalt 
helyüknek (részarány) arányában számítható ki. A számításhoz a következő képletet 
alkalmaztam: λ = 4[(1-x)/LA*(4/π)], ahol λ az átlagos száltávolság, x a szálak részaránya a 
látótérben és LA a szálak kerületének és a látótér valódi méretének (kalibrálás után) a 
hányadosa [Csepeli és munkatársai (1995)]. A 9.1-4. táblázatban a 3-as számú hibridszerkezet 
és más, öntött, hőkezelt hibridszerkezetek fenti képlettel történő számított száltávolság értékei 
láthatók. 
 

9.1-4. TÁBLÁZAT. A SZÁLAK SZÁMÍTOTT VALÓDI TÁVOLSÁGÁNAK ÁTLAGÉRTÉKEI ÖNTÖTT ÉS 
HŐKEZELT HIBRIDSZERKEZETEKBEN 

Minta Szálak számított távolsága (μm) 
EPXY111 C-szálat tartalmazó C/K2ZrF6/Al öntött hibridszerkezet (3) 21,03 
EPXY111 C-szálat tartalmazó C/K2ZrF6/Al öntött és 1 óráig hőkezelt 

hibridszerkezet (12) 20,69 

EPXY111 C-szálat tartalmazó C/K2ZrF6/Al öntött és 1 óráig hőkezelt 
hibridszerkezet (15) 41,72 

EPXY111 C-szálat tartalmazó C/K2ZrF6/Al öntött és 5 percig hőkezelt 
hibridszerkezet (36) 15,38 

EPXY111 C-szálat tartalmazó C/K2ZrF6/Al öntött és 20 percig 
hőkezelt hibridszerkezet (38) 14,44 

EPXY111 C-szálat tartalmazó C/K2ZrF6/Al öntött és 15 percig 
hőkezelt hibridszerkezet (48) 19,51 

 
 A különböző ideig hőkezelt mintákban a hőkezeléssel nem változott a szálak átlagos 
távolsága, hiszen a minta nem olvadt meg. A kémiai reakciók a határfelületen mentek végbe, 
így elméletileg nem befolyásolták a szálak távolságát. A szórás bizonyára –a cellaterülettel 
történő jellemzéshez hasonlóan– az előforma pontatlanságából eredhetett, hiszen a számításhoz 
felhasználtam a valódi minták –az előzőekben már említett– látótereinek képelemzéssel kapott 
mérési eredményeit is. A szálak részarányát a látótérben a szálak képelemzővel mért 
területeiből számítottam ki, a λ értékeket pedig a szálak kerületeinek segítségével kaptam meg. 
A mérést befolyásolta az, hogy a szálak esetlegesen inhomogénen helyezkedtek el a 
mintákban, így a látóterekben is. 
 
9.2. A szálak elhelyezkedése és a kémiai elemek eloszlása 
 
 Scanning elektronmikroszkópos vizsgálatokat és mikroszondás elemzéseket végeztem 
olyan Al/K2ZrF6/Cf hibridszerkezeteken, melyeket az infiltrációt követően különböző idejű, 
400°C-os hőkezelésnek vetettem alá. A vizsgálatok célja az volt, hogy közvetlenül a szálak 
között megvizsgáljam a hőkezelés hatását a képződő vegyületek összetételére, 
elhelyezkedésére, eloszlására vonatkozóan. Másrészt következtetéseket vontam le arra 
vonatkozóan, hogy hogyan befolyásolhatja a keletkező kristályos fázisok elemeinek eloszlását 



 
 

a karbon szálak távolsága. 
A 9.2-1. táblázat a különböző minták hőkezelési hőmérsékleteit és idejét tartalmazza. 

9.2-1. TÁBLÁZAT. A VIZSGÁLT HIBRIDSZERKEZETEK HŐKEZELÉSI IDEJE ÉS HŐMÉRSÉKLETE 

Minták Hőkezelés ideje 
(perc) Hőkezelés hőmérséklete (°C)

EPXY111 C-szálat tartalmazó Al/K2ZrF6/Cf öntött és 
hőkezelt hibridszerkezet (36) 5 400 

EPXY111 C-szálat tartalmazó Al/K2ZrF6/Cf öntött majd 
hőkezelt hibridszerkezet (38) 20 400 

EPXY111 C-szálat tartalmazó Al/K2ZrF6/Cf öntött majd 
hőkezelt hibridszerkezet (48) 15 400 

 
ELEMEK ELOSZLÁS-TÉRKÉPÉNEK KÉSZÍTÉSE 
 

A hibridszerkezetekről 
darabonként 6-10 látótérben 
2500x-os nagyítású SEM 
felvételeket készítettem a 
minták véletlenszerű helyeiről 
– a karbon kötegeken belül 
eső részekből. Minden 
látótérben a szálak közötti 
mátrix-térfogatot átlagosan 
10-18 pontban EDS-val 
elemeztem. Elkészítettem a 
szálak és az elemzett pontok 
hatósugár szerinti 
vázszerkezeteit, majd 
egymásra másolva azokat 
megkaptam az elemek 
eloszlását a vizsgált mátrix-
térfogatban. A 
vázszerkezeteket képelemző 
berendezéssel állítottam elő, 
majd mértem azok 
morfológiai paramétereit. 
 A SEM felvétel beolvasása után a következő lépésekben történt az átalakítás: „Image 
Transzform-Wsharpen”, „Detect”, „Binary-Open, Close” és „Binary-Segment”. Ezzel a 
műveletsorozattal detektáltam a szálakat, melyeken kalibrálás után morfológiai paraméterek 
mérését végeztem el (részarány, terület, kerület, körszerűség, orientáció). A „Label”, majd 
„Copy to Bit” menüket alkalmazva elmentettem a detektált képeket szürkeképként, melyek 
inverzét aztán rámásoltam az eredeti felvételre. Mindezzel párhuzamosan a szálak detektálását 
követően a „Binary Amend-Skeleton” és „Skíz” menüivel elkészítettem a látótér vázszerkezetét, 
és ugyancsak szürkeképet készítettem belőle, amit hasonlóan rámásoltam az eredeti felvételre. 
 A kapott szürkekép-vázszerkezeteket „Charcoal Sketch” filterrel átalakítva megkaptam 
a vázakat, a szürkeképek inverzét. Gimp képfeldolgozó program segítségével a hálókból 
bináris képet készítettem, majd a mérési pontok vázát rámásoltam a szálak távolságát jellemző 
vázra. A képelemzős mérési eredmények és a mikroszondás elemzések segítségével –
ugyancsak a Gimp program segítségével– „kiszíneztem” a metszeteket úgy, hogy a színek 
megfelelően a tartományra legjellemzőbb elemet képviselik. Eszerint kaptam meg a szálak 
távolságának függvényében az elemek eloszlási térképeit. A műveletsor –egy példán 
keresztül– a következő ábrasorozaton látható (9.2-1.a), b), c), d), 9.2-2.a), b), c), d), e), f) és 

a) b)
 

c) d)
 

