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Rövidítések 
 

Al/SiCP - alumínium mátrixú SiC szemcsékkel erősített kompozit 

Al/SiC(Cu) alumínium mátrixú rézzel bevont SiC szemcsékkel erősített kompozit 

MMC - Metal Matrix Composite: fémmátrixú kompozit 

CMC - Ceramic Matrix Composites: kerámia mátrixú kompozit 

PMC - Polimer Matrix Composites: Polimer mátrixú kompozit 

CFC - Carbon Fibre Composite: karbon szálas kompozit 

PM - Powder Metallurgy: porkohászat 

CIP - Cold Isostatic Pressing: hideg izosztatikus sajtolás 

HIP - Hot Isostatic Pressing meleg izosztatikus sajtolás 

CVD - Chemical Vapour Deposition: kémiai gőzfázisú rétegleválasztás 

PVD - Physical Vapour Deposition: fizikai gőzfázisú leválasztás 

EDTA - etilén-diamin-tetraecetsav 

EDS - energiadiszperzív spektrométer 

SEM - Scanning Electron Microscope: pásztázó elektronmikroszkóp 

REP - Rotating Electrode Process: röpítő porlasztás 

DSC - Differential Scanning Calorimetry: differenciális pásztázó kaloriméter 
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1 BEVEZETÉS, CÉLKITŰZÉS 
 

Évszázadunk korszerű szerkezeti és funkcionális anyagai a kompozitok. A különböző 

hagyományos anyagok, mint a fémek, a kerámiák vagy a műanyagok fejlődő világunk egy-

re gyakrabban megjelenő speciális követelményeinek önmagukban már nem tudnak meg-

felelni, fejlesztést igényelnek. A mikroelektronikában a teljesítmény növelése, az autóipar-

ban a tömegcsökkentés, a környezetvédelmi szempontok, az optimális üzemanyag felhasz-

nálás vagy a világegyetem felfedezése újabb és újabb, egyre kiválóbb tulajdonságú anya-

gok előállítására ösztönöz minket. Általánosságban elmondható, hogy kompozitok össze-

tett anyagok, amelyekben a második fázis egyenletesen oszlik el a folyamatos alapmátrix-

ban. A kompozitok tulajdonságait a második fázis és a mátrix tulajdonságai, morfológiája, 

szerkezete és a létrejövő határfelület határozza meg [1]. 

A fémmátrixú kompozitok egyik leggyakrabban alkalmazott mátrixa az alumínium, il-

letve alumínium ötvözetek, amelyek erősítő anyagaként általában kerámiát (SiC, Al2O3) 

használnak [2]. Az alumínium mátrixú kompozitokat nagyobb szilárdság, kisebb sűrűség 

(tömeg), előre tervezhető hőtágulási együttható, kopásállóság növekedés, hővezetési ké-

pesség javulás, jobb rezgéscsillapító képesség jellemzi a nem erősített anyaghoz képest. A 

kemény fázis jelenléte, amely lehet szemcse, szál vagy tűkristály (whisker), jó tribológiai 

tulajdonságokat kölcsönöz a kompozitnak (súrlódás, kopás). Ez a nagy fajlagos szilárdság-

gal kombinálva egy kitűnő versenyképes anyagot kínál olyan alkalmazásokhoz, ahol csú-

szási tulajdonságok érvényesülnek [3]. 

A fémmátrixú kompozitok előállítására többféle módszert alkalmaznak. Általános eljá-

rások közé tartoznak a különböző öntészeti módszerek, és a porkohászati technológia. 

Több-kevesebb hátrány valamennyi előállítási módszer esetében fellép. A legkedvezőbb-

nek a porkohászati technológia ígérkezik, amelyet nagyrészt kicsiny energiaigényének kö-

szönhet. Valamennyi előállítás központi problémája azonban a mátrix és a második fázis 

közötti kapcsolat létrehozása, illetve annak tökéletesítése. A kompozitként létrehozható 

tulajdonság kombinációk csak akkor teljesülhetnek, ha az alkotók kiválóan kötődnek egy-

máshoz. A kompozitok előállításának további lényeges körülménye a második fázis elosz-

lása, és a pórusok megjelenése (mennyisége, nagysága, eloszlása). 

Az Al/SiC kompozit előállításának hátránya nemkívánatos fázis(ok) képződése a határ-

felületen (pl. a rideg Al4C3), amely a tulajdonságok (elsősorban mechanikai tulajdonságok) 

romlását eredményezi. A probléma lehetséges megoldása, ha az alumíniumot és a SiC-ot 
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elhatároljuk egymástól, például a SiC felületi bevonásával. Ezzel megakadályozható a két 

alkotó közvetlen érintkezése és befolyásolható, hogy milyen reakciótermék(ek) jöjjön létre. 

Ez a dolgozat az alumínium és a SiC szemcsék határfelületi kötésének javításával foglal-

kozik. A dolgozat kezdeti munkálatai során többféle kérdés merült fel: 

Lehetséges-e az alumínium és a SiC nemkívánatos határfelületi reakcióinak megakadályo-

zása? 

Elkerülhető-e a kedvezőtlen tulajdonságú karbidos fázis képződése, esetleg módosítható-e 

a határfelületen lévő reakció, és ezáltal létre jöhet-e hasznos, kedvező tulajdonságú fázis? 

Milyen módszerek állnak rendelkezésre, és ezek közül melyek megvalósíthatók? 

A bevonással létrehozható-e egy folyamatos határfelület a fázisok között? 

A megfelelő módszer kiválasztását, majd alkalmazását követően, milyen pozitív hatások 

tapasztalhatók a határfelületen, illetve a kompozit homogenitásában, a pórusok mennyisé-

gében, eloszlásában? 

A különböző kérdéseket végiggondolva a dolgozat célja a következőkben fogalmazható 

meg: 

1. A létrehozott réteg jellemzése. 

2. A felületkezelés sikerességének, jogosultságának bizonyítása. 

3. A határfelületi fázis(ok) azonosítása, illetve azoknak a kompozit szerkezetére gya-

korolt hatásának tanulmányozása. 
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2 KOMPOZITOK JELLEMZÉSE 
2.1 Kompozitok csoportosítása és tulajdonságai 
 

A kompozit egy olyan anyagkombináció, amit az alapmátrix, és egy vagy több második 

fázis egyesítésével állítanak elő. A kompozitok mikroszkópikusan heterogén, legalább két-

fázisú és makroszkópikusan homogén anyagok. Alkotórészeik vagy fázisaik nem ugyanab-

ba az anyagcsoportba (fém, kerámia, polimer) tartoznak. Ezeknek az anyagoknak a kombi-

nációi által lehetséges egy megcélzott tulajdonság együttessel (mint sűrűség, szilárdság, 

hőtágulás) rendelkező anyag létrehozása [4]. Mivel a fémek önmagukban is szerkezeti 

anyagok, a fémmátrixú kompozitokban a mátrix anyagának eredeti jellemzői nagy hatással 

vannak a kompozit végső tulajdonságaira [5]. A második fázis elsődleges feladata az al-

kalmazott terhelés nagy részének viselése, míg a mátrix összetartja a második fázist, vala-

mint átadja és eloszlatja az egyes erősítésekre érkező külső terhelést [6]. A kompozitokat 

több szempont szerint szokás osztályozni. Így lehetséges az alapmátrix anyaga, a második 

fázis morfológiája, vagy a felhasználás alapján való csoportosítás. 

A kompozit anyagok alapmátrixa: 

− fém: MMC (Metal Matrix Composites), 

− kerámia: CMC (Ceramic Matrix Composites), 

− műanyag: PMC (Polimer Matrix Composites), 

amelyet valamilyen eljárás segítségével, adalékanyaggal erősítenek. 

A második fázis morfológiája alapján megkülönböztetünk: 

− szemcsés (vagy whisker), 

− szálas (rövid, hosszú, vagy monofilament), 

− lemezes, 

− felületi réteges (bevonat) kompozitokat. 

Mindennapi életünkben is rengetegszer találkozunk e kompozitokkal. Szemcsés 

kompozit az igen nagy keménységgel rendelkező vídia, amelyet Co alapanyagba ágyazott 

WC szemcsék alkotnak, de szemcse erősítésű kompozit az autóutak építéséhez használt 

bitumenbe ágyazott homok vagy kőzúzalék, az aszfalt is. Szálas kompozit az építkezések-

nél használt vasbeton, a betonágyba egyesített vasrudak, és az üvegszálas poliészter a síléc 

is. Lemezes kompozit a furnérlemez, ahol a fa vékony rétegeit egymáshoz képest elforgat-

va ragasztják össze. Illetve az élelmiszeriparban csomagolóanyagként használt kasírozott 

fóliák is, amiket papír és alumínium lemezek egyesítésével állítanak elő. 
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2-1. ábra: A kompozitok csoportosítása tulajdonságaik szerint [7] 

A 2-1. ábra a tulajdonságaik alapján csoportosítja a különböző mátrixú kompozitokat 

[7]. Ezekből a példákból is kitűnik, hogy a kompozitok felhasználási területe igen széles-

körű. A nehézipari termékektől az élelmiszeripari termékekig mindenhol megtalálhatók. A 

polimer és kerámia mátrixú kompozitokat mind a funkcionális- mind a szerkezeti tulajdon-

ságai miatt alkalmazzák. Így például a kerámia mátrixúakat a biológiai tulajdonságai miatt 

implantátumok, míg mechanikai tulajdonsága miatt sportcikkek gyártásához alkalmazzák. 

Az ábrán a CFC kompozitok a karbon szálas karbon kompozitokat jelenti, amely külön 

csoportot tölt be egyrészt a biológiai, másrészt a termikus és termomechanikus tulajdonsá-

gai miatt. A fémmátrixú kompozitok a termikus, illetve termomechanikus tulajdonságai 
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miatt kiemelkedő, bár újabban az elektronikai, illetve az optikai jellemzői is teret hódíta-

nak. A terhelés ebben az esetben közvetlenül mind a szálat, mind a mátrixot érinti. Továb-

bá a folyamatos szálerősítésű kompozitokon általában nem lehetséges utólagos megmunká-

lás elvégzése, csak az előállított eredeti formában használható. E hátrány miatt az utóbbi 

években előtérbe kerültek a nem folyamatos erősítésű (szemcsés, whiskerrel erősített) 

kompozitok, amelyek ugyan sokkal kedvezőbb tulajdonságokat hordoznak, mint a nem 

erősített anyagok, de valamennyire alul maradnak a szálas kompozitokkal szemben. Ezen 

kívül számos előnyös tulajdonságot is hordoznak, mint hőállóság (termikus stabilitás) és 

nagyszerű kopási tulajdonságok [2]. 

A whisker nyújtott egykristály, amelynek átmérője általában kisebb, mint 1 μm, és 10-

szer nagyobb a hosszúsága az átmérőjénél (nyújtottsága 50 és 100 közötti). Kis mérete 

miatt igen sok MMC előállítási módszer alkalmazható e kompozitoknál, de a porkohászat a 

legelterjedtebb. A szemcse a kompozitok egy olyan alkotója, amely közel egyenlő méretű, 

lehetnek mono- vagy polikristályosak (nyújtottságuk 5 és 10 közötti), többféle alakban 

léteznek, mint gömbszerű, szögletes, lemezes és átmérője tipikusan nagyobb, mint 1 μm. A 

szemcsés kompozitok előnye mind az alapanyagok (porok), mind a belőlük készült 

kompozitok kisebb előállítási költsége, valamint, hogy az előállítási módszereik hasonlóak 

a hagyományos anyagokéhoz. A létrejött MMC-k tulajdonsága izotróp, és sokkal előnyö-

sebbek a nem erősített anyagáéhoz képest. A szemcsés kompozitokban a terhelés a mátri-

xon keresztül átadódik a második fázisnak. Emiatt a szemcsék és a mátrix határfelületén 

nyíró feszültség lép fel. Ha ez a határfelületen kialakuló nyíró feszültség meghaladja a ha-

tárfelület szilárdságát, akkor az ott lévő kötés, kapcsolat megszakad, amely repedés képző-

dését, majd terjedését eredményezi [8]. Mivel a kompozit tulajdonságai az alkotók függvé-

nyei, így e tulajdonságkombinációkat meghatározza az alkotók összetétele, tisztasága, a 

mátrix és a második fázis aránya (azaz a kompozit összetétele), a határfelület, a kompozit 

előállítási technológiája, illetve az alapanyagok előállítási módszerei. 

Az alumínium és ötvözetei már hosszú ideje a fémmátrixú kompozitok legelterjedtebb 

mátrixa, mind a kutatások, fejlesztések, mind az ipari alkalmazások területén vezető szere-

pet tölt be. Ennek legfontosabb oka az alumínium kis sűrűségében rejlik (ez a legtöbb al-

kalmazási terület elsődleges követelménye). Másrészt az alumínium olcsóbb, mint más kis 

sűrűségű fémek (például Mg vagy Ti). Végül pedig e fém és ötvözetei igen ismertek, ren-

geteg felhasználási területe létezik az autóipartól az űrrepülésig. A tulajdonságai (szilárd-

ság, korrózióállóság) módosíthatók, hogy kielégítse a különböző alkalmazási területeket. 

Valamennyi alumínium ötvözet (elsősorban az öregíthetők, mint Al-Cu-Mg vagy Al-Zn-
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2-1. táblázat: Az alumínium, a SiC és az Al/SiC tulajdonságai [12, 13] 

Tulajdonság Al SiC Al/ 
20 térf% SiC 

Al/ 
70 térf% SiC 

Olvadáspont, °C 660 2700 - - 
Sűrűség, g/cm3 2,7 3,2 - 3,0 

Rácstípus f.k.k. hex. - - 
Keménység, HV 25 2500 - - 

Hőtágulási együttható, 1/K 25 10-6 3 10-6 - 7,5 10-6 

Hővezető képesség, W/mK 230-240 200-270 - 170-200 
Rugalmassági modulusz, GPa 70 420 - 175 
Törési szívósság, MPa m  50 3-3,5 - - 

Szakítószilárdság, MPa 90 - 200 - 
Folyáshatár, MPa 64 - 117 - 

Nyúlás, % 21 - 10 - 

Mg-Cu) alkalmas a fémmátrixú kompozitok mátrixaként [2]. A fémmátrixú kompozitok 

kiemelkedő tulajdonságai közé sorolható a hőtágulási együtthatójuk és hővezető képessé-

gük. Az utóbbi években e tulajdonságuk miatt megnőtt a mikroelektronikai felhasználásuk, 

mivel például a mikroelektronikai alkatrészek burkolóanyagától elvárt a nagy 

hővezetőképesség, hogy elvezessék a hőt, illetve a kis hőtágulási együttható, hogy csök-

kentjen az alkatrészek hőtágulása közötti különbség. Erre a feladatra leginkább a szemcsés 

kompozitok alkalmasak. Legtöbb esetben alumínium mátrixú kompozitok, egyes esetekben 

réz bázisú kompozitok biztosítják ezen alkatrészek anyagait [9]. 

Az alumíniumhoz alkalmazható második fázisok igen széles variációja létezik, amelyet 

10 - 70 térfogatszázalékban adagolnak a mátrixhoz. A folyamatos szálak közül a bór, az 

alumínium-oxid (Al2O3), a szilícium-karbid (SiC) és a grafit szálak a legelterjedtebbek. A 

nem folyamatos második fázis elsősorban a whisker formájú SiC, szemcse formájú Al2O3, 

SiC, illetve B4C3 és a rövid szál formájú Al2O3 vagy grafit [8]. Az alumínium mátrixú 

kompozitok leggyakoribb második fázisa a kerámia szemcse, amelyek közül a SiC és az 

Al2O3 a leginkább használatos. Az Al2O3 erősítésű kompozitok magas hőmérsékletű tulaj-

donságai, korrózióállósága igen jó. Emellett a B4C és TiC szemcséket a kopásállóság növe-

lése miatt adagolják az alumíniumhoz. A kopásállóság az erősítő szemcsék térfogathánya-

dának függvénye. Ha az erősítő szemcsék és a mátrix közötti kötés kiváló minőségű, akkor 

a kopásállóság egyenes arányban növekszik az erősítéssel [10]. 

Az I. melléklet irodalomban fellelhető olyan kutatatási munkák eredményeit foglalja 

össze, amelyek SiC szemcse erősítésű fémmátrixú kompozitok előállításával foglalkoznak. 

Amint a táblázatban is látható, legtöbb esetben réz, illetve alumínium ötvözeteket alkal-

maznak mátrixként a szemcsés kompozitokhoz. Vizsgálták a mikroszerkezetet, a porozi-
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tást, a határfelületet csiszolatokon és töretfelületen. Szintén a vizsgálat tárgyát képezi a 

mikroszerkezet hatása a szilárdsági értékekre, a hőtágulásra, illetve egyéb tulajdonságokra. 

Az alumíniumhoz képest kissé nagyobb sűrűségű SiC-ot olcsósága, és előnyös jellemzői 

miatt alkalmazzák. A szilícium-karbid szemcsékkel erősített alumínium az anyag- és gyár-

tási költségek, valamint a szabályozható tulajdonságok (például hőtágulási együttható) 

kitűnő kombinációit kínálja [11], amelyet az alumínium és a SiC biztosít. E jellemzőket 

egyrészt az alumínium könnyűsége (sűrűsége harmada az acélénak), aránylag jó mechani-

kai tulajdonságai, jól alakíthatósága, illetve megmunkálhatósága, nagy fajlagos villamos-, 

és hővezető képessége, azonban kis rugalmassági modulusza, másrészt a SiC nagy ke-

ménysége, jó mechanikai jellemzői, magas hőmérsékletű kúszásállósága, kopásállósága, 

nagy hővezetőképessége, kitűnő a félvezető tulajdonsága, korrózióállósága adja. A 2-1. 

táblázat a két alapanyag és egy öntött 20 térfogatszázalék, valamint egy 70 térfogatszáza-

lék SiC-dal erősített Al kompozit tulajdonságait foglalja össze. A táblázatból látszik, hogy 

e kompozit hővezetőképessége igen magas, illetve hőtágulási együtthatója igen kedvező. 