9.2-1. ÁBRA. A) SEM FELVÉTEL A 38-AS MINTÁRÓL, B) A 
MINTA ELEMZETT LÁTÓTERE, C) A SZÁLAKRÓL KÉSZÜLT 
SZÜRKEKÉP INVERZE, D) AZ INVERZ HÁLÓ AZ EREDETI 

FELVÉTELRE MÁSOLVA



 
 

9.2-3. ábrák). 
 

A KARBON SZÁLAK TÁVOLSÁGÁNAK ÉS A LÁTÓTÉR KÁLIUM RÉSZARÁNYÁNAK ÖSSZEFÜGGÉSE 
 
 A SEM és EDS elemzések alapján megállapítottam, 
hogy a felületkezelő vegyszer öntés közben végbemenő kémiai 
reakcióiból visszamaradó rideg vegyület fázisok elhelyezkedése 
összefüggésben van a K elem jelenlétével. Minden elemző 
módszerrel találtam K-ot a határfelületen (SEM-EDS, TEM-
EDS, elektrondiffrakciós vizsgálat, röntgendiffrakciós módszer) 
néhol nagyobb, néhol kisebb tömegszázalékban. 
 Az egységben a képelemző berendezéssel kapott mérési 
adatokat használtam. Azoknak az öntött majd hőkezelt 
hibridszerkezeteknek az adatait dolgoztam fel, melyekben az EDS elemzések alapján a szálak 
közötti mátrix-térfogatra jellemzőbb volt a K (mennyisége meghaladta az 50%-ot), mint 
bármely más elem. Olyan elemek voltak a figyelmem középpontjában, amelyek a 
határfelületen keletkezett kristályos fázisok alkotóelemei (az Al-ot is beleértve). Három mintát 
elemeztem, a 36-os, a 38-as és a 48-as jelzésű öntött majd hőkezelt Al/K2ZrF6/Cf 
hibridszerkezeteket. 
 2500x-os nagyítású SEM felvételekből indultam ki. A szálak közötti mátrix-
térfogatokban véletlenszerűen mikroszondás pontelemzést végeztem, majd az elemek arányát 
kiegészítve rögzítettem az elemzési pontok helyeit is. Következő lépesekben morfológiai 
paramétereket (terület, kerület, körszerűség) vettem fel az eredeti látótérben látható szálak, 
illetve a mérési pontok alapján felvett hatósugár szerinti vázszerkezetekről. Ezt követően 
látóterenként kigyűjtöttem a mérési pontok vázának cellaterületeit, és hozzárendeltem a cellára 
legjellemzőbb elemet. A káliumban dús celláknak látóterenként összeadva a területüket 
kiszámítottam a mintára jellemző (összes látótér területösszege) részarányát, így minden 
látótérben megkaptam a K részarányát. Ezekhez az adatokhoz egyesével hozzárendeltem a 
„saját” látóterük számolt átlagos száltávolságát. Azt tapasztaltam, hogy a szálak távolságának 
látóterenkénti növekedésével a K részaránya csökkenő tendenciát mutat, ami arra enged 

 a)    b)    c) 
 

 d)    e)    f) 
 

9.2-2. ÁBRA. A) A SZÁLAK VÁZSZERKEZETE, B) A VÁZ AZ EREDETI FELVÉTELEN, C) AZ EDS 
MÉRÉSI PONTOK AZ EREDETI KÉPEN, 

D) AZ EDS MÉRÉSI PONTOK HÁLÓJA, E) AZ EDS MÉRÉSI PONTOK ÉS A PONTOK HÁLÓJA AZ 
EREDETI FELVÉTELEN F) A KÉT VÁZSZERKEZET EGYMÁSBA MÁSOLVA

9.2-3. ÁBRA. A SZÍNEZETT 



 
 

következtetni, hogy növekvő száltávolsággal csökken a K részaránya több látótérben, azaz a 
minta térfogatában is. Ebből a mikroszerkezetre vonatkozóan sok következtetés levonható, de 
sok magyarázata is lehetséges. A karbon szálak között –az öntést és a szilárdulást követően– 
maradt felületkezelő vegyszer maradványok és a kémiai reakciók termékei rideg só 
agglomerátumokat képeznek. Ezek a fázisok a kompozit alakításakor –méretüktől függően– 
elmozdulnak, vagy széttörnek. Ezek a törések repedéseket indítanak a kompozit mátrixában, de 
az Al/C határfelületet biztosan rongálják. Az öntést követő, de az alakítást megelőző 
hőkezeléssel azonban ez befolyásolható, hiszen az agglomerátumok felbomlanak, és elemeik 
kidiffundálnak a szálak közül. A hűlést követően pedig újból felvéve stabil formájukat 
molekulákká alakulnak, amikor már nem a határfelületen, hanem valahol a mátrixban 
helyezkednek el. Ott kevésbé lesznek veszélyesek alakítás közben, mint a határfelületen. A 
bomlás azonban veszélyes is lehet, mert még több és nagyobb agglomerátum képződhet, 
melyek még erőteljesebb töréseket okozhatnak. Ha az előállítás infiltrációs ideje megfelelő, 
akkor –mivel az előformában lévő szálak az olvadt mátrixban elmozdulhatnak– az említett 
vegyszer agglomerátumok kiúszhatnak az olvadék felületére a szálak közül. Az öntést 
követően pedig fehér por alakjában vannak jelen a minta felületén. 
 Az eredményeket befolyásolhatja, ha egy vizsgált minta átmérője például kisebb, mint a 
többi mintáé. Akkor a mintában a szálak elrendezésüknél, helyüknél fogva eredetileg közelebb 
vannak egymáshoz (azonos térfogat% esetén). A szálkötegek között sokkal nagyobb az elemek 
koncentrációja, mint a szálak között, azaz a hőkezeléskor a szálak közül a kötegek közé 
„szöknek” az elemek. A nagyobb átmérőjű minta esetében azonban a szálak közötti térfogat 
átlagosan eleve nagyobb, így már ott elkezdődhet a nagyobb koncentráció felé történő áramlás. 
Megtörténhet, hogy a diffúziónak nincsen akkora hajtóereje, mert a térfogat-különbség a szálak 
és a kötegek között kisebb ebben az esetben. Az elemek így pontosan azon a helyen 
gyülekeznek, és minél kevesebb helyen a mátrixban. Nem mozdulnak el, csak nőnek. Ha 
azonos mennyiségű vegyszerről van szó a két különböző térfogatban, létezhet egy bizonyos 
maximális mátrix-térfogat is, amelyen keresztül történhet az elemek diffúziója, és ennél fogva 
a nagyobb keresztmetszeten –az előző gondolatban leírt módon– már nem indulnak el vagy 
haladnak át az elemek, s ennek következtében felgyűlnek. Ebben a méréssorozatban a 
maximálisnak tekinthető száltávolság (ebből adódik a max. térfogat), amitől nagyobb értékek 
esetén a K mennyisége a mintákban már nem növekedett 18,5 μm volt. 



 
 

 
„Rájöttem, hogy tudásom nagyobb részét akkor szereztem, 

amikor kerestem valamit, 
és félúton találtam helyette valami mást.” 

 
/Franklin P. Adams/ 

 
 

10. LEVONT KÖVETKEZTETÉSEK 
 
 
 Az értekezés kitűzött céljai között szerepelt az Al/Cf kompozitok laboratóriumi 
körülmények között, metallosztatikus infiltrációs módszerrel történő előállítási paramétereinek 
optimalizálásán túl választ adni arra, hogy a kompozitok Al/C határfelületén képződik-e 
valamilyen vegyület az öntés és a kristályosodás során (a kompozit előállításának 
folyamatában), és ha képződik, milyen feltételek mellett, milyen összetétellel, és milyen 
morfológia a legjellemzőbb. Másrészt megvizsgáljam, hogy hőkezelés hatására a vegyületek 
összetétele, elhelyezkedésük és alakjuk változik-e. 
 Szerkezeti anyagok előállításakor jelentős szerepet játszik az alkalmazott alapanyagok 
beszerzési ára. Tudomásom szerint az ipar legtöbb esetben a K2ZrF6 vegyszert alkalmazza 
karbon szálak felületkezelésére Al/Cf kompozitok előállítása során. Értekezésemben sikeres 
kísérleteket tettem ennek a felületkezelő vegyszernek a kiváltására. A választásom a K2TiF6 
vegyszerre esett, amely nagyságrendekkel olcsóbb, mint a K2ZrF6, és a kémiai tulajdonságai 
elméletileg nagyon hasonlóak. Termodinamikai számításokat végeztem annak érdekében, hogy 
összehasonlítsam a két felületkezelő vegyszer, a K2ZrF6 és a K2TiF6 hatásmechanizmusát. A 
számítás gyakorlati jelentősége tehát abban rejlik, hogy ha a két vegyszer hatásmechanizmusa 
hasonló, az Al/Cf kompozitok előállítási költségei jelentősen csökkenthetők, hiszen a kétfajta 
felületkezelés kiválthatja egymást. Abban az esetben ugyanis a két felületkezelés hasonló 
mértékű nedvesítést és kémiai folyamatok lejátszódását segíti elő az Al/C határfelületen. A 
számítások eredményei alapján a következő tézist fogalmaztam meg:  
  

1. A határfelületek lehetséges kémiai folyamatai 
 1.1. Az Al / K2ZrF6 / C rendszer termodinamikai számításai alapján megállapítottam, 
hogy a karbon szál és a K2ZrF6 vegyület határfelületén kémiai reakció nem játszódik le. 
Igazoltam, hogy a vegyszer és az alumínium határfelületén biztosan zajlik le kémiai reakció, 
melynek során Al3Zr intermetallikus vegyület és egy kétkomponensű, 40mol% AlF3-at 
tartalmazó KF-AlF3 rendszer (K3AlF6 + AlF3) keletkezik. Valószínűsíthető, hogy a keletkező 
fluoridos sóolvadék feloldja az alumínium felületén lévő oxidréteget (amely a nedvesítést és a 
kémiai reakciókat gátolja), így az alumínium atomi szinten is kapcsolatba kerülhet a karbon 
szállal. A termodinamikai számítások alapján Al4C3 vagy ZrC képződik az Al/C határfelületen. 
(Ebben az esetben a részt vevő anyagok képződési szabadentalpia értékeinek bizonytalansága 
miatt egyértelmű eredmény termodinamikailag nem adható.) Bármelyik fázis keletkezik 
azonban, a határfelületen végbemennek a minimális, szükségszerű kémiai reakciók, melyek 
biztosítják a megfelelő nedvesítést és kémiai kapcsolatot a két alapanyag (alumínium és 
karbon) között. 
 1.2. Az Al / K2TiF6 / C rendszer termodinamikai számításaival igazoltam, hogy a 
K2TiF6 vegyszer és a karbon szál határfelületén nem megy végbe kémiai reakció. A K3AlF6-
AlF3 rendszer ebben az esetben is jelen van, és emellett még Al3Ti is keletkezik. A 
határfelületen TiC, és nem Al4C3 képződésével kell számolni. 
 Megállapítható tehát, hogy a két vegyszer hatásmechanizmusa nem tér el számottevően 
egymástól (!). 
 A termodinamikai számításokat követően laboratóriumi körülmények között, 
metallosztatikus infiltrációs módszerrel elkészítettem két különböző típusú Al/Cf kompozitot, 



 
 

az előállítási paramétereket optimalizáltam. Ezt követően DSC berendezésben modelleztem a 
kompozitok Al/C határfelületét a valódi Al/Cf kompozitok kiindulási anyagait felhasználva, ún. 
DSC kompozitokat állítottam elő. A kísérleteket annak érdekében végeztem, hogy a modellek 
segítségével tájékozódjak a határfelületen lejátszódó kémiai folyamatok valószínűségéről. A 
folyamat során rögzítettem az előállítást kísérő energiaváltozásokat, majd a kapott DSC 
görbéket elemeztem. A következtetések alapján a következő tézist fogalmaztam meg: 
 

2. A határfelületek kémiai átalakulásai 
 2.1. Az Al/K2ZrF6/Cf kompozit és az Al/K2TiF6/Cf kompozit fizikai modelljét DSC 
berendezés segítségével elemeztem. Megállapítottam, hogy az előállítás szempontjából 
lényeges 400-900°C hőmérséklet tartományban a K2TiF6 vegyület kevesebb allotróp 
átalakulást mutat, mint a K2ZrF6, ezért ebben az esetben a DSC görbe könnyebben 
értelmezhető. 