Látható még, hogy a SiC erősítéssel növekszik a szakító szilárdság és a folyáshatár is. Az 

Al/SiC kompozitok hővezetési értékei hasonlóak a fém alumíniuméhoz. Szilárdsága és 

merevsége jobb a hagyományos anyagokénál. Az Al/SiC rugalmassági modulusza három-

szor nagyobb a fém alumíniuménál, és kétszer a rézénél [14]. 

 

2.2 Részecske erősítésű kompozitok előállítási módszerei 
 
A kompozitok előállítási technológiájának kiválasztása során a következő szempontokat 

kell figyelembe venni: 

• a második fázis és a mátrix kapcsolata az összetételtől függetlenül megfelelő le-

gyen, 

• a kompozit előállítási módszere legyen egyszerű, olcsó, gazdaságos, 

• a kompozit homogén szerkezetű legyen, 

• az újrahasznosíthatóság megoldható legyen [15]. 

A fent említett előírások teljesítésével növekedhet a szemcsés fémmátrixú kompozitok, 

ezen belül az Al/SiC ipari előállításának mértéke. A fémmátrixú szemcsés kompozitok 

előállítási módszerei két nagy csoportra, az olvadék fázisú,- illetve a szilárd fázisú eljárá-

sokra oszthatók. Előbbihez tartoznak a különböző öntészeti előállítások, míg utóbbihoz a 

porkohászat illetve a különböző szórásos módszerek. A szálas kompozit esetében általában 

nem alkalmazhatók a hagyományos fém előállítási eljárások, ezért ezek gyártása igen költ-
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2-3. ábra: A Primex-eljárás lépései [16] 

séges. Legtöbb esetben a szálakból vagy szálkötegekből készült előformát az olvadt fém-

mátrix-szal infiltrálják, vagy szórásos technikával állítják elő. 

 

Fémmátrixú kompozitok előállítása öntészeti módszerekkel 
 

A szemcsés kompozitoknál az öntészeti módszerek közül a legáltalánosabb az olvadék 

infiltrációs eljárás. Ekkor az olvadék mátrixot egy előformára öntik rá és az olvadék 

infiltrálja az erősítő fázist. Az előforma egy szemcsékből vagy szálakból álló kezdeti da-

rab. Az infiltrálás nyomásos és nyomás nélküli technikával is megvalósulhat. 

 

Primex-eljárás: A kis nyomású olvadék infiltrációs előállítás nemcsak a szálerősítéses, 

hanem a szemcsés kompozitok előállítási módszere is. Az előformába helyezett erősítő-

szemcsék közé az 

olvadék beszivárog. 

Ezáltal egy 40-

50%-ban erősített 

MMC kapható. Az 

így előállított 

darabokat öntödék 

dolgozzák fel. A 

további feldolgozás 

újraolvasztás, eset-

leg 10-30%-ra történő hígítás és öntés. A technológia lépéseit a 2-3. ábra szemlélteti [16]. 

Squeeze casting: Más néven sajtoló öntés során az erősítés anyagából készült porózus 

előformába nagy nyomással juttatják be az olvadt fémet. A hidraulikus nyomás hatására a 

fém infiltrálja az előformát, kitölti az üregeket. Ezzel az eljárással szálas és szemcsés 

kompozitok is elkészíthetők, kicsi az anyag- és energia felhasználás [8]. 
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Kompoöntés: Ezen eljárás szemcsés vagy rövid szálas kompozitok előállítására alkalmas. 

Az eljárás során a meglévő olvadékot folyamatosan hűtik egészen addig, amíg körülbelül 

40% szilárd anyag keletkezik benne. Ezt követően ezt a folyékony és szilárd fázisból álló 

anyagot folyamatosan kavarják a dendrites szerkezet kialakulásának megakadályozása ér-

dekében. A keletkező zagy tixotróp tulajdonságú, azaz szilárd anyagként viselkedik, ha 

semmilyen behatás nem éri, de folyadékként viselkedik, ha nyomásnak teszik ki. Ezt köve-

tően a hűtés és keverés közben szemcsés erősítő anyagot juttatnak a folyékony és szilárd 

fázisból álló fémbe. A folyamat végeredményeként kapott egyenletes eloszlású diszperziót 

nyomás alatt formába préselik, ez az eljárás a kompoöntés [17]. A kompoöntés lépéseit a 

2-4. ábra szemlélteti. 

Rheocasting: A rheocasting eljárás első lépésében az előhevített SiC-ot beleöntik a fémol-

vadékba. A kompozit olvadékot addig keverik folyamatosan, míg közel megdermed. Ezt 

követően újraolvasztják a kompozitot mielőtt a formába töltik [3]. 

In situ eljárás: E módszernél az erősítő fázist magában a mátrixban hozzák létre. A tech-

nológia során elkerülik a többi eljárásnál szokásos műveleteket, ugyanis a kompozitot a 

kiinduló anyagból, egy lépcsőben hozzák létre. Az erősítés felülete tiszta marad, és soha 

nem kerül érintkezésbe a levegővel ill. a légköri szennyezőkkel. Ennek eredménye, hogy 

többnyire jobb kötés jön létre az alapanyag és az erősítő szemcse között, mint más eljárá-

soknál. Az in-situ kompozitok legtipikusabb példája az irányított eutektikus kristályosítás. 

Azonban az újabban fejlesztett folyamatok két elven alapszanak: az olvadt fém és a gáz 

közötti ellenőrzött reakción és/vagy az alkotók közötti reakciókon, amelyek az erősítés 

létrehozásáért felelősek. Az ún. lanxide-eljárás szabályozott in-situ módszerek közé tarto-

zik. A módszer során a fémolvadék és a gáz között erősítőszemcsék képződnek az olva-

dékban. Az eljárás során alumíniumolvadékot oxidálnak, ezáltal fém és Al2O3 keveréket 

2-4. ábra: Kompoöntés folyamata [12] 
 a) A szilárd és folyékony fázisból álló anyag keverése 
 b) A szemcsés anyag bejuttatása 
 c) A kapott keverék nyomás alatti formába préselése 
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képeznek. Olyan körülményeket kell kialakítani, hogy az oxidáció folytatódjon, de folya-

matos oxidréteg ne tudjon képződni [2]. 

Stir-casting: Ezen öntészeti előállítás során a fémet megolvasztják, és mechanikai keve-

réssel eloszlatják benne az erősítést, majd a kompozit olvadékot egy öntő formába öntik, 

ahol megdermed [18]. 

Ezzel az előállítási technikával sikerült egy jó eloszlású SiC szemcsékkel erősített 

kompozitot létrehozni. Az erősítés és a mátrix közötti kapcsolat megfelelő. A porozitás 

növekvő mennyisége gátat szab a mechanikai szilárdság növekedésének. Az öntészeti eljá-

rások használatát azonban a különböző technikai nehézségek korlátozzák, mint az erősítés 

egy helyre csoportosulása, klaszteressége, határfelületi kémiai reakciók lejátszódása, nagy 

mértékű porozitás, gyenge határfelületi kötések [19]. 

 

Szórásos eljárás 
 

A folyamat a fémmátrix porlasztásán és az erősítő szemcsék egyidejű befúvásán (injek-

tálás) alapul. Az eljárás során a fémolvadék sugarat nagy nyomású, semleges gázzal por-

lasztják, amely egy 

zárt kamrában vala-

milyen gyűjtőfelület-

re csapódik le, ahol 

viszonylag gyorsan 

megdermed (2-5. 

ábra). Az eljárás 

alatt olvadékot al-

kalmaznak, de a re-

akcióidő rövid, ami 

miatt a káros reakciók elkerülhetők [12]. Ezt az eljárást is folyamatosan fejlesztik. Variáci-

ói az Osprey eljárás, a porlasztás vagy porlasztásos öntés, és az olvadék dinamikus préselé-

se (LDC). Az Osprey eljárás, azaz az alumínium mátrixú kompozit gyártásakor a jellemző-

en SiC erősítőszemcsét a porlasztott fémsugárba injektálják. Az erősítőszemcsék térfogat-

hányada itt is közel 20%-ig terjed [13]. Ez a folyamat olyan alkatrészek előállítására ad 

lehetőséget, amely finom mikroszerkezettel rendelkezik, az erősítés igen homogén eloszlá-

sú [2]. 

2-5. ábra: Szórásos előállítási módszer [2] 
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A szórásos eljárások segítségével olyan szemcsés kompozitok állíthatók elő, amelyek-

nél az erősítés szegregációja kis mértékű és kedvező tulajdonságú anyagot kapunk. A ne-

hézségek azonban ennél az előállításnál is jelentkeznek. Ezek közül a legfontosabb az erő-

sítés okozta tulajdonságok ismételhetősége, illetve a megvalósítás költségessége [19]. 

 

Porkohászati technológia (PM) 
 

A PM (Powder Metallurgy) során porkeverékből sajtolás és szinterelés által késztermé-

ket kapunk, amelyet elterjedten alkalmaznak a könnyűfém termékek előállítására. A tech-

nológiával alumínium ötvözetek, illetve részecske erősítésű alumínium mátrixú 

kompozitok előállítása is megvalósítható. A porkohászat, mint a fémmátrixú kompozitok 

előállítási módszere sok elő-

nyös tulajdonságot hordoz 

például az öntészeti előállí-

tással szemben, amelyek kö-

zül a legfontosabb az ala-

csony előállítási hőmérséklet, 

amellyel elkerülhető az erős 

határfelületi reakció és csök-

kenthető a mátrix és az erősí-

tés közötti nemkívánatos re-

akció. Ezen kívül e módszer-

rel létrehozhatók olyan anya-

gok, amelyeket hagyományos 

eljárással nem lehetne megva-

lósítani (például SiC-dal erő-

sített Ti). A szemcse vagy 

whisker erősítésű kompozitok 

könnyebben létrehozhatók 

porkohászati technológia se-

gítségével, mint más úton, 

továbbá a szemcsék olcsób-

bak, mint az ugyanolyan szá-

lak. A PM további előnye az erősítés eloszlásának egyenletessége. Ez az egyenletesség 

2-6. ábra: A PM folyamatábrája [20] 
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nemcsak a szerkezeti tulajdonságokat javítja, hanem a tulajdonságok reprodukálhatóságát 

is [2]. A 2-6. ábra a porkohászat lépéseit foglalja össze. 

Az előállítási módszernek három fő alapfolyamata van: 

1. A porok sajtolásra való előkészítése, amely a por vagy porok megfelelő kenőanyaggal 

történő keverését jelenti. 

A por jellemzőinek kiválasztása kompromisszumokon alapul, hiszen számos paraméter 

létezik, melyeknek egymásra ellentétes hatásuk van. A porszemcsék egy szabálytalan po-

rózus textúrává való növekedése, azaz a látszólagos sűrűség csökkenése fokozza a sajtolás 

közbeni térfogatcsökkenést, ez nagyobb nyers (préselt) sűrűséget eredményez a 

préselményben. A kívánt nyers sűrűség kialakításához szükséges nagyobb térfogatcsökke-

nés nagyobb nyomást kíván, és így nagyobb sajtoló-berendezést és szerszámot. A por szer-

számban való tömörítésének könnyűsége és hatékonysága nagymértékben a szemcseméret-

eloszláson alapul. Így a két nagyobb szemcse között kialakult üregek a kisebb szemcsékkel 

fokozatosan betömhetőek. A kisebb szemcsék hajlamosak az olyan kisebb pórusokba ván-

dorolni, amelyek a szinterelés során könnyen záródnak, ám a kis porok feleslege rontja az 

áramlási tulajdonságokat [21]. 

A legtöbb fémszemcse felületén oxid réteg van, mely a préselés alatt széttöredezik. 

Tiszta és aktív fémes felület alakul ki, és ezáltal a szemcsék könnyen összehegednek. A 

keverés feladata a homogén szerkezet kialakítása és a porok kenőanyaggal történő össze-

keverése. Kenőanyagok: savanyú sztearinsav, fém-sztearát, speciális cink-sztearát, és 

egyéb viaszos jellegű szervetlen összetevők. A kenőanyag fő funkciója összetett. Feladata 

a szerszám felülete és a por közötti súrlódás csökkentése, sűrűség kívánt egyenletességé-

nek elérése, valamint súrlódás csökkentése a préselmény eltávolítása során, a repedés lehe-

tőségének minimalizálása. A kenőanyag kiválasztása során nagyon körültekintően kell 

eljárni, hiszen a helytelen választásnak, hátrányos hatása van mind a préselt-, mind a 

szinterelt darab szilárdságára [21]. 

2. A porok sajtolása, amely a keverék sajtolószerszámba vagy formába való öntését és 

függőleges irányban egy- vagy két oldalról nyomótüskével való préselését foglalja magá-

ba. A kapott tömörítvényt greennek (nyers) nevezik, ami a még nem szinterelt darabot je-

lenti. A green jellemzője a nyers sűrűség és nyers szilárdság. 

A kevert porokat merev acél- vagy karbidformába sajtolják 150-900 MPa nyomás alatt. 

A préselt darab megfelelő szilárdságot kell, hogy kapjon a sajtolás során a formából törté-

nő kivételhez és az azt követő szinterelés előtti kezeléshez. A folyamat kritikus lépése a 

tömörítés, mely a végső alakra és a mechanikai tulajdonságokra egyaránt hatással van. A 
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tömörítés mértékét a nyers sűrűség nagysága (2-7. ábra) és homogén mivolta határozza 

meg. Nyomás alatt a porok nem folya-

dékként viselkednek, a nyomás nem egy-

ségesen adódik át, és a szerszámban a 

hely kitöltése miatt nagyon kicsi oldalirá-

nyú folyás következik be [21]. 

A préselés során figyelni kell arra, 

hogy a por a sajtoló szerszám alatt erősen 

tömörödhet, és így a mélyebben fekvő 

részek összetömörítését meggátolja. 

Túlságosan magas és keskeny testek nem 

állíthatók elő ezzel a módszerrel, mert a 

testben a por tömörítése nem lesz megfe-

lelő. A préselés során a sajtoló szerszám-

ba beszórt porszemcsék egymás mellett 

elcsúszva kezdik kitölteni az üregeket. 

Az eljárás alatt a részecskéket nemcsak összenyomjuk, hanem deformáljuk is. A szemcsék 

rugalmas, majd képlékeny alakváltozást szenvednek, ami által az üregek további kitöltése 

következik be. Így a szemcsén gömbszerű pontok jönnek létre, amelyek a szinterelés során 

nyakakká képződnek. A nyomás hatására a pórusok kitöltődnek, ezáltal nő a térkitöltés. A 

sajtolónyomásnak fontos szerepe van a térkitöltésben, mert a sajtolónyomással egyenlete-

sen növekszik a térkitöltés, de a sajtolt darabban lévő feszültség is [12]. A sajtolt test az 

adhézió révén már rendszerint annyi szilárdsággal rendelkezik, hogy izzítás céljára a ke-

mencébe áttehető. A préselés közbeni szemcse deformációt a 2-8. ábra sematikus rajza 

demonstrálja. 

A nagy sűrűségű dara-

bok létrehozásának új 

módszere az emelt hőmér-

sékletű sajtolás. A techno-

lógia kihasználja a ha-

gyományos PM technológiát. A folyamat során az összeszerelt szerszámot 130-150 °C-ra 

hevítik. Az emelt hőmérsékleten a sajtolt darab szilárdsága nő, ezáltal csökken a selejt 

vagy a préselt állapotban való megmunkálás. A melegsajtolást csak olyan esetekben alkal-

mazzák, amikor lényegesen jobb tulajdonságok elérése a cél. Magasabb hőmérsékleten a 

 
2-8. ábra: A préselés során bekövetkező szemcse deformáció 

2-7. ábra: Alumínium por tömöríthetőségének 
mértéke [8] 
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fémek képlékenyebbek, és így nagyobb sűrűségűre sajtolhatók anélkül, hogy a nyomást 

növelnénk. Ezt az előállítási módszert alkalmazzák keményfémekhez és a gyémánt vágó-

szerszámokhoz. Az alumínium por kitűnően sajtolható. Egy relatívan alacsony 180 MPa 

sajtolónyomással 90 %-os, míg 400 MPa-lal 95 %-os sűrűségérték érhető el (az elméleti 

sűrűséghez viszonyítva). 

A hideg izosztatikus sajtolás (CIP: Cold Isostatic Pressing) során a port egy rugalmas, 

általában poli-uretánból készült formába helyezik. Az így elkészült formát folyadékba 

mártják (általában vízbe), amit nagy nyomás alá helyeznek. A folyadékra jellemző viselke-

dés miatt a port minden irányból ugyanolyan nyomás éri, emiatt nem kell kenőanyagot 

alkalmazni. Ezzel egyetemben kellő, homogén sűrűség érhető el. 

A meleg izosztatikus sajtolás (HIP: Hot Isostatic Pressing) folyamata igen hasonló a hi-

deg izosztatikus sajtoláshoz, azzal a különbséggel, hogy itt nem lehetséges folyadék nyo-

móközeg használata, hanem általában argon gázt alkalmaznak. A tartóedény anyaga nem 

szerves elasztomer, hanem fém anyagú tároló, hiszen magas hőmérsékleten történik a 

szinterelés [21]. 

3. A sajtolt darabok szinterelése a PM következő lépése. A művelet ISO definíciója: por 

vagy préselmény hőkezelése a fő alkotó olvadáspontja alatti hőmérsékleten, a részecskéket 

összekötő erő növelése céljából [21]. 

Két típusú szinterelést különböztethetünk meg egymástól, a szilárd és az olvadék fázisú 

szinterelést. Számos esetben olvadék van jelen a szinterelés valamely szakaszában, amely 

jelentősen gyorsítja a szinterelést, ezért ezt is egyfajta aktivált folyamatnak tekinthetjük 

(tipikus példa, ha ón-réz vagy réz-vas a cementált karbid kötőfázisa). A szilárd fázisú 

szinterelés a hagyományos, amikor a fő alkotó olvadáspontja alatti hőmérsékletű sajtolás-

ról van szó, azaz egyik alkotó sem olvadt meg. A porkohászati úton előállított test szilárd-

sága kisebb, mint a kohászati úton előállított kovácsolt vagy hengerelt anyagé. A szilárdság 

értékét jelentősen befolyásolja az alkotók jellemzői, a feldolgozás során alkalmazott nyo-

más, a hőmérséklet és a hőfokon tartás időtartama. Általában egy bizonyos határig érvé-

nyes az a szabály, hogy minél nagyobb a nyomás, illetve az izzítás hőmérséklete, annál 

nagyobb lesz a porkohászati úton készült test szilárdsága. A szinterelés során porból egy 

szilárd vázat hozunk létre, amelynek eredményeként a darabok térfogatcsökkenését, zsugo-

rodását tapasztaljuk. A hőkezelés során a termékek elnyerik szilárdságukat, tömörségüket. 

A próbadarabok porozitása a szinterelés során jelentősen csökken. Zsugorodás közben több 

folyamat játszódik le. A hőmérséklet emelkedésével megindulnak a diffúziós folyamatok, 

az anyagban a sajtolás hatására létrejött feszültségek kiegyenlítődnek. A sajtolásnál képző-
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dött kisméretű érintkező felületek kiterjednek, ami megváltoztatja a sajtolás után megma-

radt üregek alakját. A szemcsék ún. nyaktaggal kapcsolódnak egymáshoz. A nyaktag kép-

ződést a különböző diffúziós folyamatok (felületi, térfogati, szemcsehatár menti), párolgá-

si-lecsapódási folyamatok és olvadék fázisú szinterelés esetén a viszkózus folyás eredmé-

nyezi [21]. Ezt követően csökken az üregek mérete, száma, a porszemcsék középpontjai 

közelebb helyezkednek el egymáshoz. A szemcsék 

sajtolás során létrejött adhéziós kapcsolata fémes, 

kristályszerű kapcsolatokká alakul át, majd a kris-

tályok átnőnek egyik porszemcséből a másikba. 

Ezzel elmossák a porszemcsék közötti felületeket 

[12]. A 2-9- ábra a szinterelés hatására összehe-

gedt szemcséket mutat. Jól megfigyelhetők a 

gömbszerű szemcsék között létrejött nyakak. Az 

izzítás során használt védőgáz feladata, hogy meggátolja a részecskék felületén kialakuló 

oxidhártya keletkezését, mert a hártya megakadályozza az atomok közötti fémes kapcsolat 

létrejöttét. Az alumínium szinterelése esetén leggyakrabban hidrogén, nitrogén vagy disz-

szociált ammónia atmoszférát vagy vákuumot alkalmaznak. A szinterelést még követhetik 

egyéb műveletek, további megmunkálások. 

 

Mechanikai ötvözés 
 

A szemcsés kompozitok előállításának egyik egyszerű és újabban egyre elterjedtebb 

módszere a mechanikai ötvözés. Ezzel az eljárással két problémát lehet megoldani: egy-

részt csökken a szemcsék agglomerációja, másrészt csökken a szemcseméret. Ez az eljárás 

tulajdonképpen egy golyósmalomban való őrlést jelent, ahol a porszemcséket nagy energi-

ájú ütközésnek teszik ki. Ez az eljárás alkalmas arra, hogy nanoszerkezetű porszemcséket 

állítsanak elő jó eloszlású erősítéssel. A folyamat természetéből kifolyólag nagy mennyi-

ségű erősítés építhető be minden egyes fém szemcsébe szilárd állapotban, amelynek segít-

ségével így kompozit szemcsék alakíthatók ki. Az eljárás során a szemcsék töredezése és 

hideghegedése zajlik le, az erősítő szemcsék jól kötődnek minden szemcséhez. Így a me-

chanikailag ötvözött szerkezet ellenáll a magas hőmérsékletű, hosszú ideig tartó hőkeze-

lésnek. Az irodalomban mechanikusan ötvözött Al mátrixú kompozitokkal, pontosabban 

Al - 4,5tömeg%Cu - 10térf%SiCP kompozittal is találkozhatunk. Első lépésben az alumíni-

um felét az összes rézzel és SiC-dal mechanikusan ötvözték egy golyósmalomban. A me-

 
2-9. ábra: Összehegedt szemcsék [21]
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chanikusan ötvözött port ezt követően az alumínium por másik felével hidegen sajtolják és 

szinterelik [22]. 

 

2.3 Alumínium mátrixú kompozitok felhasználási területei 
 

Az Al mátrixú kompozitokat (Al MMC-k) az új fejlesztésű anyagok egyik csoportjának 

tekintik a könnyűsége, nagy szilárdsága, nagy fajlagos rugalmassági modulusza, a kis 

hőtágulási együtthatója, és jó kopásállósága miatt. Ezek a tulajdonságkombinációk azon-

ban nem érvényesek a hagyományos anyagokra. Az Al MMC-k használata igen speciális 

felhasználási területekre korlátozódik, mint a repülőgépipar és a fegyverek, mivel előállítá-

si költségeik magasak. Jelenleg Al mátrixú kompozitot használnak gépkocsi alkatrészek-

ként, mint motor dugattyúk, hengerbetétek, féktárcsák [6]. 

A hosszú szálas alumínium mátrixú kompozitok közül a bórszálas kompozitok az elekt-

ronikai ipar területén hódít teret, mint mikrochippek hideg burkolata, illetve az űrrepülőgép 

törzsek cső alakú tartószerkezetét is e anyagból készítik. Szintén az űrtechnika területén 

arat sikereket a szálerősítésű Al/SiCF, amelyet a szívósságának és szilárdságának köszön-

het. A grafit erősítés megfelelő merevséget biztosít a könnyű alumínium számára. E 

kompozit az űrrepülőgép szerkezetének kiváló anyaga, mivel a hőmérséklet hatására bekö-

vetkező deformációja igen kis mértékű. Az előállítási nehézsége azonban nagymértékben 

hátraveti a felhasználását. Az Al/Al2O3 kompozit egyik előnye, hogy többféle módszerrel 

előállítható (de az 

öntészeti techno-

lógiák jellemző-

ek), a másik, hogy 

a szálak előállítá-

sa nem drága. Az 

alumínium mátri-

xú szemcsés kompozitok két fő erősítő anyaga az Al2O3 és a SiC. Az Al2O3/Al 

kompozitokból motor mozgó alkatrészeit készítik, mint dugattyúk, dugattyúcsapszegek és 

hengerfejek különböző alkatrészeit [8]. Az Al/SiC kompozitok alkalmazásait a 2-2. táblá-

zat tartalmazza. Elsősorban az elektronikai ipar kamatoztatja eme anyag előnyös tulajdon-

ságait. Ebből az anyagból készítik a mikrohullámú berendezések burkolatát, amely mikro-

hullámú árnyékoló képessége miatt alkalmas e feladatra. 

2-2. táblázat: Az Al/SiC felhasználási területei [12] 
Felhasználási terület Gyártmány 

ELEKTRONIKAI IPAR 
Mikrohullámú berendezések burkolata 
Rádiófrekvenciás házak 
Chipek, IC-k burkolata 

AUTÓIPAR Autók hengerfeje 
Autók féktárcsája 

REPÜLŐGÉPIPAR Repülőgép padlóvédők 



 19

Ugyancsak megfelelő anyag chipek, IC-k burkolataként, mivel hővezetőképessége ma-

gas, valamint a hőtágulási együtthatója hasonló az alkatrészek anyagáéhoz. Elektronikai 

alkalmazásokban a hőtágulási együttható és az elektromos vezetőképesség úgy állítható be, 

hogy illeszkedjék a csatlakozó anyagokéhoz. Autóipari alkalmazásban nagyobb kopásálló-

ságuk és kisebb tömegük jelent tervezési 

előnyöket, továbbá az is pozitívum, hogy 

kész vagy közel kész méretű, alakú alkatré-

szek készíthetők belőle [11]. Az autókban 

lévő légkondicionáló kompresszor dugaty-

tyúja 80 mm (hossz) x 30 mm (átmérő) és 

személyautók esetében ez darabonként 80 

grammot jelent. Négy dugattyú szükséges 

egy autó légkondicionáló kompresszorá-

hoz. A hagyományosan Al-12tömeg%Si 

ötvözetű dugattyúk kis hőtágulási együtt-

hatóval rendelkeznek, de a kopásállóságuk és a szakítószilárdságuk nem megfelelő. Ha 

azonban ehhez az ötvözethez SiC-ot adagolnak, akkor ez a kompozit már rendelkezik a 

dugattyúk anyagától elvárt tulajdonságokkal [23]. Féktárcsák anyagaként például öntött 

Al-Mg-Si mátrixú 20 térfogatszázalék szemcsés SiC-dal erősített (Al-9,0Si-

0,55Mg/SiC/20p) kompozitot használnak. Ez az anyag összehasonlítva a korábban féktár-

csa anyagaként használt szürke töretű öntött vassal, a súlyuk a fele, hővezetése háromszor 

jobb, és csökkenti a zajt és a rezgést (2-3. táblázat). A 2-10. ábra az Kolbenschmidt AG 

2-4. táblázat: Az elektronikában használt Al/SiCp kompozit fizikai tulajdonságai [8] 
Kompozit SiC tartalma Tulajdonság 55 térf% 70 térf% Tipikus Al ötvözet 

Hőtágulási együttható, 1/K 8,5 10-6 6,2 10-6 22 - 24 10-6 
Hővezetőképesség, W/mK 160 170 150 - 180 

Sűrűség g/cm3 2,95 3,0 2,7 
Rugalmassági modulusz, GPa 200 270 70 

 
2-10. ábra: A Kolbenschmidt AG által gyártott

 AlSi9Cu3 ötvözetből készül 20 térf% SiC 
szemcsével erősített anyagú f éktárcsa [24] 

 

2-3. táblázat: A féktárcsa anyagaként alkalmazott MMC és szürke öntött tulajdonságai [8] 
Tulajdonság Al-Mg/Si/SiC/20p Szürke töretű öntöttvas 

Rugalmassági modulusz, GPa 99 90 - 119 
Folyáshatár, MPa 340 215 - 270 

Sűrűség, g/cm3 2,8 7,2 
Hővezetőképesség, W/mK 182 47 

Fajlagos ütőmunka, KJ/kgK 0,837 0,402 
Hőtágulási együttható, 1/K 17,4 10-6 12,2 10-6 
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által gyártott alumínium ötvözet mátrixú 20 térf% SiC szemcséket tartalmazó féktárcsa 

látható [24]. Az USA-beli Duralcan cég már 1993-tól kezdve henger-perselyeket önt alu-

mínium mátrixú kompozitokból, amely az alumínium motorblokkot alkalmazó motoroknál 

lehetőséget ad a teljesítmény növelésére és a tömeg csökkentésére (az öntöttvas konstruk-

ciókhoz képest). A Duralcan kompozit féktár-

csáinak tömege kb. 1,5 kg, szemben az ~5 kg-

os öntöttvas tárcsákkal. A kompozit 

hőtágulása nagyobb, mint az öntöttvasé, job-

ban illeszkedik az alumínium ötvözetű du-

gattyúkéhoz és az öntött alumínium motor-

blokkéhoz. Az öntöttvasét háromszor megha-

ladó hővezetés elősegíti a hőtöbblet leadását a 

hűtőrendszernek [11]. Az elektronikai ipar 

számára burkoló anyagként például infiltrált 

Al/SiC/60p kompozitokat készít a Courtesy of Lanxide Corporation. Tipikus jellemzőit a 

2-4. táblázat foglalja össze. Jellemző rá a kis hőtágulási együttható, amely által csökkent-

hető működés közben az elektronikai alkatrészek közötti mechanikai feszültség; nagy hő-

vezetőképesség a jó hőelvezetéshez. A 2-11. ábra egy elektronikai egységet mutat be, 

amelyet a CPS (Ceramics Process Systems) cég gyárt. 

 

2.4 Al/SiC kompozitok fejlesztése 

2.4.1 SiC szemcsék felület módosításának okai 
 

Az Al/SiC kompozitok tulajdonságai csak akkor érvényesülhetnek, ha a mátrix és az 

erősítő fázis megfelelően kapcsolódik egymáshoz, így a kompozitban lényeges szerepet 

tölt be a szemcsék közötti határfelület. Az alumínium mátrixú kerámia erősítésű 

kompozitokban mechanikai igénybevétel hatására fellépő tönkremeneteli mechaniz-

mus(oka)t több tényező befolyásolja. A mátrix és az erősítés határfelületének természete 

különösen lényeges. 

− Ha a mátrix és az erősítő szemcsék határa kis kohéziós szilárdsággal rendelkezik, 

akkor a tönkremenetel a határfelületen történő repedéssel indul meg. 

− Ha a határfelületen a kohéziós szilárdság nagy, akkor a tönkremeneteli mechaniz-

mus a mátrix szilárdságától függ. Erős mátrix esetében a kompozit tönkremenetele a 

kerámia részecskék kisebb energiájú részei mentén létrejövő hasadása által követke-

2-11. ábra: Ni-Au réteggel bevont 
Al/SiC burkolat [14] 
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zik be. Kisebb szilárdságú mátrixnál a repedés alapanyagban indul meg, majd terjed 

tovább a kompozit többi részére [25]. 

E repedés keletkezési mechanizmusok valamennyi kompozitban előfordulnak, de egyi-

kük mindig domináns. Mind az öntészeti, mind a porkohászati előállításnál számolni 

kell a határfelületen keletkező különböző fázisokkal, amelyek tulajdonságai befolyásol-

ják a kompozit tulajdonságait. 

Az öntészeti előállítás során a probléma összetett: Az alumínium reakcióba lép a SiC-

dal és alumínium-karbidot (egyensúlyi körülmények között kb. 650 °C-os hőmérsékleten) 

képez, amely a tulajdonságok leromlását és a szilárdság csökkenését eredményezi. A másik 

fő probléma, hogy a folyékony alumínium felületén egy oxidréteg alakul ki, amely meg-

akadályozza a nedvesítést. A nedvesítési viszonyok megfelelő módszerekkel módosíthatók, 

javíthatók, például ha Si-mal vagy Mg-mal ötvözik a mátrixot [27]. Bár a porkohászati 

eljárás során általában nem kell számolnunk a mátrix megolvadásával, de mivel az olva-

dásponthoz közeli hőmérsékleten történik a hőkezelés, a határfelületen történő ártalmas, 

rideg termékek képződésének lehetősége itt is fenn áll. 

Valamennyi előállítási módszerrel létrehozott Al/SiC kompozitok minőségi kulcskérdé-

se a porozitás (2-11. ábra). Pórusok jelenhetnek meg az alumínium szemcsék között. Ezek 

a pórusok kisméretűek. Pórusok je-

lenhetnek meg az alumínium és a 

SiC szemcsék között, és nagyobb 

méretű üregek jöhetnek létre a SiC 

szemcsék között. A porkohászati 

technológia esetében a szemcsék 

felületmódosításával ez a probléma is 

megoldható. Megfelelő felületmódo-

sítás kiválasztásával megváltozhat a 

szemcsék egymáshoz való viszonya 

préselés közben, illetve részben ol-

vadék fázisú szinterelés valósítható meg. A szemcsék környezetében megolvadt mátrix be 

tud folyni a pórusokba, ezzel csökkentve azok méretét. Hasonló problémát Shu és társai 

sikeresen megoldottak réz mátrixú SiC szemcsékkel erősített kompozitok esetében, ahol a 

SiC szemcsék rezes bevonását hajtották végre [9]. Előállítási problémát jelent a szemcsék 

csoportosulása a mátrixban, így az erősítő tulajdonság nem homogén a darabban. Az erősí-

tő anyag szilárdság növelő hatása függ a szemcsemérettől, a kisebb szemcseméret hatáso-

2-12. ábra: Az Al/SiC szerkezetének sematikus ábrája 
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san korlátozza a diszlokációk mozgását. De ha a szemcseméret mikrométer nagyság alá 

csökken, akkor az előkészítés során óriási problémát jelent a szemcsék agglomerációja 

[22]. Az imént felsorolt problémák megoldásához különböző felületmódosító technikák 

tanulmányozása szükséges. 

2.4.2 SiC szemcsék felületkezelésének lehetőségei 

 

A szemcsék felületének módosítására általában bevonást vagy a felület oxidálását al-

kalmazzák. A SiC felületének oxidálása során viszonylag vastag oxidréteg alakul ki a 

felületen. Az oxidálás magasabb hőmérsékleten (1000-1100 °C) való hőkezelést jelent. Ezt 

a technikát általában a különböző öntészeti módszerekhez alkalmazzák, mivel ezáltal az 

olvadék és a szemcsék nedvesítési viszonyi javulnak [28, 29]. A bevonási módszer megvá-

lasztása során figyelembe kell venni a szemcse és a bevonó anyag egymással szemben ta-

núsított természetét, a bevonó anyag megválasztását pedig a felületmódosítás célja hatá-

rozza meg. Az egyes szemcsék felületkezelése a mátrix anyagával, illetve a mátrixtól és az 

erősítéstől eltérő anyaggal történhet. A szemcsék bevonása több módszerrel lehetséges: 

1. Elektrolitos úton, amely során a bevonó anyagot elektrolitosan viszik fel az egyes 

erősítő részekre. Definíció szerint az elektromos bevonás vezető anyag egy bevonó oldat-

ból, elektromos áram hatására történő bevonását jelenti. Illetve az elektródként kapcsolt 

szubsztrát bevonását jelenti, miközben elektromos áram halad át az elektroliton [30]. 