2.2. A minták olvadását mindkét esetben egy-egy exoterm lezajlású reakció előzi meg, 
amely a K2ZrF6 esetén egyértelmű maximummal rendelkező csúccsal, míg a K2TiF6 esetében 
egy lapos görbével jelentkezett. A K2TiF6 és az Al között más irányú reakció zajlik le, mint a 
K2ZrF6 esetén. Hevítéskor kb. 550°C–ig azonban egyik vegyület sem lép reakcióba az 
alumíniummal. 

2.3. A szilárdulás kezdeti fázisában az Al reakcióba lépett a K2TiF6-tal, mert a 
szilárdulást egyértelműen két csúcs jelzi. Ez azt igazolja, hogy több fázis szilárdult meg, tehát 
a K2TiF6 oldott az alumíniumból. A K2ZrF6 esetében a szilárdulást egy csúcs jelöli a vegyszer-
alumínium görbén, ami arra utal, hogy a K2ZrF6 nem oldott az alumíniumból, egy fázis 
szilárdult meg. A szilárdulás befejeződéséig mindkét vegyület esetében még egy-egy fázis 
szilárdulása állapítható meg a DSC görbék alapján. 
 A továbbiakban röntgendiffrakciós módszerrel elemeztem az általam előállított 
kompozitok Al/C határfelületét. Célom elsősorban a határfelületen kialakuló kristályos fázisok 
összetételének meghatározása volt. A kompozitokat alkotó alapanyagok határfelületén az 
előállítás során keletkező kristályos fázisok anyagi minősége ugyanis nagymértékben 
befolyásolhatja a termék mechanikai tulajdonságait, s ez hatással lehet annak 
alkalmazhatóságára. Ezen cél elérése érdekében végzett röntgendiffrakciós elemzések 
eredményei alapján a következő tézist fogalmaztam meg: 
 

3. A határfelületeken kialakuló kristályos fázisok 
3.1. A röntgendiffraktogramok alapján megállapítottam, hogy az előállítás 

körülményeitől függetlenül képződik Al3Zr, illetve Al3Ti vegyület fázis. Az Al3Zr, illetve Al3Ti 
vegyület fázisok képződése a DSC kompozitokban teljesen nyilvánvaló, hiszen ezek a 
vegyületek akkor képződnek, amikor a Zr/Ti „túlsúlyba kerül” a reakcióban. A 
hibridszerkezetben valószínűleg ez volt tapasztalható. 

3.2. K-oxidot (K-3O2) csak a DSC kompozitokban találtam, mind a K2ZrF6-tal, mind a 
K2TiF6-tal végzett kísérlet esetében, és ZrO2-t is csak a K2ZrF6-ot tartalmazó DSC 
kompozitban azonosítottam. A ZrO2 jelenlétét irodalmak említették Al/K2ZrF6/Cf 
kompozitokban. Ezzel kapcsolatban eltérést tapasztaltam az irodalomtól, én a valódi 
kompozitokban nem azonosítottam ZrO2-t, csak a DSC kompozitokban, ahol a vegyületek 
túlzott mértékű jelenléte igazolja, hogy a K2ZrF6 oxidációjának eredményeként jelenik meg. A 
ZrO2 képződése is nagyon érzékeny a résztvevő elemek arányára, mennyiségére, esetleg a 
végbemenő kémiai reakciók sorrendjére is. 

3.3. Al4C3 vegyületfázist csak a valódi, öntött hibridszerkezetben találtam. Az Al4C3 
jelenléte az Al/K2ZrF6/Cf kompozitban eleget tesz a becslésnek. 

3.4. A K2TiF6-ot tartalmazó modellben azonosítottam két komplex összetételű 
kristályos fázist, míg a K2ZrF6-os mintában nem találtam hasonló összetételű vegyületeket. A 
vegyületek összegképlete a következő: K3AlF6, illetve K8Ti3O2F16. 
 Végül különböző fémtani eszközökkel és módszerekkel vizsgáltam és elemeztem a 
kompozitok Al/C határfelületét. A módszerek a következők voltak: SEM, SEM-EDS, TEM, 
TEM-EDS, elektrondiffrakció és képelemzés. Célom volt, hogy tüzetesebben megvizsgáljam a 



 
 

határfelületen képződő vegyületek összetételét (közvetlenül és közvetve), illetve 
elhelyezkedésüket, eloszlásukat. Másrészt képelemző berendezéssel számszerűen jellemezzem 
a karbon szálak morfológiáját, és következtetéseket vonjak le azzal kapcsolatban, hogy a 
vegyületek adott idejű és hőmérsékletű hőkezelés hatására elmozdulnak-e, illetve összetételük 
változik-e. A mikroszerkezeti vizsgálatok eredményei alapján a következő tézist fogalmaztam 
meg: 
 

4. Öntött és hőkezelt AL/Cf kompozitok szövetszerkezete 
 4.1. Öntött és hőkezelt hibridszerkezeteket vizsgálva megállapítottam, hogy SEM és 
SEM-EDS eredmények alapján számottevő különbség a K2ZrF6 és a K2TiF6 vegyszerek 
viselkedése között nem jellemző. A minták EDS pontelemzése alapján ugyanis 
megállapítottam, hogy a Zr/Ti jelenléte a vegyület agglomerátumokban minden esetben 
kimutatható volt. Az Al (mátrix) és a Zr/Ti után a Cu volt kimutatható legtöbb esetben a 
vegyületfázisokban, ami az Al/Al2Cu (in-situ kompozit) szerves részét képezte. Ha az elemek 
mennyisége alapján rangsorolok, az oxigén a következő. Jelenléte alátámasztja a fázisok 
különböző oxid-tartalmát. A K elem mindig a szálak között maradt sók, rideg fázisok vagy a 
pórusok melletti mátrix térfogat alkotóeleme volt. A C is felfedezhető volt a szálak kötegei 
között elhelyezkedő vegyületcsoportokban is. Az elemzés nem vegyületeket, csak elemeket 
mutat ki, így az Al4C3 jelenlétét ez közvetve igazolja. A F nagyon kevés helyen volt 
értékelhető, de ott nagy intenzitással jelent meg. 
 4.2. Hőkezelt minták eredményei alapján megállapítottam, hogy az öntést közvetlenül 
követően keletkező vegyületek összetétele ugyanaz, mint a nem hőkezelt mintákban, 
elhelyezkedésük azonban különbözik. 