2. Kémiai redukciós módszerrel, azaz nem elektrolitosan, amikor a szemcséket meg-

felelő előkészítés, tisztítás, majd aktiválást követően egy redukciós fürdőbe helyezik. A 

fürdőben a redukciós folyamat eredményeként tiszta fémréteg rakódik le a szemcsék felü-

letére [30]. 

3. Gőzöléssel, amelyben a bevonó anyagot gőz fázisból viszik fel az egyes erősítő ré-

szekre: 

A CVD (Chemical Vapour Deposition) és PVD (Physical Vapour Deposition) egy olyan 

bevonási technika, amely hasonlít a cementáláshoz és a karbonitridáláshoz. A reagáló at-

moszféra gázt beengedik a folyamat lebonyolítására alkalmas tartályba, ahol a gáz elbom-

lik. A felszabadult anyag egyike vagy elnyelődik, vagy összegyűlik a darab felületén. A 

másik anyag gáz formában felszabadul és eltávozik a kamrából a felesleges gázzal. 

A PVD egy olyan bevonási technika, amelynél a bevonatot egyedi atomok vagy mole-

kulák formájában viszik fel a felületre. A porlasztás a legfontosabb PVD technika, amely-
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nél egy forrásból kilépett, nagy feszültséggel felgyorsított gáz ionokkal bombázzák a 

szubsztrát felületét [30]. 

4. Mechanikai úton, amely során egy golyósmalomban való keveréssel a szemcsék 

felületére kenik a bevonó anyagot, miközben a porszemcséket nagy energiájú ütközésnek 

tesznek ki. 

5. Plazmaszórással (plazma spray method), ahol a bevonó anyagot plazmaégővel 

megolvasztják, majd az alapanyagnak fújják forró, ionizált gáz segítségével, ott lecsapódva 

bevonatot képez [30]. 

Az elektrolitos eljárás során megkívánt az elektromos vezetés, mivel a SiC félvezető, 

vezetési tulajdonságai a szerkezetének függvényei, így nem minden esetben alkalmazható 

ez a bevonási technika. Bár a kémiai redukciós technikánál vékonyabb rétegek hozhatók 

létre, mint elektrolitos úton, és valamivel magasabbak a költségek is, de a kémiai redukciós 

bevonás valamennyi felülethez alkalmazható mérettől és alaktól függetlenül [31]. A 

különböző gőzöléses, szórásos technikák költséges berendezéseket igényelnek. Alapvetően 

a kémiai redukciós módszer és a mechanikai bevonás a legalkalmasabb a SiC szemcsék 

bevonására. Az esetek többségében kémiai redukciós módszert alkalmaznak a SiC 

szemcsék felületkezelésére. Az irodalom a nikkelt [27, 32, 33], a rezet [9, 34; 35; 36] 

ajánlja a SiC felületmódosító anyagaként (I. melléklet). 

 

2.4.3 SiC bevonásának hatása 

 

Egy módszer a nemkívánatos reakció(k) elkerülésére, ha egy újabb elemet juttatunk az 

adott területre (az alapmátrix és az erősítő szemcsék határfelületére). Az utóbbi évek ered-

ményei alapján a feladatra Al/SiCP kompozitok esetében a nikkel és a réz vált be. Bármely 

felületkezelő módszert választva, a bevonó anyagtól elvárt, hogy egy erős, de alakítható 

köteléket képezzen az erősítés és a mátrix között. Segítségével csökkenjen a részecskék 

közötti porozitás mennyisége is [35]. 

A SiC rézzel történő bevonásának oka összetett: 

1. Elsősorban cél egy jobb kötés kialakítása a kerámia és az alumínium szemcsék között. 

Cél a nemkívánatos, káros termék (pl. Al4C3) képződésének elkerülése, és egy erős, 

alakítható kötés létrehozása a kerámia szemcsék határfelületén. 

2. A kompozit tömörsége csökken a SiCP mennyiségének növekedésével, mert a SiC 

szemcsék érintkezési pontjainál nagyméretű pórusok jelennek meg. Bevont szemcsék 
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alkalmazásával a réz hatása elvileg már préselés során jelentkezik, amikor is a réz ke-

nőanyagként viselkedik, és elősegíti a szemcsék hatásosabb (kevesebb üreggel törté-

nő) összenyomását. Szinterelés során pedig ennek hatására részben olvadékfázisú 

szinterelés jön létre, amely elősegíti a porozitás csökkenését. 

3. Egyenletesebb SiCp eloszlás elérése a mátrixban, ami az előbb említett hatáshoz ha-

sonlóan a réz jelenlétének tudható be. 

A kerámia erősítésű fémmátrixú kompozitokban, ahol a fém és a kerámia közötti kap-

csolatot gyengébb kötési tulajdonságok jellemzik, megkívánt a határfelületi energia módo-

sítása vagy olvadék fázisú szinterelés kivitelezése. A Cu/SiCP határfelületen a réz atomok 

könnyedén diffundálnak és kitöltik 

a SiCP közötti réseket, így ez a 

kompozitok nagyobb tömörségé-

hez vezet. A kompozitok porozitá-

sa növekedik a SiCP térfogathá-

nyadának növekedésével [9]. A 2-

13. ábra az Al-Cu egyensúlyi fá-

zisdiagramot mutatja. Az eutekti-

kum 550 °C-on és 5-52% Cu tarta-

lom mellett keletkezik. Ogel és 

társa munkája alapján elmondható, 

hogyha a préselt állapotú darabo-

kat az eutektikus hőmérséklet alá hevítik, majd vízben lehűtik, akkor a réz szemcsék válto-

zatlanok maradnak anélkül, hogy jelentősebb kölcsönhatásba lépett volna az alumínium 

mátrix-szal (mikroszerkezeti megfigyelések). Az eutektikus hőmérséklet fölé emelve a 

hőmérsékletet folyékony fázis képződése zajlik le és finom, lamellás szerkezetű eutektikus 

fázis alakul ki. A folyadék fázis megjelenését követően megfigyelhető, hogy ez az olvadék 

penetrálja, körülfolyja a szemcsék határát [38]. A SiC szemcsék rezes bevonásával, majd a 

préselt darabok szinterelésével a határfelületen az elvárásoknak megfelelően Al-Al2Cu (θ-

fázis) eutektikum képződik, amellyel így elkerülhető a karbidos fázis képződése, valamint 

az Al-Al2Cu eutektikum a porózus részekbe áramolva csökkenti a pórusok mennyiségét 

[35]. 

Az irodalomban található különböző kutatások, kísérletek alapján a cél az Al/SiC 

kompozitban a mátrix és az erősítés határfelületén képződő, a mechanikai tulajdonságok 

romlását eredményező fázis(ok) elkerülése a SiC rézzel történő felületi bevonásával. A be-

2-13. ábra: Al-Cu egyensúlyi fázisdiagram [37] 
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vonás megvalósításához kémiai redukciós felületkezelést alkalmaztam. A felületkezelt 

szemcséket tartalmazó kompozitok (Al-SiC(Cu)) és a „hagyományos”, nem bevont szem-

cséket tartalmazó kompozitok (Al-SiC) mikroszerkezetét, a határfelületén keletkező fáziso-

kat, tulajdonságait összehasonlítva megállapítható, hogy a rézzel történő bevonás az elvá-

rásoknak megfelelő eredményeket hozza-e. 
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3 SAJÁT KÍSÉRLETEK 
 

A bevonási módszer kiválasztása bonyolult folyamat volt. Ezek az eljárások több lépé-

ses, hosszadalmas, összetett eljárások. Különféle vegyszereket, berendezéseket igényelnek. 

A cél a legegyszerűbb, technikailag megvalósítható és hatásosnak mondható eljárás kidol-

gozása volt. A SiC rézzel történő bevonását kémiai redukciós módszerrel valósítottam 

meg. 

A bevonás előtt a felület előkészítése szükséges. A felület előkészítése lehet egyszerű 

vagy többlépéses folyamat is. Léteznek olyan szubsztrátok, amelyek felülettisztítást, zsírta-

lanítást igényelnek. Az előkészítés legfontosabb lépése a katalizálás, amely során atomi 

méretű fémmennyiséget visznek fel a felületre. Többféle katalizátor létezik. A katalizáto-

rok nem kötődnek szilárdan a felülethez, öblítés hatására lemosódhatnak. A bevonást csak 

a legaktívabb felületen segítik elő. 

A felület előkészítő műveleteket a rézzel történő bevonás követi. Egy kémiai redukciós 

bevonó oldat legfontosabb alkotói a fémsó és a megfelelő redukáló közeg. Rezes bevonás 

esetén a réz forrása egy egyszerű rézsó, amely jelen esetben réz-szulfát. Többféle redukáló 

közeg létezik, mint formaldehid, borhidrid, hipofoszfit, hidrazin, cukrok. Esetemben for-

maldehidet (HCOH) alkalmaztam, amely a gyakorlatban is igen elterjedt redukáló közeg 

[30]. Cu(II) esetén a kémiai redukciós eljárás során a következő lényeges reakció megy 

végbe: 

 Cu2+ + 2e- ⇔ Cu0 (1) 

A rézionok semlegesítődése során a réz-szulfát rézionjai a szemcsék felületére reduká-

lódnak elektronfelvétel következtében. A formaldehid, mint redukáló közeg biztosítja a 

szükséges elektronokat a folyamathoz. A formaldehid alkalmazása azonban nagy pH-t igé-

nyel (pH>13), ezért az oldathoz szükséges lúgos kémhatású anyag hozzáadása, ami jelen 

esetben NaOH. Az egyszerű rézsók kb. 4-es pH érték fölött oldhatatlanok, és mivel bázikus 

közeg szükséges a bevonáshoz, így a rézsót komplexek- vagy kelátképzőkkel tartják oldat-

ban. A legelterjedtebb komplexképző közegek a tartarát sók, az alkano-aminok, illetve az 

EDTA (etilén-diamin-tetraecetsav) [30]. Leggyakrabban tartarátokat alkalmazzák, amelye-

ket kis bevonási sebesség jellemzi (≤ 0,5 μm/ 20min), és alacsony hőmérsékleten (szoba-

hőmérséklet közeli) végzik a bevonást. A tartarát hulladékfeldolgozás szempontjából sok-

kal kedvezőbb, mint más kelátok. A bevonásokhoz kálium-nátrium-tartarátot, azaz 

Rochelle-sót alkalmaztam. 
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3.1 SiC jellemzése 
 

A SiC egy kovalens kötésű kerámia, amelynek több száz szerkezete létezik. E kerámia 

legegyszerűbb politípusa az olyan gyémántszerkezet, amelyben változva karbon atomok és 

szilícium atomok helyezkednek el. Ezt a kockarácsot hívják β-szerkezetnek. Minden más 

szerkezet vagy hexagonális, vagy rombos szimmetriát mutat és együttesen α-nak hívják 

[39]. A SiC szemcsék szabálytalan alakja miatt, nem lehetséges egyszerűen a méretükkel 

jellemezni őket. A megoldást a szemcsék átlagos szemcsenagysága jelentheti, ez a paramé-

ter azonban egy szemcsecsoportot jellemez. A por anyagainak tulajdonságai és az előállítá-

si módszer meghatározza a szemcsék méretét és alakját. Egy rideg anyagnál, mint a SiC 

kerámia a szemcsék felülete éles, töredezett, sík, mert a SiC egyes lényegi, hasznos tulaj-

donságai nehezítik a szintetizálását tiszta formában. Mivel nem olvad, így olvadék fázisból 

nem növeszthető. Három előállítási módszert fejlesztettek ki a SiC előállítására: az 

Acheson módszert, a SiO2 alacsony hőmérsékletű karbonizációját, gőz fázisú reakciót, 

amelyek közül az Acheson módszer és a SiO2 alacsony hőmérsékletű karbonizációját al-

kalmazzák jelenleg [40]. 

Az Acheson módszert a műszaki kerámiák korának kezdete óta alkalmazzák. A grafit 

magot elektrolitként készítik elő, és a szilícium-dioxid, valamint koksz porkeverékét a mag 

köré helyezték el. Elektromos ellenállás fűtésű kemence segítségével 2500 °C fölé emelték 

a hőmérsékletet. Karbotermikus reakció és folyamatos újrakristályosodás által 

polikristályos szilícium-karbid buga keletkezik a következő egyenlet szerint: 

( ) ( ) ( ) ( )gCOsSiCsCsSiO 232 +→+  (2) 

ΔH=553 KJ/mol (2700 K) [40] 

Aprítást követően, a termékeket különböző mérettartományokba válogatják. A maga-

sabb mérettartományú SiC-okat őrlik, és tisztítják. A kisebb méretű SiC-ot általában 

abrazív csiszolóként és tűzálló anyagként alkalmazzák. Az Acheson eljárással készült po-

rokat az olcsóbb kategóriába sorolják. 

A SiO2 alacsony hőmérsékletű karbonizációja során a finom szilícium és a karbon keve-

rékének közvetlen karbotermikus redukciós reakciója egy finomszemcsés és tiszta β-típusú 

szilícium-karbid port ad. Az előállítást kb. 1400-1800 °C-on hajtják végre. Bár a reakció 

hasonló az Acheson módszerhez, de abban különbözik, hogy a szintézis hőmérséklete ala-

csonyabb, és teljesen β-típusú szilícium-karbid keletkezik. Ez a módszer jó minőségű, fi-

nomszemcsés szilícium-karbid porok előállítására alkalmas. 
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A 100 nm-nél kisebb méretű, ultrafinom szilícium-karbid porokat jelenleg sol-gel mód-

szerrel készítik [40]. A gázfázisú reakció segítségével ultrafinom szilícium-karbid porok is 

előállíthatók. A folyamatok SiCl4 vagy SiH4 és hidrokarbon között mennek végbe a követ-

kező reakcióegyenlet szerint: 

HClSiCHHCSiCl 287107 2874 +→++  (3) 

Bár a porok minősége jobb, mint a korábban említett módszerek termékei, nem alkal-

mazzák elterjedten a magasabb előállítási 

költségek miatt [40]. A kísérletekhez három-

féle szemcsenagyságú porral dolgoztam 

(P220-as (~90 µm), P500-as (~16 µm), 

P800-as (~11 µm). A SiC gyártója a Norton 

AS, összetétele a II. mellékletben olvasható. 

Az elsődleges kísérleteket a durvább, P220-

as szemcsefinomságú porokon végeztem el, 

így e por tulajdonságait részletesebben 

elemzem. A kiinduló P500-as és P800-as 

porok felvételei II. mellékletben találhatók. 

Pásztázó elektronmikroszkóp segítségével 

felvételek készültek a szemcsékről, amely-

nek segítségével megállapítható volt a mor-

fológia, illetve a tisztaság. A 3-1. ábra képe-

in megfigyelhető a kiinduló, P220-as, tiszta, 

nem felületkezelt SiC szemcsék kisebb és 

nagyobb nagyításban. A képeken látható, 

hogy a szemcsék alakja igen változatos. 

Hosszúkás, gömbszerű és poliéderes alakú 

szemcsék egyaránt jelen vannak. A nagyobb nagyítású képen látható a porok oldalai, élei 

lépcsőzetesek, csipkézettek. A szemcsékről készült EDS spektrum alapján, (amely szintén 

a II. mellékletben látható) a szemcséken C és Si mellett más elemek jelenlétét nem tapasz-

taltam, azaz a szemcsék felülete tiszta. A SiC szemcsék szerkezetének, illetve esetleges 

szennyezőinek megállapításához röntgen diffrakciós méréseket történtek. A 3-2. ábra a 

SiC-ról készült röntgen diffrakciós felvételt tartalmazza. Az alkalmazott SiC egy összetett 

szerkezetű kerámia, amely többféle hexagonális szerkezetből áll. 

a) N = 50x 

b) N = 500x 

3-1. ábra: A tiszta, kezeletlen SiC SEM képei
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Quantimet 500 Image 

Workstation képelemző 

berendezéssel és Leica 

szoftverrel megmértem a 

szemcsék jellemző mére-

teit. A P220-as SiC leg-

több szemcséje 100 és 

180 μm hosszúságú, míg 

a P500-as szemcséi 10 és 

15 μm és a P800-asé 7-10 

μm nagyságúak. A szem-

csék méretéről készült 

hisztogramok a II. mellékletben láthatók. 

 

3.2 SiC rézzel történő bevonása kémiai redukciós módszerrel 
 

A rézzel történő bevonás alapvetően két műveletre bontható. Az egyik műveletben a fe-

lületet alkalmassá teszik a bevonásra tisztítás, maratás, aktiválás által. A második fő lépés-

ben a rezet vizes oldatából viszik fel a felületre. 

Kiinduló lépéseimet két módszerre [36 és 35] alapoztam: Kandil-Müller módszer és 

Davidson-Regener módszer. Első lépésként tehát a durvább, P220-as szemcséken végez-

tem bevonási kísérleteket. Az eljárások katalizálási lépése eltérő, de ugyanolyan típusú 

bevonást alkalmaznak. A 3-3. ábra a kétféle módszer előkészítési és bevonási lépéseit mu-

tatja. A táblázatban lévő vegyszerekből készült oldatban, szobahőmérsékleten, 30 percen 

keresztül keverték a 

szemcséket, ezt 

követően leszűrték, 

desztillált vízzel 

tisztították, majd 

100 °C-on szárították. A két módszer között eltérés csupán a bevonás idejében és a hőmér-

sékletben rejlik, amit a 3-1. táblázat mutat. 

 

3-1. táblázat: A bevonások paraméterei [35, 36] 

Paraméterek Kandil – Müller 
eljárás 

Davidson-Regener 
eljárás 

Hőmérséklet, °C szobahőmérséklet 20 
Idő, perc 30 60 

3-2. ábra: A SiC szemcsék röntgen diffrakciós felvétele 
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3-3. ábra: Az kiinduló bevonási módszerek [35, 36] 
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Elsőként a Kandil-Müller által javasolt felület előkészítést végeztem el, ami PdCl2-ot 

ajánl a művelethez. Az aktivált szemcsékről készült pásztázó elektronmikroszkópos felvé-

teleket a 3-4. ábra mutatja a) kisebb, b) pedig nagyobb nagyításban. Az EDS elemzés a Si 

és a C mellett nem mutatott ki más elemet a szemcsék felületén. A képeken látható szét-

szórtan elhelyezkedő világos szemcsék a SiC részecskék között PdCl2 maradékok (III. 

melléklet). A porok egy másik részén a Davidson-Regener által javasolt több lépésből álló, 

hosszadalmas felület előkészítést végeztem el. E porokról készült SEM-os felvételeket a 

III. mellékletben láthatók. Hasonló tapasz-

talatok vonhatók le ennél a felület előkészí-

tésnél, mint az előzőnél, csak itt nem PdCl2, 

hanem SnCl2 maradt a szemcsék között el-

szórtan, kis mennyiségben. 

A kétféle aktiválást követően megvalósí-

tottam a szemcsék rezes bevonását. A PdCl2-

os aktiválás és fél órás bevonás után (3-5. 

ábra a) kép), illetve többlépéses aktiválás 

és 30 perces bevonást követően (b) kép) 

mutatja a szemcséket. A Davidson-

Regener módszer esetében a szemcséket 

30 percig tartottam keverés alkalmazása 

mellett az oldatban. Az erősen kék színű 

 
a) N = 50x 

b) N = 500x 
3-4. ábra: A P220-as SiC szemcsék SEM 
felvétele a PdCl2-os aktiválást követően

PdCl2 

PdCl2 

SiC 

 
a) PdCl2-es aktiválás 

 
b) többlépéses aktiválás 

3-5. ábra: A P220-as SiC szemcsék SEM képei 
aktiválást és rezes bevonást követően, N = 50x 

Cu 

Cu 
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oldat a SiC szemcsék beszórását követően pezsegni kezdett, ami a műveleti idő letelte után 

még mindig tartott. A szemcsék színe szemmel láthatóan megváltozott, szürkés-vöröses 

színű lett (III. melléklet). A Kandil –Müller módszernél a többlépéses felület előkészítés 

után 60 percen keresztül kevertem a bevonó oldatban. Az erősen kék oldat a por hozzáadá-

sát követően, ahogy az előző esetben is, szintén pezsgett. Kb. fél óra elteltével az oldat 

színe megváltozott, világoskék színűre fakult ki. A szemcsék pedig vöröses színűek lettek, 

azaz láthatóvá vált rajtuk a rézréteg. 3-6. ábra SEM képein a létrehozott réz bevonat vilá-

gos területként, míg a SiC szemcsék sötét területként vannak jelen. Vannak olyan szem-

csék, amelyek teljesen világosak, azaz közel teljesen bevonta a réz, és vannak olyan szem-

csék, amelyeket nem vont be vagy csak a szemcsék egyes oldalait vonta be. A szemcsékről 

EDS spektrum is készült, amely alapján elmondható, hogy a szemcsék felületén Si, C és 

Cu analizálható (III. melléklet). A két különböző felület előkészítési és bevonási művele-

tet összevetve elmondható, hogy a második módszer hatásosabbnak bizonyult, kvázi vala-

 
a) PdCl2-dal kezelt, bevonás 30 perc  b) többlépéses kezelés, bevonás 60 perc 

 

 
c) PdCl2-dal kezelt, bevonás 60 perc  d) PdCl2-dal kezelt, bevonás 90 perc 

3-6. ábra: Bevont SiC szemcsék SEM-os felvételei, N = 50x 
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mennyi szemcse felületén jelen van a réz réteg. Mivel a második műveletsorozat bevonási 

ideje hosszabb, így kérdéses, hogy szükséges -e a hosszadalmas, több lépéses művelet el-

végzése, vagy megfelelő eredményt a PdCl2-os kezelés is biztosítja. Így a további bevoná-

sokhoz PdCl2-dal készítettem elő a felületet, majd különböző idejű bevonásokat végeztem 

el. A továbbiakban 60 és 90 perces bevonási időket alkalmaztam a PdCl2-dal kezelt porok-

hoz, amelyek képei 3-6. ábra felvételei között található (összehasonlításképpen a korábbi 

bevonások eredményei is ezen az ábrán található). Ha a felvételeit összevetjük, akkor nem 

igazán tapasztalható különbség az ugyanolyan ideig felületkezelt, azaz világosabb szem-

csék arányában. Tehát elegendő PdCl2-dal elvégezni a felület előkészítését. A kísérletek 

során felmerült a SnCl2, mint aktiváló szer használata, amelynek előnye, hogy jóval ol-

csóbb, mint a PdCl2. Használata ugyanolyan körülmények között történt, mint a PdCl2-dal 

való aktiválás. Ez a módszer azonban nem bizonyult sikeresnek (III. melléklet). 

Összefoglalva: Alkalmazva a PdCl2-os, a többlépéses, illetve SnCl2-os aktiválást el-

mondható, hogy az első két esetben sikeres az aktiválás, amely az azt követő bevonási mű-

veletnél minősíthető. A bevonási idők figyelembe vételével ugyanolyan hatásosnak bizo-

nyult az egyszerűbb PdCl2-os aktiválás, mint a többlépéses, így a további kísérleteket ezen 

aktiváló szerrel végeztem el.  

 

3.3 A SiC-on lévő bevonat jellemzése 
 

A PdCl2, mint alkalmas aktiváló szer, és 

az adott bevonási eljárás, illetve 60 perces 

bevonási idő mellett létrehozott rézréteg a 

3-7. ábra pásztázó elektronmikroszkópos 

felvételein világos részként látható. Megfi-

gyelhető, hogy a létrejött réteg nem egyen-

letes. A szemcsék egyes oldalait szinte töké-

letesen, más oldalait csak kis mértékben 

vonta be a réz. Egyes helyeken a bevonat 

nem egyenletes, felszakadozott. 3-7. ábra: SiC szemcsék felülete 60 perces 
rezes bevonást követően, N = 500x 
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A szemcséket az oldatban kevertem a 

bevonás során. Az áramlás nyomai a 3-8. 

ábra felvételén figyelhető meg. A 3-9. ábra 

egy szemcsén lévő bevonat 2500-szoros 

nagyítású képe. A felvételen látható, hogy 

vannak kisebb részek, amik a képen sötét 

foltokként jelennek meg, amit nem vont be a 

réz. A bevonat szigetszerűen helyezkedik el 

bevonat szigetszerűen helyezkedik el a 

szemcséken. A 3-10. ábra 5000-szeres 

nagyítású képén egyértelműen megfigyel-

hető, hogy kis gömböcskék építik fel a réz-

réteget. A 3-11. ábra és a IV. melléklet a 

rézréteg szerkezetét mutatja. Ezek a SEM 

felvételek kizárólag a rézrétegről készültek. 

A rézréteget ekkor egy műanyag lemezre 

hoztam létre, majd eltávolítottam a lemezről, 

és kizárólag a bevonati réteget vizsgáltam. 

Egyértelműen megfigyelhető a már említett 

lemezes szerkezet, illetve a gömbszerű ré-

szecskékből való felépülés is. A rézrétegről 

készült EDS elemzés (IV. melléklet) alapján 

a réz mellett kis mennyiségben karbon, oxi-

gén és kálium jelenlétét tapasztaltuk, ame-

lyek a fürdő összetevői között voltak megta-

lálhatóak. Az eddigiekből kiderül, hogy a 30 

perces bevonási idő kevésnek bizonyult. Két kérdés adódik. Az egyik, hogy milyen hatása 

van a bevonás idejének a szemcsék felületére rakódó rézrétegre. A másik, hogy nagyobb 

mennyiség rakódik ugyanarra a helyre, vagy több szemcsét is bevon a réz, esetleg a szem-

csék más oldalán is képződik réteg. 

3-9. ábra: SiC szemcsén lévő rézréteg, 
N = 2500x

3-10. ábra: SiC szemcse bevonatának pásztázó
 elektronmikroszkópos felvétele, N = 5000x 

3-8. ábra: Az áramlás nyomai a PdCl2-dal 
megtisztított, majd rézzel bevont szemcsék 

SEM-os képe, N=1000x 
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A 3-6. ábra és a 3-12. ábra képeit össze-

hasonlítva elmondható, hogy a hosszabb 

bevonási idő esetén több szemcsét von be a 

réz. A nagyobb nagyítású SEM képek (IV. 

melléklet) alapján sem vonható le végső 

következtetés az optimális bevonási időt 

illetően. De elmondható, hogy nem tapasz-

talható szignifikáns különbség a 60 és a 90 

perces időt illetően. Azonban megfigyelhető, 

hogy a réz először az élekre rakódott le, 

mert vannak olyan szemcsék, amelyeknek 

csak az élein található réz. Összességében szabad szemmel is megállapítható, hogy a bevo-

nási idő növelésével növekszik a bevont 

szemcsék száma és az egyes szemcsék 

bevonásának mértéke is. Az optimális 

bevonási idő meghatározásánál nem csak 

a felvitt réz mennyisége lényeges figye-

lembe venni, hanem a gazdaságosságot is. 

Képelemző berendezés segítségével méré-

seket végeztem arra vonatkozóan, hogy 

milyen mértékben fedi be a réz a SiC 

szemcséket. Első lépésben a képek detek-

tálását, azaz a mérni kívánt képrészletek 

elkülönítését végeztem el (IV. melléklet). 

A detektált képeken a területszázalék mé-

rése következett, amelynek eredményeit a 

3-13. ábra mutatja. A területszázalék a 

detektált objektumok látóterén belül mért 

összes területe osztva a mérőkeret nagy-

ságával, százalékos formában megadva 

[41]. A mérési eredmények is igazolják, 

hogy a bevonási idő növekedésével a be-

vonás mértéke is növekedik. Ez azonban az idő növekedésével nem lineáris. Az eljárás 

elején a leválás gyors, majd később egyre kevesebb mennyiségű réz válik ki a szemcsék fe- 

a) bevonás 60 perc 

b) bevonás 90 perc 
3-12. ábra: Különböző ideig bevont szemcsék, 

N= 500x

3-11. ábra: A Cu rétegről készült SEM képek, 
N = 50x 
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lületére. Más 

szerzők ezért 

is alkalmaz-

nak 10-30 

perces bevo-

násokat [31]. 

Emellett az 

idő előre 

haladtával a 

réz már 

nemcsak a 

szemcsékre 

rakódik le, hanem az edény oldalára, aljára, a keverő botra is. A szűrés során ez a réz a 

szemcsék között marad pille formájában. A 

60 perces bevonási idő alatt a szemcsék már 

mintegy 40 %-át fedi be a réz, amely további 

30 perc elteltével mintegy 45 %-os. Azonban 

az ilyen hosszú bevonásnál már láthatóan 

sok réz rakódik le az edényre is, ezért a to-

vábbi kísérletek során a 60 perces bevonási 

időt választottam. A szemcsék felületén lévő 

rézréteg mennyiségének megállapításához a 

salétromsavban leoldott réteg oldatát 

jodometriásan titráltuk. E mérések eredmé-

nyeket szintén a 3-13. ábra tartalmazza. 

Elmondható, hogy 1g rézzel bevont SiC réz-

rétege, a tömeg 0,8 – 1,5 százalékát tette ki. 

A bevonás folyamán azonban nemcsak a 

bevont szemcsék mennyisége változik, ha-

nem a rétegvastagság is, mivel réz a már 

lerakódott rézre is kiválik. A leoldás ered-

ményét felhasználva, a SiC szemcséket 

gömböknek feltételezve kiszámoltam a ré-

tegvastagságot. Ezen érték 0,38 µm, 0,5 µm és 0,7 µm a 30-, 60- és 90 perces bevonást 
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3-13. ábra: A mért rézréteg mennyiség 

a bevonási idő függvényében 

a) N = 1000x 

a) N = 2500x 

3-14. ábra: A P220-as SiC szemcsék SEM 
felvétele a bevonást követően 
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követően. A finomabb, P500-as és P800-as szemcseméretű porok bevonása nem egyszerű. 

Csökkentve a szemcseméretet bonyolultabb a szemcsék szűrése, nehezebbé válik a tisztí-

tás. Ennek következtében a szemcsék között pilleszerűen megtalálható a réz. A finomabb 

porok bevonása nagyobb odafigyelést, precíz műszereket, valamint folyamatos keverést 

igényel. A 3-14. ábra a P500-as szemcséket mutatja a tapasztalatok szerint bevált PdCl2-os 

aktiválás és 60 perces bevonást követően. Hasonló következtetések vonhatók le ebben az 

esetben is, mint a P220-nál (a réteg először a szemcsék éleire rakódik le; egyes szemcséket 

szinte teljesen bevon a réz, egyes szemcséket szint egyáltalán ne, stb.), de itt ugyanolyan 

idő alatt kisebb számú szemcsét vont be a réz. A P800 esetében ugyanezt tapasztaltam (IV. 

melléklet). 

Célszerűnek mutatkozik a szemcséken lévő réteg időszakonkénti ellenőrzése, hogy a 

rézréteg az idő múlásával leválik-e, mint például a ferritek esetében. A IV. melléklet képe-

in különböző idő eltelte után látható a 60 perces bevonással rendelkező szemcsék. A bevo-

nat leválása nem tapasztalható. 

Összefoglalva: A Davidson-Regener módszert kis mértékben módosítva sikerült a SiC 

szemcsék rézzel történő bevonását megvalósítani. Az eljárás egyszerűségére és emellett a 

legmegfelelőbb eredmények elérésére törekedtem. Így a katalizálást megelőző maratási, 

tisztítási, zsírtalanítási lépéseket elkerültem. A bevonás idejét 60 percben állapítottam meg, 

mivel ezt követően már csak a réz kis hányada redukálódott ki a szemcsék felületére, a ma-

radék a pohár oldalfalán és a keverőboton volt megtalálható. Az eljárást a 3-15. ábra lé-

 
 

3-15. ábra: A sikeres bevonás paramétereinek összefoglalása 
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3-16. ábra: Az alumínium por SEM képe, N = 500x

pései szerint végeztem el. A szemcsék felületének kb. 40%-át sikerül bevonni ezzel a mód-

szerrel, a rézréteg eloszlása szigetszerű, azaz csak Cu szigetek találhatók a SiC szemcsék 

felületén. A kialakult rézréteg vastagsága <1 µm. A rézréteg tartós, több hónap elteltével 

sem válik le a felületről. 

 

3.4 Al/SiC kompozitok készítése 
 

A kísérleti munkám során a SiC felületkezelését követően próbadarabok készítése volt a 

cél. Két sorozat próbadarab készült a tulajdonságok összehasonlítása miatt. Az egyik soro-

zat felületkezelt SiC szemcséket, míg a másik nem felületkezelt SiC szemcséket tartalma-

zott. A mátrix mindkét esetben alumínium, míg az előállítási technológia a porkohászat 

volt. Így előbb a mátrix tulajdonságait, majd a próbadarabok paramétereit és a technológia 

körülményeit mutatom be. 

 

3.4.1 Alumínium porok jellemzése 
 
A SiC porok jellemzése a 3.1. fejezetben olvasható. Mivel a darabok másik fő kompo-

nense az alumínium, ezért szükségesnek bizonyul néhány szót erről az anyagról is megem-

líteni. A lágy anyagok porait, mint az alumíniumot legtöbb esetben porlasztás 

(atomization) segítségével állítják elő. A módszer során olvadt fémsugarat egy porlasztó 

fejen (fúvókán) keresztül folyadék vagy 

gáz nagy energiájú fúvásának vetik alá 

(fecskendezés), ami igen finom 

szemcséjű cseppekké fagy be – anélkül, 

hogy a cseppek kapcsolatba lépnének 

egymással vagy a szilárd felülettel. 

Elvileg ez a technika minden olyan 

fémhez alkalmazható, amelynek nem 

extrém nagy az olvadáspontja. A por-

lasztást főleg ötvözetek előállításához 

használják, az alkotók teljesen csak olvadt állapotban ötvöződnek. Így minden porrészecs-

ke ugyanolyan ötvözöttséggel rendelkezik. Porlasztás egyik altípusa a röpítő porlasztás 

(REP: Rotating Electrode Process), amely során pörgő forrásból olvadt fémcseppeket hoz-
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3-17. ábra: Az alumínium röntgen diffrakciós spektruma 

nak létre [8]. Emellett néhány esetben alkalmazzák még a „splat cooling” és a „melt-

spinning” technikákat is. Előbbi során az olvadt cseppeket egy nagy hővezetési képességű, 

forgó, vízzel hűtött felületre fújják. Utóbbi eljárás során az olvadt alumínium hirtelen 

érintkezik egy hűtött, forgó tárcsával, amely után egy általában szalag formájú megder-

medt termék jön létre. A szalagot ezt követően kis darabokká, pikkelyekké morzsolják [8]. 

A kísérleteim során alkalmazott alumínium por gyártója a Fluka Chemika nevű cég, amely 

az alumínium por tisztaságát ≤98 százalékban adta meg. A 3-16. ábra és a V. melléklet az 

alumínium por különböző 

nagyítású SEM képeit 

mutatja. A felvételeken 

látható, hogy a por 

kisebb-nagyobb 

szemcsékből áll. A 

szemcsékről EDS 

spektrum (V. melléklet) 

is készült. Az alumínium 

szemcsék mellett egy - 

két helyen Si részecskék 

jelenlétét tapasztaltuk, 

illetve igen csekély 

mértékű vasat is.  Mivel az EDS elemzés lokális eredményeket szolgáltat, ezért röntgenes 

fázis meghatározás is történt. A 3-17. ábra az alumínium röntgenes elemzésének eredmé-

nyét mutatja. Az alumíniumban Fe, Si, Mg szennyezők fordulnak elő α- és β-AlFeSi, Si, 

valamint Mg2Si formájában. Képelemző berendezéssel megmértem az alumínium szem-

csék jellemző méreteit. A V. melléklet a szemcsék hosszúságának eloszlását mutatja. A 

diagramból kiolvasható, hogy a szemcsék 5 és 30 μm hosszúságúak, tehát kisebbek, mint a 

SiC. 
 