4.3. Hosszúszálas, viaszos előforma alkalmazásával előállított kompozitokat vizsgálva 
SEM-EDS mérésekkel igazoltam, hogy a szálak kötege által bezárt mátrix térfogatban a 
felületkezelő vegyszernek semmilyen alkotóeleme nem volt analizálható. Arra következtettem, 
hogy a viasz olvadása és távozása közben elősegítette az öntés és a szilárdulás során 
keletkezett vegyszer agglomerátumok mozgását a minta felszíne felé. 

4.4. Az Al/K2ZrF6/Cf hibridszerkezet Al/C határfelületét vizsgálva, 20.000x-es 
nagyítású TEM felvételeken az Al/C határfelületen három különböző morfológiájú kristályos 
fázist különítettem el, melyeket alakjuk alapján pálcikának, gömbszerűnek és füzérnek 
neveztem el. A fázisok TEM-EDS elemzési spektrumai alapján megállapítható, hogy a 
gömbszerű fázis azonos morfológiájú kristályai ellenére két különböző, de nem általánosan 
jellemző összetételű részből áll. A fázis Al-ot, Zr-ot tartalmaz, de a vizsgált pontokban eltérő 
összetételben. Másrészt a füzér alak ugyancsak tartalmaz Al-ot és Zr-ot is, de mennyisége 
alapján az Al mellett a K jellemző. Végül, a pálcikák Al-ot, Zr-ot tartalmaznak, összetételük 
alapján 3:1 arányban. Ez alátámasztja az előzetes számításokat, miszerint az Al3Zr vegyület 
alkotóelemeinek spektruma lehet. 
 4.5. Al/K2ZrF6/Cf hibridszerkezeten végzett elektrondiffrakciós vizsgálatok eredményei 
alapján megállapítottam, hogy a szálak felületén keletkezett vegyületfázisok egyike α-KZrF5. 
 4.6. Megállapítottam, hogy a hőkezelt mintákban a karbon szálak területe, kerülete 
kisebb, mint a nem hőkezelt mintákban. Ennek magyarázata az, hogy a hőkezelés alatt a 
határfelületen megindult a diffúzió, és különböző kémiai reakciók indultak be. A szálak 
elkezdtek oldódni új vegyületek képződése közben. Ezzel párhuzamosan a körszerűség 
értékeik csökkentek. 
 4.7. SEM-EDS mérések alapján megállapítottam, hogy a felületkezelő vegyszer öntés 
közben végbemenő kémiai reakcióiból visszamaradó rideg vegyület fázisok elhelyezkedése 
összefüggésben van a K jelenlétével. Igazoltam, hogy a szálak távolságának látóterenkénti 
növekedésével a K részaránya csökkenő tendenciát mutat, azaz növekvő száltávolsággal 
csökken a K részaránya a térfogatban. Megállapítottam, hogy létezik egy maximálisnak 
tekinthető száltávolság (maximális térfogat), amitől nagyobb értékek esetén a K mennyisége 
már nem növekedett; ez 18,5 μm volt. 
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 Az értekezés célkitűzéseinek megfelelően a kísérletekben pórusmentes, optimális 
száltérfogat arányú, a kritériumoknak tökéletesen megfelelő határfelülettel (megfelelő 
nedvesítés és minimális kémiai reakciók) bíró karbon szállal erősített alumínium mátrixú 
kompozitokat (Al/Cf) állítottam elő metallosztatikus infiltrációs módszerrel. Három különböző 
szerkezetű mintát készítettem: makroszkópikusan összetett hibridszerkezeteket, hosszúszálas 
kompozitokat (mechanikus és viaszos előformában elhelyezett karbon szálakkal) és DSC 
kompozit modelleket. Számos, kb. 100 minta előállításával optimalizáltam a metallosztatikus 
infiltrációs módszer paramétereit, melyek ismeretében a kompozitok öntése reprodukálhatóvá 
vált. 
 Az általam készített kompozit minták mikroszerkezetét a rendelkezésemre álló 
készülékekkel és módszerekkel jellemeztem, beleértve az alapanyagok határfelületének mélyre 
ható vizsgálatát. A jellemzés főleg az alapanyagok fizikai-kémiai kapcsolatára és a közöttük 
végbemenő kémiai reakciókra terjedt ki. Különböző fémtani módszerekkel kutattam a karbon 
szálak és az alumínium határfelületén az öntés közben kialakuló kristályos fázisok összetételét, 
kialakulásuk feltételeit. Megvizsgáltam, hogy a vegyületek összetétele, elhelyezkedése és pl. a 
karbon szálak morfológiája hőkezelés hatására megváltozik-e. Ennek érdekében 
termodinamikai számításokat is végeztem, melyekkel becsültem a lejátszódó kémiai 
folyamatokat és a keletkező vegyületek összetételét. 
 A vizsgálatok, elemzések célja elsősorban az általam előállított szerkezeti anyag 
jellemzése volt egyrészt –ahogy már említettem– az előállítási paraméterek optimalizálása 
érdekében. Másrészt az eredmények alapján a jövőben következtetések vonhatók le a 
mikroszerkezet, a tulajdonságok és a kompozit alkalmazhatósága között. Szerkezeti anyag 
előállítását követően célszerű felkutatni a termék felhasználhatóságát is, erre a területre 
azonban az értekezés nem terjed ki. 
 Napjainkban a kompozit anyagok alkalmazási területeinek széles skálája ismert. Bár 
egyelőre a műanyag mátrixú kompozitok terjedtek el inkább a hétköznapokban, a 
fémmátrixúak is egyre nagyobb területet hódítanak meg maguknak. Ismeretes, hogy eddig 
kizárólag egyedi, drága, monumentális méretű esetekben alkalmaztak Al/Cf kompozitokat. Bár 
egyelőre kísérleti jelleggel, de kezdenek betörni közismertebb alkalmazásokba is. Az elmúlt 
egy-két évben például csaknem nélkülözhetetlenné váltak az autóiparban (motoralkatrészek, 
karosszéria elemek), űrtechnikai felhasználásuk pedig már évtizedekre tekint vissza. Érdemes 
megemlítenem, hogy a fémmátrixú kompozitok főleg alumínium, vagy magnézium alapon 
készülnek. 
 Azért választottam az Al/Cf kompozitot, és tűztem ki az értekezés kutatási területeit is 
ebben a témában, mert tulajdonképpen –néhány drága, egyedi, kísérleti alkalmazástól 
eltekintve– feladatként kezelhető az Al/Cf kompozitok „elfogadtatása” hétköznapi 
alkalmazásokban is. Ebből a szempontból a téma számos, és véleményem szerint egyre több 
kutatási útvonalat, megoldandó feladatot rajzol a szakemberek elé. Ahhoz azonban, hogy 
elterjedjen egy egyelőre szűk körben ismert szerkezeti anyag, minél több jellemzést kell 
szolgáltatnunk annak tulajdonságaival kapcsolatban. Az értekezés eredményei véleményem 
szerint ezen célok értelmében számíthatnak kezdő lépésként a különböző kutatások területén. 
 