3.4.2 Próbadarabok előállításának paraméterei 
 

A bevonást követően a darabok porkohászati úton történő előállítása következett. A 

porkohászati technológia során a por alapanyagok bemérését és keverését követően prése-

lik azt, majd szinterelik a nyers darabokat. A 3-2. táblázatban a kísérleteim során készült 
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3-2. táblázat: A próbadarabok paraméterei 

Összetétel, tömeg% 

5 tömeg% (4 térf%) 
10 tömeg% (9 térf%) 
15 tömeg% (13 térf%) 
25 tömeg (22 térf%) 
50 tömeg% (45 térf%) 

SiC Felületkezelt, nem felületkezelt 
SiC Szemcsenagyság P220 
Préselési nyomás, MPa 400 
Szinterelési hőmérséklet, °C 640 
Hőntartási idő, h 2 
Védőatmoszféra 99,999% tisztaságú N2 

darabok technológiai paraméterei, mint összetétel, préselési nyomás, hőkezelési körülmé-

nyek olvashatók. 

A préselést és a szinterelést, valamint az ehhez kapcsolódó dilatométeres méréseket 

Lengyelországban, 

Krakkóban az AGH 

University of Science 

and Technology 

egyetemen hajtották 

végre az általam 

elkészített 

porkeverékeket 

felhasználva és az általam megadott paraméterek alapján.. A préselést egy hagyományos 

szakítógépen, egyoldalú sajtolással végezték el. A préseléshez 400 MPa nyomást alkalmaz-

tak, a porkeverékhez nem adagoltak kenőanyagot. A szinterelést egy dilatométeres beren-

dezéshez kapcsolt magas hőmérsékletű kemencében végezték el. A kemencével maximum 

1600°C-os hőmérsékletet lehet elérni, amelyet SiC szállal fűtenek. A kemence hőmérsékle-

tét beépített termoelemmel mérik, amely a fűtőelem mellett helyezkedik el. A darabok mé-

rete 14 x 4 x 4 mm. 

 

4 AL/SIC KOMPOZITOK JELLEMZÉSE 
 
4.1 Préselt állapot jellemzése 
 

E darabok 

próba előkészí-

tése nehéz és 

bonyolult fo-

lyamat, amely a 

lágy alumínium 

és a rideg SiC 

együttes jelen-

létének köszön-

hető. A próba 

előkészítést 

követően a darabok szövetszerkezetét képelemző berendezés segítségével vizsgáltam. Mé-

4-1. táblázat: A próba előkészítés lépései 
Művelet Idő, perc Hőmérséklet, °C Paraméterek 

Megelőző műveletek 
Viaszos 

impregnálás 
30 80 - 

Előkészítő műveletek 
Csiszolás 3-4 szobahőm. gyémántkorong 
Polírozás 5 szobahőm. polírozó szövet / 9 μm 

gyémántszuszpenzió 
Polírozás 4 szobahőm. polírozó szövet / 6 μm 

gyémántszuszpenzió 
Polírozás 3 szobahőm. polírozó szövet / 3 μm 

gyémántszuszpenzió 
Polírozás 1,5-2 szobahőm. polírozó szövet / 1 μm 

gyémántszuszpenzió 
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réseket végeztem a préselt és a szinterelt darabokon. A préselt darabok csiszolása, políro-

zása még nehezebb feladat, hiszen a darabok csak szinterelést követően nyerik el végső 

tömörségüket, szilárdságukat, ekkor még porózusak. A SiC mennyiségének növekedésével 

ez a nehézség fokozódik (egyes esetekben 25% és 50% erősítésnél lehetetlenné válik). A 

darabok előkészítése a 4-1. táblázat lépései szerint zajlott le: A viaszos impregnálás során 

a darab felületére folyékony viaszt vittem fel és így a viasz eltömte a pórusokat. Ennek 

hatására a gyémántpasztás polírozás során a paszta nem tudott a pórusokba kerülni. A kép-

elemzős vizsgálatok során olyan paramétert mértem, amelyek segítségével választ kapha-

tok a rezes bevonás mikroszerkezeti hatásaira. Így a porozitást határoztam meg, amely a 

sík csiszolaton jelenlévő pórusok mennyiségét foglalja magában, amely alapján lehetőség 

nyílik a térbeli szerkezet jellemzése. E kompozitok szerkezetét a gömbszerű alumínium 

szemcsék és a poliéderes SiC szemcsék alkotják. A pórusok lehetséges megjelenési helyei 

az alumínium szemcsék között, a SiC szemcsék között, valamint a SiC szemcse és az alu-

mínium szemcse között lehetséges. A képelemzővel történt mérés során a mikroszkópos 

képet egy kamera segítségével rögzítjük. Ekkor kapunk egy ún. szürke képet, amely 256 

különböző szürkeségi szinttel rendelkezik (0: fekete…255: fehér). A szürke képeken lehet-

séges különböző képátalakítások elvégzé-

se, amelyek segítségével pontosabbá válik 

a detektálás lépése. A feladat a mérés 

szempontjából lényeges részek különvá-

lasztása, detektálása. A szürkeképek biná-

ris képpé alakítása a mérni kívánt objek-

tumok kijelölését jelenti, vagyis azon tar-

tományok azonosítását, amelyekről in-

formációt kívánunk kapni. A detektált 

képben már csak két érték (0 vagy 1) sze-

repel. A binárissá konvertálás esetleges 

pontatlanságait tovább lehet finomítani 

bináris képátalakításokkal. Ezt követően a 

detektált részek mérése zajlik le. A mérés 

kétféle lehet: a látótér átlagos eredményeit 

vagy a látótérben lévő objektumok egyedi 

paramétereire kaphatunk információt 

a) szürkekép 

b) detektált kép 
4-1. ábra: A préselt alumínium szövetképei 
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[41]. Az alumíniumban lévő pórusok detektálása viszonylag egyszerű feladat, hiszen itt 

még nem jelentkeznek zavaró, más szürkeségi szintű objektumok. A 4-1. ábra a préselt 

alumínium szövetképét és detektált képét tartalmazza. A képen megfigyelhető, hogy az 

alumínium szemcsemérete viszonylag széles tartományban változik, és mivel ebben az 

esetben préselt darabról van szó, szembetűnő a pórusok mennyisége is. A b) ábrán a kékre 

színezett rész a pórusokat mutatja, amelyek a mérésre kerültek. A szerkezeten látható, 

hogy durva, viszonylag nagy méretű pórusok jelennek meg a szemcsék érintkezésénél. 

Nem körvonalazódnak a szemcsék szélei, amely annak köszönhető, hogy ez a préselt alu-

mínium még valamennyire lágy, és polírozás során kis mértékben kenődik a felület. A 4-2. 

ábra és VI. melléklet az Al-SiC és Al-SiC(Cu) darabok szövetszerkezetét mutatja a 15% 

erősítésű, préselt darabokon keresztül. Az a) ábrán 1-es számmal jelöltem a világos színű 

alapmátrixot, az alumíniumot. A kettes szám a SiC szemcsét mutatja, míg a hármas szám a 

pórusokat jelzi a képen. Ebben az esetben is az a) ábra a szürkeképet, míg a b) a detektált 

képet mutatja. Megfigyelhetők a pórusok, hézagok az alumínium szemcsék között, a SiC – 

Al határán és a SiC szemcsék között. Az Al-SiC darabok esetében szintén megtalálhatók 

ezek a pórusok. Azonban az egyes he-

lyeken megjelenő pórusok aránya kissé 

megváltozik. A SiC - Al határán lévő 

hézagok mennyisége csökken, és a mát-

rixban lévő pórusok nagysága kissé na-

gyobb. A préselt darabok eredményeit a 

4-3. ábra szemlélteti. A tiszta, préselt 

alumínium porozitása közel 6%. A SiC 

hozzáadásával kis mértékben (<1%) 

növekszik a porozitás, hiszen a SiC 

szemcsék találkozási pontjainál lévő 

hézagok préseléssel nem csökkenthetők. 

Az Al-SiC(Cu) darabok esetében na-

gyobb a porozitás mennyisége, mint a 

nem bevont szemcséjű daraboknál. 

Azonban ebben az esetben a SiC meny-

nyiségének növekedésével csökken a 

porozitás mértéke. Azt azonban le kell 

szögezni, hogy 5-15% erősítésű daraboknál maximum 2%-os különbség adódik, amely a 

a) szürkekép 

b) detektált kép 
4-2. ábra: 15% nem bevont SiC-ot tartalmazó, 

préselt darab szövetképei

1 
 

2 
 3
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szórás értékéhez közeli eredmény. Tehát elmondható, hogy mindkét sorozat 5%, 10% és 

15% erősítésű darabjai igen tömörek, a bennük lévő porozitás kis mértékű (6,2 - 8,2%). 

A 25%-os és 50%-os darabok esete 

azonban már bonyolultabb. Ezen dara-

bok előkészítése rendkívül nehéz, mivel 

préselt darabokról van szó, és az erősítés 

mértéke is igen magas. A SiC szemcsék 

kiperegve végigkarcolják a darabot, il-

letve a kitöredezések miatt nem jön létre 

sík felület. Ezért e darabok képelemzős 

mérése nem lehetséges. 

Összefoglalva: A préselést követően 

mind rézzel bevont, mind nem bevont 

darabok igen tömörek, a bennük lévő porozitás kis mértékű (6,2 - 8,2%). Míg a ≤15% erő-

sítésű Al-SiC darabok közel ugyanolyan mennyiségű pórusokat tartalmaznak, addig az 

ugyanolyan SiC tartalmú Al-SiC(Cu) kompozitok ~2%-kal nagyobb mértékű porozitással 

rendelkeznek, és a SiC tartalom növekedésével kis mértékben csökken a porozitás mértéke.  

 

4.2 Szinterelés közbeni vizsgálat 
 

A dilatométeres vizsgálatok kompozitok szinterelés közbeni viselkedésére adnak infor-

mációt, míg a DSC vizsgálatok az esetleges átalakulások, fázisok keletkezését jelzi szá-

munkra. 

 

4.2.1 Dilatométeres vizsgálat 
 

 

A hőmérséklet változása maga után vonja a testek fizikai és kémiai tulajdonságainak 

változásait. Egyes hőmérséklet-tartományokban az anyag tulajdonságai csak lassú, folyto-

nos változásokat mutatnak, így például a hőtágulás, a fajlagos ellenállás, a termofeszültség 

vagy a fajhő. Más hőmérsékleten ugrásszerűen megváltozik az anyag belső rendje, fázisát-

alakulás zajlik le. Ilyen esetekben az eddig lassan változó anyagi jellemzők is gyorsan, 

vagy sokszor ugrásszerűen változnak. Dilatométeres mérés alatt a próbadarabhoz egy 

kvarccsövet rögzítenek, aminek a feladata, hogy a darab méretváltozását a berendezésnek 

4-3. ábra: A préselt darabok porozitása 
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közvetítse. A dilatációs mérések 

segítségével megkapjuk a nyúlá-

si-összehúzódási diagramot a 

hőmérséklet függvényében, illet-

ve izotermás méréseknél az idő 

függvényében, ha meghatározott 

időközönként leolvassuk a pró-

badarab tágulását, illetve a hő-

mérsékletet. A préselt darabok 

szinterelése során a kemencéhez 

egy DIL 402 ES típusú dilatomé-

teres berendezést (VII. mellék-

let) kapcsoltak. Ez a berendezés 

szilárd darabok, porok, szálak 

hosszváltozásának meghatározá-

sához használható. A darabot 

egy szabályozható kemencében, 

egy meghatározott hevítési (vagy 

hűtési) sebességgel az előre be-

programozott hőmérsékletre he-

vítik (vagy hűtik). A dilatométer statikus vagy dinamikus atmoszférában alkalmazható, így 

vákuumban is. A mérés számítógéppel programozható és szabályozható, a mérési eredmé-

nyekből meghatározhatók a jellemző hőmérsékletek és a hőtágulási együttható. A mérési 

görbék különböző kiértékelése lehetséges. A berendezés három nagy egységből áll: egy 

csőkemencéből (a kép jobb oldala), a mérőegységből (a kép jobb oldala) és az alsó tartó-

szerkezetből. A mérőegységet a darab hossz- és a hőmérséklet változásának mérésére fej-

lesztették ki. A mintatartót egy zárt védőcső veszi körül, amelyet becsavaroznak a kemen-

cébe. A vákuum a védőcsövet a mérő részhez szorítja. A hevítés 10 °C / perc hevítési se-

bességgel zajlott le, két óra hőntartási idővel, majd 20 °C / perc sebességgel hűtötték a da-

rabokat. Az elektronikusan megkapott adatokat feldolgoztam és kiértékeltem. A 4-4. ábra 

felső diagramja a szinterelés hőkezelési programját mutatja. Az alsó diagram pedig a 

szinterelés közbeni méretváltozás tipikus görbéjét mutatja tiszta alumínium esetében. 

 

4-4. ábra: A préselt alumínium dilatométeres görbéje 
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A felmelegítés során a da-

rab tágulása tapasztalható, 

majd körülbelül az izotermás 

hőmérséklet elérésénél a da-

rab zsugorodása zajlik le. 

Végül a hűtés során a hevítés-

sel ellentétes folyamatoknak 

köszönhetően a darab tovább 

zsugorodik. 

A 4-5. ábra és a 4-6. ábra 

az Al, az Al-SiC és az Al-

SiC(Cu) darabok dilatométe-

res felvételeit mutatja. A tisz-

ta alumínium görbéjét megfi-

gyelve egy folyamatos, 

egyenletes zsugorodás 

tapasztalható a 

szinterelés folyamán. A 

kompozitok diagramja-

inak tanulmányozásánál 

külön kell választani a 

≤15% SiC tartalmú 

darabokat, illetve a 

>15% SiC tartalmú 

darabokat. A ≤15% SiC 

mindkét sorozat darab-

jainál az alumíniumhoz 

hasonló, egyenletes 

zsugorodást mutat a 

szinterelés során. A 25% és 50% SiC tartalmú darabok esetében az izoterma elérését köve-

tő percekben nagymértékű a zsugorodás, amely a 25%-os darabnál folyamatosnak mond-

ható a szinterelés végéig, míg az 50%-os próba esetében a kezdeti zsugorodást követően 

szinte állandó a darab mérete.  

4-6. ábra: Felületkezelt SiC szemcséket 
tartalmazó darabok dilatométeres görbéi 

4-5. ábra: Nem felületkezelt SiC szemcséket 
tartalmazó darabok dilatométeres görbéi 
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A VII. melléklet diagramjain a különböző összetételű kompozitokat hasonlítottam ösz-

sze. Ezeken a diagramokon a rézzel történő bevonás hatását lehet tanulmányozni különbö-

ző összetételek esetén. 5% és 10% SiC tartalmú Al-SiC darabok zsugorodása nagyobb 

mértékű, mint a bevont szemcséjű kompozitoké. Ez a metódus azonban 15% SiC tartalom-

tól jelentősen megváltozik, az Al-SiC(Cu) zsugorodása jelentősebb. E darab esetén, vala-

mint az ennél több SiC tartalom esetében nagyobb mértékű az Al-SiC(Cu) darabok zsugo-

rodása. 

Az összes darab zsugorodási eredményét a 4-7. ábra tartalmazza. Al-SiC darabok ese-

tében a SiC tartalom növekedésével csökken a darabok zsugorodásának mértéke 15%-ig. 

Ezzel szemben 

Al-Si(Cu) dara-

bok zsugorodá-

sa növekszik az 

erősítés növe-

kedésével 

(15%-ig), bár e 

darabok zsugo-

rodása kisebb 

mértékű, mint a 

nem bevontaké. 

A 25%-os erősí-

tés Al-SiC és 

Al-SiC(Cu) 

esetben is kiemelkedően magas volt a szinterelés közbeni zsugorodás. Az 50%-os erősítés 

azonban a többi darab tendenciáját mutatja: Al-SiC esetben kis mértékben tovább csökkent 

a zsugorodás, míg Al-SiC(Cu)-nál növekedett a zsugorodás a többi darabhoz képest. 

A VII. melléklet a különböző darabok párhuzamos méréseit tartalmazza. Az ugyan-

olyan összetételű darabok dilatométeres görbéinek lefutása hasonló, csupán a zsugorodás 

mértékében térnek el egymástól. Ez a zsugorodás különbség például tiszta alumínium, il-

letve 50% SiC erősítés esetében ~1%, 25% erősítésnél ~2%. E különbség oka a darabok 

bizonyos mértékű inhomogenitása. 

Összefoglalva: Az alumínium és a ≤15% SiC tartalmú darabok dilatométeres görbéje 

hasonló, szinterelés során egyenletes, folyamatos a zsugorodás. Az Al-SiC és Al-SiC(Cu) 

darabokat összehasonlítva elmondható, hogy 5% és 10% esetében az Al-SiC darabok zsu-

 
4-7. ábra: A különböző paraméterű darabok zsugorodása 
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gorodása nagyobb mértékű. 15% erősítéstől azonban a tendencia eltérő, és az Al-SiC(Cu) 

darabok zsugorodása nagyobb. Az erősítés hatását tekintve elmondható, hogy a ≤15% Al-

SiC darabok esetében az erősítés mennyiségének növelésével csökken a zsugorodás mérté-

ke, míg Al-SiC(Cu) esetében pedig növekszik. Végiggondolva a szinterelés közben lezajló 

folyamatokat a tendencia érthető. A hőmérséklet emelkedésének hatására a diffúziós fo-

lyamatok révén a szemcsék közötti üregek mérete és száma csökken az alumínium 

szinterelődése során. Így minél több SiC-ot helyezünk el a darabban, annál kevésbé képes 

erre a folyamatra. A ≤15% bevont SiC-ot tartalmazó darabok esetében azonban más a 

helyzet. Feltételezve, hogy a réz bevitelével részben olvadék fázisú szinterelés zajlik le, 

minél több SiC szemcsét helyezünk el a kompozitban, annál több rezet is bejuttatunk vele, 

és így az Al-Cu olvadék kitölti a SiC-ok közötti üregeket. 