 Az értekezés témakörében végzett kísérletekben egy olyan kompozit előállítási 
módszert fejlesztettem ki, melynek véleményem szerint számos előnye van: 
 



 
 

1) Gazdaságos, mert tulajdonképpen csak az alumínium megolvasztásához szükséges 
energiaköltség fizetendő, az alapanyagok beszerzési költségei minimálisak. Az 
alumínium és a karbon szálak értékesítési ára relatíve alacsony. 

2) Egyszerű, hiszen a formára öntött kompozit késztermék két lépésben elkészíthető. 
3) Egyedi tulajdonságokkal rendelkező egyedi terméket eredményez. (Bár a tulajdonságok 

még nem ismertek tökéletesen, hiszen relatíve új anyagról van szó, de becsülhetők, és 
kutatásuk így számos kutatási irányt is megnyit.) 

4) Bár az előállítás még csak laboratóriumi körülmények között működik, ipari 
méretekben is kidolgozható. 

 
Ezeket a pontokat összegezve, azért alkalmaztam a metallosztatikus öntési módszert, 

mert az Al/Cf kompozit előállításához elméletileg alkalmas centrifugális, nagynyomással 
történő és gáznyomásos eljárásokat egyrészt nagyüzemi méretekben alkalmazzák, másrészt 
bonyolult berendezéseket igényelnek és drágák is (egy nyomógép megközelítőleg 50 millió 
Ft). Laboratóriumi körülmények között az általam alkalmazott fémoszlopos (metallosztatikus) 
infiltrációs módszer olcsó és megfelelő a kompozit minták előállításához, sőt a 
modellezhetőséget is nagyfokon biztosítja. 

A kompozitok előállítását megelőző termodinamikai számítások alapján levontam azt a 
következtetést, hogy az eddig felületkezelő vegyszerként alkalmazott K2ZrF6 vegyületet 
tulajdonképpen felválthatja a nagyságrenddel olcsóbb K2TiF6 vegyület, hiszen 
hatásmechanizmusuk az infiltráció során végbemenő kémiai folyamatokban számottevően nem 
tér el egymástól. Ennek függvényében nagyságrenddel olcsóbb lehet a kompozit előállítása is, 
melynek köszönhetően elméletileg az Al/Cf kompozitok felhasználási (és kutatási) területei 
bővülhetnek. 
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M4.1. ábra. A K2ZrF6-ot tartalmazó modellanyag APX63 programmal felvett röntgendiffraktogramja 

 
 
 
 
 
 

 
M4.2. ábra. A K2ZrF6-ot tartalmazó modellanyag APX63 programmal felvett röntgendiffraktogramja az 

elemzéssel 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
M4.3. ábra. A K2ZrF6-ot tartalmazó modellanyag röntgendiffraktogramja a PADS programmal történő elemzését 

követően az ismeretlennek tekinthető csúccsal 
 
 
 
 
 
 
 

 
M4.4.ábra. A K2ZrF6-ot tartalmazó hibridszerkezet APX63 programmal felvett röntgendiffraktogramja az Al3Zr 

vegyület azonosításával 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
M4.5.ábra. A K2ZrF6-ot tartalmazó hibridszerkezet APX63 programmal felvett röntgendiffraktogramja az Al2Cu 

vegyület azonosításával 
 
 
 
 
 
 

 
M4.6.ábra. A K2ZrF6-ot tartalmazó hibridszerkezet APX63 programmal felvett röntgendiffraktogramja az Al4C3 

azonosításával 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

1. MELLÉKLET 
a ’KOMPOZITOK JELLEMZÉSE ÉS ELŐÁLLÍTÁSI MÓDSZEREIK’ című, 2. fejezethez 

A KOMPOZITOK JELÖLÉSE AZ AMERIKAI SZABVÁNY SZERINT 
ÉS 

AZ Al6061, AZ Al2024 ÉS AZ Al2014 JELÖLÉSŰ AL-OK SZABVÁNYOS 
ÖSSZETÉTELEI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 

 
 
 

A KOMPOZITOK JELÖLÉSÉT LEÍRÓ AMERIKAI SZABVÁNY 
 

A fémmátrixú kompozitok jelölési rendszerét az Alumínium Egyesület (AA: Aluminum 
Association) fejlesztette ki az Amerikai Nemzeti Szabványügyi Hivatal (ANSI: American 
National Standards Institute) ANSI 35,5-1992. szabványa alapján. Eszerint a szabványos 
jelölés a következő: 
 

mátrix / erősítés / v/v% / erősítés típusa 
 
 pl.: Al2124/SiC/25w azt írja le, hogy az Alumínium Egyesület által regisztrált 
alumínium ötvözet mátrixú (2124), a SiC tűerősítést (w: whisker ~ tű) 25 v/v%-ban tartalmazó 
kompozitról van szó [Davis et al. (1993)]. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 A Mellékletben az alumínium Magyar Szabványban (MSZ EN 573-3) és a ´The 
Aluminum Association´ szabványában található minőségei láthatók. 
 MSZ EN 573-3: Alumínium és alumíniumötvözetek. 
    Az alakított termékek vegyi összetétele és alakja 
    3. rész: Vegyi összetétel 
 (Ez a nemzeti szabvány tartalmát tekintve teljesen megegyezik az EN 573-3:1994 
európai szabvánnyal.) 
 