A 25% és 50% esetében a görbe lefutása megváltozik. A szinterelés kezdetén hirtelen, 

nagyobb mértékű zsugorodás tapasztalható, amely pár perc elteltével csekély mértékűvé 

válik. Mindkét esetben a 25% erősítés kiugró eredménynek bizonyult. Már bevonás nélkül 

is igen nagy mértékű ezen darabok zsugorodása, amely a rézzel történő bevonás segítségé-

vel fokozható, és így eléri az alumínium zsugorodását. 50% erősítés esetében a zsugorodás 

mértéke a többi darabéhoz hasonló. 

 

4.2.2 DSC vizsgálat 
 

A differenciális pásztázó kaloriméter (angolul: differential scanning calorimetry (DSC)) 

egy termoanalitikai berende-

zés, amellyel különböző 

anyagok termikus tulajdon-

ságait részletesen lehet ta-

nulmányozni. A DSC készü-

lék működésének elve a min-

ta és az ismert referencia 

anyag közötti hőáram kü-

lönbség mérésén alapul, mi-

közben mindkettőt azonos 

hőmérséklet programnak 

vetjük alá. Az olvadás endo-4-8. ábra: Az alumínium DSC görbéi
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4-9. ábra: A tiszta SiC, a bevont SiC és a réz DSC görbéi 

term, a kristályosodás exoterm csúcsként jelenik meg a DSC görbén. Működési elv szerint 

kétfajta DSC-t különböztetünk meg: teljesítménykompenzációs- és hőáram fluxusos DSC. 

A DSC méréseket a Miskolci Egyetem Fémtani- és Képlékenyalakítástani Tanszékén 

végeztem el. Itt egy hőáram fluxusos, Netzsch Phoenix 204 típusú DSC berendezés találha-

tó (VII. melléklet). Ebben a berendezésben a minta és a referencia egy alaplemezen, közös 

munkatérben helyezkedik el, azonos hőmérsékletprogramnak alávetve. A mérés közben 

termoelemekkel mérjük a minta és a referencia közötti hőmérsékletkülönbséget (ΔT) az 

etalon hőmérsékletének a függvényében. Az átalakult hő nagyságát (ΔH) a minta felé tartó 

hőáram (Qm) és a referencia felé tartó hőáram (Qr) különbségeként kapjuk. A mért jel 

(ΔT), a minta és a referencia anyag hőmérsékletkülönbsége, mely arányos a minta és a re-

ferenciaoldal hőáramának különbségével [42]. A mérés paraméterei a VII. mellékletben 

található. 

Először a kiinduló anyagok elemzése zajlott le. Így DSC felvételek készültek az alumí-

niumról, a tiszta SiC-ról, a rézzel bevont SiC-ról és a rézről. A VII. mellékletben a préselt 

alumínium darab tipikus görbéje látható felfűtéskor és hűtéskor. A 4-8. ábra ezen görbe 

részletét mutatja. A görbe jellemzően egy exoterm reakciót mutat 440 - 510 °C közötti 

tartományokban. Emellett 576°C-on egy kis, endoterm csúcs látható, amely az Al-Si eutek-

tikum olvadásához tartozik. Az exoterm csúcs mivoltára a már hőkezelt por második felfű-

tése ad magyarázatot (fekete görbe). Az alumínium első felfűtése során látható az exoterm 

csúcs, míg ugyanezen por újabb hevítése során már nem jelentkezik az előbb említett 

exoterm csúcs a hőáramban, így e folyamat valamilyen belső rendeződéshez, átalakuláshoz 

tartozik, valószínűleg. e 

folyamat az újrakristályosodás. 

A 4-9. ábra a tiszta és a rézzel 

bevont SiC DSC görbéjét 

mutatja a rézréteg görbéivel 

kiegészítve. A tiszta SiC-ban 

(szürke vonal) nem megy 

végbe átalakulás a vizsgálati 

hőmérséklettartományban sem 

felfűtés, sem hűtés során. 

Ezzel szemben a réz bevonatú 

SiC (narancssárga vonal) 
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három exoterm, egymással átlapolódó csúccsal rendelkezik(~180 - 210 °C; ~210 - 400 °C; 

~400 - 470 °C). A hűtés szakaszában 

azonban nem tapasztalható a hőáram 

megváltozásával járó folyamat. Egy mű-

anyag lapkára létrehozott, majd onnan 

eltávolított rézréteg DSC görbéjén szin-

tén jelentkezik több exoterm csúcs. E 

réteget öt hónap elteltével („állt”) újra 

megvizsgálva sokkal szélesebb és mé-

lyebb exoterm csúcsok tapasztalhatók, 

mint az új („friss”) rézrétegnél, azaz e 

folyamat nagyobb mértékben megy vég-

be. E folyamat magyarázatára pásztázó elektronmikroszkópos felvételek készültek a „friss” 

és az „állt” rézrétegről. A 4-10. ábra, a VII. melléklet a több hónapot állt rézréteg SEM 

képe látható a DSC vizsgálatot követően. Megfigyelhetők a rétegen lévő sókristályok, 

amelyek apró pontonként az egész réteg felületén megtalálhatók. A spektrumról pedig lát-

ható, hogy a réteg oxidálódott és a só jelenlétére pedig a kálium utal (VII. melléklet). A 

„friss” rézrétegnél e sókristályok jelenléte nem mutatható ki (3-11. ábra), de a görbéből 

kiindulva valószínűleg már ekkor megindulnak azok a sókiválási folyamatok, amelyek a 

későbbiekben intenzívebbek lettek. Így a görbe jellege és az átlapolódott exoterm csúcsok 

alapján a rézzel bevont SiC 

porban e sókiválási folyama-

tok mennek végbe. Ezért a 

bevonást követően ajánlott a 

porok azonnali préselése és a 

préselt darabhőkezelése. 

A VII. melléklet különbö-

ző darabok tipikus DSC gör-

béit mutatja. Az 5% SiC erősí-

tésű darabok kinagyított gör-

béjét a 4-11. ábra prezentálja. 

A kompozitokban egyrészt 

végbemennek az alumínium-

ban is lejátszódó folyamatok. Az Al-SiC(Cu) darabokban kisebb-nagyobb intenzitású 

4-10. ábra: Az állt rézrétegről a DSC vizsgálatot
követő SEM kép, N = 50x 

4-11. ábra: Az alumínium, egy bevont és 
egy nem bevont darab összehasonlító görbéje 
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csúcsként jelentkezik a sókiválási folyamat. Ezt befolyásolja a darab inhomogenitása, a 

bevitt SiC mennyisége. Fűtés során az Al-SiC darabban végbemennek olyan folyamatok, 

amelyek az Al-SiC(Cu) darabokban nem. Ezen folyamatok valamennyi darab DSC görbéin 

megtalálható, bár kissé elcsúszva, más hőmérsékleten (VII. melléklet). Jól látható a ~260-

320 °C között megjelenő exoterm csúcs, amely például a 15% erősítésű darab esetében 

több apró csúcsból áll, ez szintén a folyamat összetettségére utal. Az itt látható csúcs azon-

ban egyre intenzívebb az erősítés növekedésével. 

A DSC görbéről több jellemző érték olvasható le, mint szolidusz hőmérséklet, olvadási 

csúcshőmérséklet, likvidusz hőmérséklet. A VII. melléklet összefoglalóan tartalmazza 

valamennyi darab görbéinek értékelését. A szolidusz hőmérsékletek mindkét esetben a 640 

°C-os szinterelési hőmérséklet közelében van, így mindkét esetben helyi megolvadás, tehát 

olvadék fázisú szinterelés megy végbe.. Az olvadás csúcshőmérséklete mindkét esetben 

csökkenő tendenciát mutat a SiC mennyiségének növekedésével. A likvidusz hőmérséklet 

a nem bevont darabok esetében állandónak mondható (~3 °C eltérés mutatkozik). A bevont 

SiC tartalmú daraboknál a likvidusz hőmérséklet csökken a SiC mennyiségével (~8 °C 

eltérés mérhető), amit a SiC-on lévő rézréteg oldódása okoz. A SiC mennyiségének növe-

kedésével növekszik a bevitt réz mennyisége is. 

Az alumínium-réz fázisdiagram (2-13. ábra) alapján a likvidusz hőmérséklet 8 °C-kal 

történő csökkenését 3 tömeg% réz eredményezi. Ezek alapján nagy valószínűséggel el-

mondható, hogy a SiC-on lévő rézréteg az alumíniumban oldódik, és így egy közelítőleg 

~3 tömeg% alumínium-réz szilárdoldat keletkezik. 

Összefoglalva: Mind az Al-SiC, mind az Al-SiC(Cu) darabokban összetett folyamatok 

játszódnak le. Az alumíniumban végbemenő folyamatokat (újrakristályosodás) nem befo-

lyásolja a SiC jelenléte sem hevítéskor, sem hűtéskor. Az Al-SiC darabokban végbemennek 

egyrészt olyan folyamatok, amelyek a tiszta alumíniumban is lezajlanak, másrészt olyan 

folyamatok, amelyek az Al-SiC határfelületén jönnek létre. Az Al-SiC(Cu) darabokban egy 

eltérő folyamat zajlik le a hevítés során, amelyek valószínűleg a bevonási technika mellék-

termékeként, sókiválások következménye. A likvidusz hőmérséklet folyamatos csökkenése a 

rézrétegű SiC mennyiségének emelkedésével, bizonyíték arra, hogy növekszik a bevitt réz 

mennyisége, és ott helyi olvadás következtében lejátszódik egy oldódási folyamat. A 

szolidusz hőmérsékletek a szinterelési hőmérséklet közelében van, így mindkét sorozat da-

rabjainál olvadék fázisú szinterelés zajlik le. A határfelületen keletkező fázisok magasabb 

hőmérséklet tartományban (>580°C) keletkeznek. A DSC görbén ezek a röntgennel azono-

sított fázisok keletkezési  folyamatai nem különíthetők el egymástól. 
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4.3 Szinterelt darabok jellemzése 

4.3.1 Al/SiC kompozit vizsgálata képelemzővel 
 

A 4-12. ábra a szinterelt alumínium szövetképét mutatja. Megfigyelhető, hogy ennél a 

próbadaraboknál kirajzolódik a szerke-

zet, a szemcsék láthatóvá válnak. Ezen 

kívül szembe ötlő, hogy a pórusok mére-

te finomodik, és egyenletesebb eloszlású 

is a préselt darabokhoz képest. A VIII. 

melléklet a szinterelt kompozit szerke-

zetét mutatja. Az alumíniumnál tapasz-

talt megfigyelések itt is helytállóak. A 

szinterelt esetben már nem nagyméretű 

pórusok vannak jelen a szerkezetben, 

hanem kisebb méretűek, egyenletes el-

oszlásúak. A 4-13. ábra a szinterelt da-

rabok porozitását hasonlítja össze. A 

szinterelt alumínium porozitása a kép-

elemzős mérések alapján 5,7%, tehát 

kevesebb, mint szinterelés előtti állapot-

ban. Valamennyi darab esetében el-

mondható, hogy a szinterelés után mért 

porozitása kisebb, mint préselt állapot-

ban. Ennek oka, hogy megszűnnek a nagyméretű pórusok, és helyette apróbb, finomabb 

eloszlású porozitás alakul ki. 

A porozitás alakulását egyrészt befolyásolja a SiC mennyiségének változása (így az 

egymással érintkező SiC szemcsék számának változása), másrészt a préselés és szinterelés 

körülményei (például préselés során a darab szélén kis mértékben növekszik a porozitás a 

szerszámmal való súrlódás miatt). 

 

Összefoglalva: A szinterelés hatására csökken a darabok porozitásának mértéke a pré-

selt állapothoz képest. A tiszta alumíniumhoz a SiC szemcséket adagolva változik a porozi-

tás mértéke. A darabok bizonyos mértékű inhomogenitása miatt nem lehet tendenciát talál-

ni a SiC mennyisége és a porozitás mértéke között, csupán annyi szögezhető le, hogy mind 

a) szürkekép 

b) detektált kép 
4-12. ábra: 10% bevont SiC-ot tartalmazó, 

szinterelt darab szövetképei 
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a bevont, mind a nem bevont esetben 

a SiC mennyiségének növekedésével 

növekszik a porozitás mértéke. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3.2 Al/SiC kompozit fajlagos felületének vizsgálata 
 

A fajlagos felület a szilárd anyag egységnyi térfogatára vagy tömegére vonatkoztatott 

felület. A fajlagos felület meghatározására gőz (gáz)-, oldatokból történő, adszorpciós, 

valamint nem adszorpciós felület meghatározási módszerek (közvetett, közvetlen mérések) 

állnak rendelkezésre. A gázzal érintkező szilárd anyag felületén a gáz molekulái felhalmo-

zódnak. Az abszorpciós kölcsönhatások szerint megkülönböztetjük a fizikai adszorpciót 

(van der Waals erők révén jön létre) és a kemiszorpciót (a szilárd felület eredeti kötései 

részlegesen vagy teljesen felbomlanak). A fizikai adszorpcióban a felületet több molekula-

réteg borítja, a molekulák delokalizáltak, azaz nem helyhez kötöttek. A fizikai adszorpció 

egyensúlyra vezető folyamat. A gázmolekulák felületi felhalmozódása mellett állandóan 

folyik az ezzel ellentétes folyamat, a deszorpció is. Az egyensúly akkor áll be, amikor a két 

folyamat sebessége egyenlővé válik. Az adszorpció egyensúlyi értéke, amelyet egységnyi 

tömegű adszorbens által megkötött normálállapotú gáz térfogatában szokás megadni, függ-

vénye a hőmérsékletnek és az egyensúlyi gáznyomásnak. A gázfelvétel mennyisége tanul-

mányozására szolgáló klasszikus sztatikus módszerek két alaptípusát különböztetjük meg. 

Az egyik az adszorbens súlygyarapodásának mérése (gravimetriás módszer), a másik adott 

gázmennyiség fogyásának, tehát állandó térfogaton nyomáscsökkenésének, adott nyomá-

son térfogatcsökkenésének megállapítása (volumetrikus módszer) [43]. 

4-13. ábra: A préselt és a szinterelt darabok porozitása
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A mérések a Metallurgiai és Öntészeti Tanszéken lévő Micromeritics gyártmányú 

TRISTAR 3000 típusú berendezéssel készültek, amely a volumetrikus módszert használja. 

Először az adszorbens előkészítése (kihevítés szivattyúzás közben) történik meg. Ekkor 

ismert térfogatú edénybe helyezik az adszorbens bizonyos mennyiségét, majd a berende-

zést folytonos szivattyúzás közben kihevítve, az adszorbenst a lehetőség szerint megszaba-

dítja az előzőleg ráadszorbeálódott gázoktól és gőzöktől (levegő, vízgőz). A minta előké-

szítését (gáztalanítását) szintén Micromeritics gyártmányú SMARTPREP készülékkel vé-

geztük. Ezt követően a felvett gázmennyiség megállapítására a levegőtől elzárt csőben lévő 

mintát lehűtik (tipikusan) egy kriogén (nagyon alacsony) hőmérsékletre, majd a mintát 

precízen beállított nyomások sorozata mellett gázzal érintkeztetik. Minden egyes nyo-

másnövekedéssel a felületen 

adszorbeálódott gázmoleku-

lák száma nő. Az egyensúlyi 

nyomást (P) összehasonlítják 

a telített nyomással (Po), és a 

relatív nyomás arányukat 

(P/Po) folyamatosan rögzítik 

minden egyes egyensúlyi 

nyomáson. Ahogy az ad-

szorpció végbemegy, az ad-

szorbeálódott réteg vastagsá-

ga növekszik. Először a felü-

leten található mikropórusok 

telítődnek, majd a szabad 

felületet fedi be teljesen a 

gáz, és utoljára a nagyobb 

pórusok telítődnek kapilláris 

kondenzáció során. A folya-

mat teljesen az analízishez 

használt gáz szilárdtest kon-

denzációjáig folytatódhat. 

Ezután a deszorpció folya-

mata kezdődik meg, amely-

ben a nyomást szisztematikusan csökkenti a berendezés, amely az adszorbeálódott moleku-

 
a) 

 
b) 

4-14. ábra: A különböző paraméterű darabok zsugorodása 



 54

lák, felszabadulását eredményezi. Az adszorpció folyamatának, minden egyes csökkenő 

egyensúlyi nyomásértékét és a szilárd felületen lévő gáz változó mennyiségét méri a be-

rendezés. A mért nyomás értékeket a minta fajlagos felületének és mikro-porozitásának 

meghatározására használja fel a berendezést vezérlő számítógépes szoftver [44]. 

Az izotermák kiértékelésére, illetve ebből a fajlagos felület meghatározására legáltalá-

nosabban használt nemzetközi szabványként is elfogadott módszer a Brunauer, Emmet, 

Teller, a továbbiakban BET módszer. A BET izoterma a gázok kapillár-kondenzációját is 

figyelembe vevő adszorpciós függvény. Lényege hogy az adszorpció egy telítési görbe 

jellegű kezdeti lefutás, vagyis a felület teljes telítődése után a gáz kondenzációja miatt a 

megkötött anyagmennyiség hirtelen növekedni kezd. A telítési szakasz és a kondenzációs 

szakasz egymáshoz képesti lefutásából megállapíthatjuk azt a pontot, ahol a teljes felületet 

beborítottnak tekinthetjük. Ismerve a teljes borításhoz szükséges gázmennyiséget és a 

gázmolekulák felületét, a minta teljes felületét kiszámíthatjuk [44]. 