Az anyagminőség jele Si Fe Cu Mn Mg Cr Ni Zn Ga V 

számjeles vegyjeles           
EN AW-2014 EN AW-Al 

Cu4SiMg 
0,50-1,2 0,7 3,9-5,0 0,40-

1,2 
0,20-
0,8 

0,1 ... 0,25 ... ... 

EN AW-2024 EN AW-Al 
Cu4Mg1 

0,50 0,5 3,8-4,9 0,30-
0,9 

1,2-1,8 0,1 ... 0,25 ... ... 

EN AW-6061 EN AW-Al 
Mg1SiCu 

0,40-0,80 0,7 0,15-
0,40 

0,15 0,8-1,2 0,04-
0,35 

... 0,15 
(0,25)

... ... 

 
A táblázatban szereplő 6)-os jelentése: a Zr+Ti összegzett határértéke legfeljebb 0,20% lehet a 
kovácsolt vagy sajtolt rúd alakú termékek esetében, ha ebben az értékben a gyártó és a vevő 
megállapodott. 
 
A táblázatban szereplő 15)-ös jelentése: az Pb legfeljebb = 0,003. 
 
 Az Amerikai Egyesület szabványában található Al2014, Al2024 és Al6061 
anyagminőségek vegyi összetétele a táblázatban ´dőlt´ számokkal szedett részben különbözik 
(Zn megengedhető mennyisége 0,15% helyett 0,25%) a Magyar Szabványban foglaltaktól. 
 
 A ´T6´ jelentése a 2. fejezetben (Al2024-T6): hőkezelt, aztán edzett anyag. (A 
megkövetelt minimális szakítószilárdság 62ksi, minimális nyírószilárdság 50ksi.) 
 
 Az ´F´ jelentése a 2. fejezetben (Al6061-F): az angol ´fabricated´ szóból ered. Az anyag 
előállításakor semmilyen speciális hőmérsékleti paraméter nincsen, és az anyaggal szemben 
semmilyen mechanikai tulajdonságra vonatkozó előírás nincsen. 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

2. MELLÉKLET 
az ’A HATÁRFELÜLETEK LEHETSÉGES KÉMIAI FOLYAMATAI’ című, 5. fejezethez 

Különböző rendszerek fázisdiagramjai 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
M2.1. ábra. Az Al és a Cu kétalkotós fázisdiagramja 

 

 
M2.2. ábra. Az Al és a K kétalkotós fázisdiagramja 

 



 
 

 
M2.3. ábra. Az Al és a Zr kétalkotós fázisdiagramja 

 

 
M2.4. ábra. A Cu és a C kétalkotós fázisdiagramja 

 



 
 

 
M2.5. ábra. A Cu és a Zr kétalkotós fázisdiagramja 

 

 
M2.6. ábra. A K és a Zr kétalkotós fázisdiagramja 

 



 
 

 
M2.7. ábra. A Zr és a C kétalkotós fázisdiagramja 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

3. MELLÉKLET 
 a ’MODELLANYAGOK HŐ OKOZTA ÁTALAKULÁSAI ÉS A HATÁRFELÜLETEKEN 

KÉPZŐDŐ KRISTÁLYOS FÁZISOK ÖSSZETÉTELE’ című, 7. fejezethez 
KÜLÖNBÖZŐ MODELLANYAGOK DSC MÉRÉSI EREDMÉNYEI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 

 
M3.1. ábra. A karbon szál átalakulásait ábrázoló DSC görbék szobahőmérsékletről 690°C-ig történő fűtés és az 

azt követő hűtés után 
 
 
 

 
M3.2. ábra. A K2ZrF6 vegyszer és az Al rendszer átalakulásait ábrázoló DSC görbék szobahőmérsékletről 690°C-

ig történő fűtés és az azt követő hűtés után 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 

 
M3.3. ábra. A K2TiF6 vegyszer és az Al rendszer átalakulásait ábrázoló DSC görbék szobahőmérsékletről 

690°C-ig történő fűtés és az azt követő hűtés után 
 
 
 

 
M3.4. ábra. A karbon, K2ZrF6 vegyszer és az Al rendszer, azaz a „kompozit” átalakulásait ábrázoló DSC görbék 

szobahőmérsékletről 690°C-ig történő fűtés és az azt követő hűtés után 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. MELLÉKLET 
 a ’MODELLANYAGOK HŐ OKOZTA ÁTALAKULÁSAI ÉS A HATÁRFELÜLETEKEN 

KÉPZŐDŐ KRISTÁLYOS FÁZISOK ÖSSZETÉTELE’ című, 7. fejezethez 
A KRISTÁLYOS FÁZISOK ÖSSZETÉTELÉNEK ELEMZÉSÉT 

DOKUMENTÁLÓ RÖNTGENDIFFRAKTOGRAMOK 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
M4.1. ábra. A K2ZrF6-ot tartalmazó modellanyag APX63 programmal felvett röntgendiffraktogramja 

 

 
M4.2. ábra. A K2ZrF6-ot tartalmazó modellanyag APX63 programmal felvett röntgendiffraktogramja az 

elemzéssel 

 



 
 

M4.3. ábra. A K2ZrF6-ot tartalmazó modellanyag röntgendiffraktogramja a PADS programmal történő elemzését 
követően az ismeretlennek tekinthető csúccsal 

 

 
M4.4.ábra. A K2TiF6-ot tartalmazó modellanyag APX63 programmal felvett röntgendiffraktogramja az 

elemzéssel 
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M4.6.ábra. A K2ZrF6-ot tartalmazó hibridszerkezet APX63 programmal felvett röntgendiffraktogramja az Al3Zr 

vegyület azonosításával 

 
M4.7.ábra. A K2ZrF6-ot tartalmazó hibridszerkezet APX63 programmal felvett röntgendiffraktogramja az Al2Cu 

vegyület azonosításával 

 
M4.8.ábra. A K2ZrF6-ot tartalmazó hibridszerkezet APX63 programmal felvett röntgendiffraktogramja az Al4C3 

azonosításával 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

5. MELLÉKLET 
 az ’A MIKROSZERKEZET JELLEMZÉSE SEM ÉS TEM SEGÍTSÉGÉVEL’ című, 

8. fejezethez 
A SEM FELVÉTELEKEN LÁTHATÓ AL/K2ZRF6/CF 

HIBRIDSZERKEZETEK SZÁMOKKAL MEGJELÖLT 
PONTELEMZÉSEINEK EREDMÉNYEIT DOKUMENTÁLÓ SEM-EDS 

FELVÉTELEK 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
M5.1. ábra. A 8.1-5. ábrán látható minta 1-es pontjának EDS elemzési eredménye 

 
M5.2. ábra. A 8.1-6. ábrán látható minta 1-es pontjának EDS elemzési eredménye 

 
M5.3. ábra. A 8.1-7. ábrán látható minta 1-es pontjának EDS elemzési eredménye 



 
 

 

 
M5.4. ábra. A 8.1-8. ábrán látható minta 1-es pontjának EDS elemzési eredménye 

 
M5.5. ábra. A 8.1-8. ábrán látható minta 2-es pontjának EDS elemzési eredménye 

 
M5.6. ábra. A 8.1-9. ábrán látható minta 1-es pontjának EDS elemzési eredménye 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. MELLÉKLET 
 az ’A MIKROSZERKEZET JELLEMZÉSE SEM ÉS TEM SEGÍTSÉGÉVEL’ című, 

8. fejezethez 
A TEM FELVÉTELEKEN LÁTHATÓ HÁROM KÜLÖNBÖZŐ 

MORFOLÓGIÁJÚ KRISTÁLYOS FÁZIS TEM-EDS ÖSSZETÉTEL 
ELEMZÉSEINEK EREDMÉNYEI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 

 
M6.1. ábra. A „pálcika” alakú kristályos fázis jellemző összetétele 

(Al: 75,05 atom%, Zr: 24,95 atom%) 
 
 
 

 
M6.2. ábra. A „gömbszerű” kristályos fázis egyik jellemző összetétele 

(Al: 97,08 atom%, Zr: 2,92 atom%) 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
M6.3. ábra. A „gömbszerű” kristályos fázis másik jellemző összetétele 

(Al: 82,64 atom%, Zr: 16,57 atom%, K: 0,79 atom%) 
 
 
 

 
M6.4. ábra. A „füzér” elhelyezkedésű kristályos fázis jellemző összetétele 

(Al: 95,90 atom%, Zr: 0,06 atom%, K: 4,04 atom%) 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. MELLÉKLET 
 az ’A MIKROSZKÓPOS SZÖVETKÉPEK FELDOLGOZÁSA SZÁMÍTÓGÉPES 

KÉPELEMZÉS MÓDSZERÉVEL’ című, 
9. fejezethez 

KÉT PÉLDA A SEM FELVÉTELEK ÉS A SEM-EDS ELEMZÉSEK 
SEGÍTSÉGÉVEL KÉSZÍTETT ELOSZLÁS TÉRKÉPEKRE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 



 
 

 
 
 
 

 

 



 
 

 
 
 
 

 

 



 
 

 
 
 
 

 

 



 
 

 
 
 
 

 
M7.1. ábra. Scanning elektronmikroszkóppal készített felvétel az Al/K2ZrF6/Cf hibridszerkezetről 

 
 
 



 
 

 
M7.2. ábra. Az M7.1. ábrán látható SEM felvétel eloszlás térképe 

(36. minta; kék: K, zöld: Al, világoskék: Zr) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
M7.3. ábra. Scanning elektronmikroszkóppal készített felvétel az Al/K2ZrF6/Cf hibridszerkezetről 

 
 



 
 

 

 
M7.4. ábra. Az M7.3. ábrán látható SEM felvétel eloszlás térképe 

(48. minta; sötétlila: K, világos lila: Al) 
 

 



 
 

 
RÉSUMÉ 

 
 

The research work, the development of new structural materials have greater and 
greater significance nowadays in the life of engineers. It means the development of moderner 
technics and technology, and at the same time the substitution of old structural materials by the 
new ones becomes possible by recognizing the structure and mechanical properties of these 
materials. 

For example one of these new materials are the composites. Composites consist of 
matrix material and reinforcing phase, these are microscopically combined materials. Basically 
composites can be characterized by the properties of the matrix material. The microstructural 
and mechanical properties of the composites depend on the quality of the reinforcement and 
the matrix, the quantity, distribution and morphology of the reinforcing phase, and 
characteristics of the surface boundary between the two phases (wettability, chemical 
reactions, forming crystal phases). 

Three kinds of composite samples were produced by infiltration method (hybrid 
structure, composite with fibres in direction of length and DSC composite model) and the 
investigations were carried out by scanning electronmicroscope, EDS, transmission 
electronmicroscope, electron diffraction, DSC, x-ray and image analysis. 

The main aim of these experiments was to obtain characteristics of surface boundary of 
carbon fibre and aluminium. Surface boundary is one of the most important parts of composite. 
It transmits effects of exterior strengths from matrix to the fibre. This is its work. Before 
producing the composite surface treatment of the carbon fibres to establish good wettability 
between the fibre and the matrix material was necessary, because the melted aluminium does 
not pour round the fibres because of the alumina film, which covers up the surface of the 
aluminum melt. As surface treatment of the fibres K2ZrF6 and K2TiF6 compounds were 
applied. 

Before production thermodynamic calculating were made to determine theoretically 
which chemical reactions take place on the boundary. And I had a conclusion of importance, 
that mechanism of effect of two different compounds doesn’t deviate from one another. This is 
an important thing because K2TiF6 is more cheaper than cost of K2ZrF6. Therefore production 
of the Al/Cf composite would be cheaper (!). 

In experiments of thesis I developed a new method to produce Al/Cf compostes. I 
adopted such a procedure that economical because of small costs of raw materials. On the other 
hand it is simple because composite sample can be produced just in two steps. And the 
composite has individual properties. I made producing in laboratory, but I think, it would be 
initiated into application of industry enviroment. 
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