A IX. mellékletben egy felvett adszorpciós görbe, illetve az ebből kiértékelt BET egye-

nes látható. E mérés sorozat eredményeit kiértékelve a 4-14. ábrát kaptam. A különböző 

préselt, majd szinterelt kompozitok fajlagos felületét ábrázolva a SiC tartalom függvényé-

ben, egy minimumos görbét illeszthető a mérési pontokra mind Al-SiC, mind Al-SiC(Cu) 

esetében. Az alumíniumhoz SiC szemcséket adagolva előbb megnő a fajlagos felület, majd 

a SiC mennyiség növekedésével csökken, és egy küszöböt átlépve ismét növekedni kezd a 

fajlagos felület. Al-SiC esetében ez a határ ~20 tömeg% erősítésnél, míg Al-SiC(Cu) ese-

tében ~27 tömeg%. Ugyanez tapasztalható, ha a teljes felületet értékeltem ki (IX. mellék-

let). A szórás értéke 0,0371 Ezen eredmények alátámasztják a dilatométeres mérések által 

tapasztalt zsugorodási viselkedést. Ekkor 25% SiC erősítés esetében kiemelkedően magas 

volt a zsugorodás, tehát a szerkezet ekkor a legtömörebb, és ekkor a legkisebb a fajlagos 

felület. 

Összefoglalva: A fajlagos felület mérési eredményei alapján elmondható, hogy az alu-

mínium SiC-ot adagolva előbb megnő a fajlagos felület, majd a SiC tartalom növekedésé-

vel csökken, amely egy minimum éréket elérve ismét növekedni kezd. E görbe alapján meg-

állapítható, hogy Al-SiC esetében ~20 tömeg% (17 térf%) SiC tartalom esetében a legki-

sebb a fajlagos felület, míg Al-SiC(Cu) kompozitoknál ez a határ 27 tömeg% (23 térf%). 
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4.3.3 Al/SiC kompozit röntgenes vizsgálata 
 

Az eddigi vizsgálatok során kapott eredmények néhány okára a röntgenes eredmények 

adhatnak magyarázatot. 

Röntgenes vizsgálatok során a beérkező röntgensugarak kristályrácsokon történő szóró-

dásával (reflexió) interferenciakép keletkezik. Ez a diffrakció jelensége, amely mint refle-

xiós jelenség kezelhető. A Bragg-egyenlet a diffrakció geometriai feltételének egy egysze-

rű és praktikus leírása: 

 nλ = 2d sinθ (6) 

Ahol: λ: a beérkező sugár hullámhossza; 

 d: rácssík távolság; 

 θ: a röntgensugarak beesési szöge. 

Megadja, hogy egy adott (hkl) síksereg milyen szög alatt produkál diffrakciós maxi-

mumot, ha egy meghatározott hullámhosszú sugárzást használunk. A röntgen 

diffraktométeres technika többféle lehet. Ennek egy típusa a filmes technika, mint például 

a Debye –Sherrer eljárás. Ekkor a vizsgálandó anyag egy adott sugarú, hengerpalástra kife-

szített film középpontjában helyezkedik el. A beérkező, monokromati-zált, irányított rönt-

gensugár az anyagba érkezve a különböző orientációjú kristálytani síkokon reflektálódik, 

és ezek a 

diffraktált 

sugarak a 

beeső sugárral 

2θ szöget zár-

nak be. A 

diffraktált 

sugarak a tér-

ben a beeső 

sugár, mint 

kúptengely 

körül 4θ 

csúcsszögű 

kúp felületén 

helyezkedik el 

 
4-15. ábra: Az 50% erősítésű (nem bevont) darabok röntgenes 

eredményeinek értékelése 
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[45]. A diffrakciós technikával a különböző síkoknak különböző 2θ diffrakciós szögét úgy 

állapítjuk meg, hogy egy detektort mozgatunk a kúp felező síkjában. Tehát más-más szö-

geknél más időpontokban rögzítjük az intenzitást. Ez lehet hátrány is, de óriási előny, hogy 

a szög meghatározása pontosabb lehet. A kapott diffraktogramok vízszintes tengelyén ez a 

2θ szög, míg a függőleges tengelyén, pedig az intenzitás található. A fázisanalízis csiszolt, 

sík felületen, D8 ADVANCE (BRUKER AXS) röntgen diffrakciós berendezéssel, diffrak-

ciós technikával lett elvégezve. A mérés paraméterei a X. mellékletben olvasható. 

A fázisazonosítást a BRUKER AXS cég SEARCH/MATCH V 8.0 programjával, az 

ICDC PDF-2 adatbázisa segítségével végeztük. Az alapanyagként alkalmazott SiC röntge-

nes eredménye (3-2. ábra) a várakozásnak megfelelően egy összetett, több módosulatot 

tartalmazó SiC jelenlétére utal. Az alumíniumban pedig a röntgen diffrakciós eredmények 

alapján 2-4%-ban AlFeSi, illetve Mg2Si fordul elő szennyezőként (3-16. ábra). Az 5-15% 

erősítésű darabokban röntgen diffrakció segítségével sajnos nem mutathatók ki a határfelü-

leten keletkező termékek. Ennek oka, hogy a keletkező fázisok kis mennyiségük miatt nem 

azonosíthatók egy-

értelműen. Az ennél 

nagyobb SiC tar-

talmú (pl.: 50%) 

darabok esetében 

azonban már egyér-

telműen meghatá-

rozható a darabok-

ban lévő fázisok. 

Így a nem bevont 

darabokban 

Al4Si2C5 vegyület 

jelenléte tapasztal-

ható, amely 

Al4C3·2SiC össze-

tett karbid fázis. E 

spektrumokat a 4-15. ábra tartalmazza. A 4-16. ábra a rézzel bevont SiC-os darabok 

eredményeit mutatja. 

Ezek alapján elmondható, hogy ezekben a darabokban Al2Cu és Al4Cu9 fázisok kelet-

keztek a határfelületen. Azonban a rezes darabokban nem jött létre az Al4Si2C5 fázis. 

4-16. ábra: Az 50% erősítésű(bevont) darabok röntgenes 
eredményeinek értékelése 
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Összefoglalva: A röntgenes mérések alapján a következők vonhatók le: 

1. A nem bevont SiC szemcséket tartalmazó darabokban a hőkezelés hatására 

Al4Si2C5 fázis keletkezik.  

2. Az Al4Si2C5 fázis jelenléte nem mutatható ki a rézzel bevont SiC szemcséjű dara-

bok esetében, tehát a rezes bevonás megakadályozza (vagy befolyásolja) e fázis 

létrejöttét. 

3. A felületkezelt darabok esetében az Al2Cu és Al4Cu9 réztartalmú fázis jön létre. 

Valószínűleg e fázis akadályozza meg a nem felületkezelt szemcséket tartalmazó 

darabokban létrejövő másik fázis keletkezését. 

 

4.3.4  Pásztázó elektronmikroszkópos vizsgálat 
 

A pásztázó elektronmikroszkópos vizsgálatok során a szemcsék közötti kapcsolódás mi-

lyenségét, minőségét, a szemcsék határfelületének folytonos mivoltát vizsgáltam előbb 

keresztcsiszolaton, majd egyszeri dinamikus igénybevételnek kitett darabok töretfelületén. 

A pásztázó elektronmikroszkóp egy olyan berendezés, amelyben jól fókuszált elektronnya-

lábbal végigpásztázzuk a vákuumban lévő minta felületét. A mintából ennek hatására sze-

kundér elektronok (vagy visszaszórt elektronok, röntgensugárzás) lépnek ki, amelyekkel 

leképezve a minta felszínét felvételeket készíthetünk. E berendezéshez energiadiszperzív 

mikroszonda is csatlakoztatható, amely segítségével információt kapunk a minta helyi 

elemi összetételére. 

A 4-17. ábra a tiszta, porkohászati úton elő-

állított alumínium csiszolatának képét mutatja. 

Megfigyelhető a kisebb-nagyobb méretű por-

szemcsék összehegedése, a szemcsék közötti 

pórusok jelenléte (kisebb, sötét részek), vala-

mint több nagyobb méretű világos folt. 

Energiadiszperzív mikroszonda segítségével 

elemezve ezeket a világos foltokat a XI. mel-

lékletben lévő spektrumból megállapítható, 

hogy ezek a fázisok nagymértékben alumíni-

umból állnak, emellett szilíciumot, mangánt és vasat, illetve csekély mértékű rezet tartal-

maznak. E szennyezőket egyrészt az alapanyag tartalmazza, másrészt préselés során kerül-

hetett a darab felületére, amely szinterelés során ilyen összetett vegyületet képezhetett. 

4-17. ábra: A tiszta, porkohászati 
alumínium SEM képe 
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Ezek a világos fázisok mind a rézzel bevont, mind a nem bevont SiC szemcsékkel erősített 

darabokban megtalálhatók (4-18. ábra és X. melléklet). E képeken megfigyelhető, hogy a 

préselési nyomás hatására a sötétszürke színű SiC szemcse összetöredezett. E jelenség, 

mind a bevont, mind a nem bevont esetben fellép, de nem mondható általánosnak. Ezen 

kívül mindkét esetben jól látható az alumínium és SiC szemcsék közötti sötét pórusok is. A 

pórusok lehetséges megjelenési formái: a SiC és az Al, a SiC-SiC és az Al alapanyag 

szemcséi között. A X. mellékletben érdekességként ún. nyaktag képződés látható a SiC 

szemcse és az alumínium között (bekarikázott 

rész). E mellékletben láthatók még felvételek 

a bevont SiC szemcse és az alumínium határ-

felületéről. Megfigyelhető, hogy a határ fo-

lyamatos, helyenként megjelenik a réz, illetve 

az alumíniumban lévő egyéb szennyezők, 

amelyek világos részként mutatkoznak meg. 

A töretfelületek vizsgálata során választ 

kaphatunk a mátrix és a SiC kapcsolatára. A 

töretekről készült felvételek a XI. mellék-

letben láthatók. Az Al-SiC daraboknál a törés következtében a SiC szemcsék kiperegtek a 

mátrixból és csak néhány esetben tapasztaltam a szemcsék hasadását. Ezzel szemben az 

Al-SiC(Cu) darabok töretfelületén hasadt SiC szemcsék láthatók (4-19. ábra). E darabok-

ban így az alumínium és a SiC kapcsolata olyan 

erős, hogy a darab a SiC hasadásával és nem a 

szemcsék kipergésével történt meg. 

Összefoglalva: A kétféle kompozit szövet-

szerkezete rendkívül hasonló. Mindkét sorozat-

ban megtalálhatók a pórusok, töredezett szem-

csék (a nagy préselési nyomás miatt keletke-

zett), kapcsolódási pontok, nyakak. A töretfelü-

letük azonban másképp néz ki. Al-SiC darabok 

esetében a SiC szemcsék kiperegtek a mátrix-

ból, és a SiC határa mentén ment végbe a törés. Ezzel szemben Al-SiC(Cu) darabokban 

olyan erős volt a kötés a SiC és az alumínium között, hogy a SiC szemcsék kettéhasadtak a 

darab törésekor. 

4-19. ábra: Al-10%SiC(Cu) töretfelületének
SEM képe, N = 1000x 

4-18. ábra: Al-10% SiC(Cu) SEM képe 
N = 1000x 
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5 ÖSSZEFOGLALÁS 
 

A cél olyan alumínium mátrixú kompozitok szerkezetének jellemzése, amelyek rézzel 

bevont SiC szemcséket tartalmaznak, majd összehasonlítása a "hagyományos", nem bevont 

SiC szemcséket tartalmazó darabokéval. Ehhez első lépésben a szemcsék rézzel történő 

bevonását valósítottam meg. Tanulmányozva a különböző bevonási technikákat, a kémiai 

redukciós módszer bizonyult alkalmasnak a feladatra. A bevonási paraméterek kikísérlete-

zését követően a szemcsék felületének ~40%-át sikerül bevonni, a réz szigetszerűen talál-

ható meg a SiC szemcsék felületén ~0,5 µm vastagságban. E réteg erősen tapad a szemcsék 

felületére, amely hosszabb idő után (3-5 hónap) sem válik le róla. 

Két sorozat próbadarab készült porkohászati technológia segítségével. Az egyik sorozat 

nem bevont szemcséket (Al-SiC), míg a másik sorozat bevont szemcséket (Al-SiC(Cu)) 

tartalmaz 5%, 10%, 15%, 25% és 50% (tömegszázalék) mennyiségben. A por alapanyag-

okból egyoldalú hidegsajtolással 400 MPa nyomással, majd 640 °C-on, N2 védőatmoszféra 

alatti szintereléssel készültek a kísérleti sorozatok. A darabok vizsgálatát az előállítás kü-

lönböző lépéseiben, így préselt állapotban, szinterelés közben, illetve szinterelést követően 

végeztem el. 

A préselés után képelemző berendezéssel elemeztem a darabok szerkezetét, tömörsé-

gét. Ez alapján megállapítottam, hogy mind a rézzel bevont, mind a nem bevont darabok 

igen tömörek, a bennük lévő porozitás kis mértékű (6,2 - 8,2%). Míg a ≤15% erősítésű Al-

SiC darabok közel ugyanolyan mennyiségű pórusokat tartalmaznak, addig az ugyanolyan 

SiC tartalmú Al-SiC(Cu) kompozitok ~2%-kal nagyobb mértékű porozitással rendelkez-

nek, és a SiC tartalom növekedésével csökken a porozitás mértéke. 

A szinterelés közbeni vizsgálatok a dilatométeres- és a DSC méréseket foglalja magába. 

A dilatométeres vizsgálatok a szinterelés közbeni viselkedésre adnak információt, míg 

DSC mérésekkel a végbemenő folyamatok kimutatása lehetséges. A ≤15% SiC tartalmú 

darabok dilatométeres görbéje hasonló, szinterelés során egyenletes, folyamatos a zsugo-

rodás. Az erősítés hatását tekintve elmondható, hogy Al-SiC esetében az erősítés mennyi-

ségének növelésével csökken a zsugorodás mértéke, míg Al-SiC(Cu) esetében pedig nö-

vekszik. Végiggondolva a szinterelés közben lezajló folyamatokat a tendencia érthető. A 

hőmérséklet emelkedésének hatására a diffúziós folyamatok révén a szemcsék közötti üre-

gek mérete és száma csökken az alumínium szinterelődése során. Így minél több SiC-ot 

helyezünk el a darabban, annál kevésbé képes erre a folyamatra. Al-SiC(Cu) darabok ese-

tében azonban más a helyzet. Feltételezve, hogy a réz bevitelével részben olvadék fázisú 
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szinterelés zajlik le, minél több SiC szemcsét helyezünk el a kompozitban, annál több rezet 

is bejuttatunk vele, és így az Al-Cu olvadék kitölti a SiC-ok közötti üregeket. A 25% és 

50% esetében a görbe lefutása megváltozik. A szinterelés kezdetén hirtelen, nagyobb mér-

tékű zsugorodás tapasztalható, amely pár perc elteltével csekély mértékűvé válik. Mindkét 

esetben a 25% erősítés kiugró eredménynek bizonyult. Már bevonás nélkül is igen nagy 

mértékű ezen darabok zsugorodása, amely a rézzel történő bevonás segítségével fokozható, 

és így eléri az alumínium zsugorodását. 50% erősítés esetében a zsugorodás mértéke a töb-

bi darabéhoz hasonló. A DSC vizsgálatok alapján elmondható, hogy mind az Al-SiC, 

mind az Al-SiC(Cu) darabokban összetett folyamatok játszódnak le. Az alumíniumban 

végbemenő folyamatokat (újrakristályosodás) nem befolyásolja a SiC jelenléte sem heví-

téskor, sem hűtéskor. Az Al-SiC darabokban végbemennek egyrészt olyan folyamatok, 

amelyek a tiszta alumíniumban is lezajlanak, másrészt olyan folyamatok, amelyek az Al-

SiC határfelületén jönnek létre. Az Al-SiC(Cu) darabokban egy eltérő folyamat zajlik le a 

hevítés során, amely valószínűleg a bevonási technika mellék-termékeként, sókiválások 

következménye. A likvidusz hőmérséklet folyamatos csökkenése a rézrétegű SiC mennyi-

ségének emelkedésével, bizonyíték arra, hogy növekszik a bevitt réz mennyisége, és ott 

helyi olvadás következtében lejátszódik egy oldódási folyamat. A határfelületen keletkező 

fázisok magasabb hőmérséklet tartományban (>580°C) keletkeznek. A DSC görbén ezek a 

röntgennel azonosított fázisok keletkezési folyamatai nem különíthetők el egymástól. 

A szinterelést követő vizsgálatok a képelemzővel való szerkezet elemzést, a fajlagos fe-

lület mérést, a röntgendiffrakciós elemzést és a pásztázó elektronmikroszkóppal való 

szerkezetviszgálatot foglalja magába. A mikroszkópos vizsgálatok alapján megállapítha-

tó, hogy szinterelés hatására csökken a darabok porozitásának mértéke a préselt állapothoz 

képest. A tiszta alumíniumhoz a SiC szemcséket adagolva változik a porozitás mértéke. A 

darabok bizonyos mértékű inhomogenitása miatt nem lehet tendenciát találni a SiC meny-

nyisége és a porozitás mértéke között, csupán annyi szögezhető le, hogy mind a bevont, 

mind a nem bevont esetben a SiC mennyiségének növekedésével növekszik a porozitás 

mértéke. A fajlagos felület mérési eredményei alapján elmondható, hogy a SiC tartalom 

növekedésével előbb megnő, majd csökken a fajlagos felület, amely egy minimum éréket 

elérve ismét növekedni kezd. E görbe alapján megállapítható, hogy Al-SiC esetében ~20 

tömeg% SiC tartalom esetében a legkisebb a fajlagos felület, míg Al-SiC(Cu) 

kompozitoknál ez a határ 27 tömeg%. Röntgendiffrakciós módszerrel a határfelületen 

lévő fázisok azonosításával megállapítható, hogy az Al-SiC esetében, amikor a mátrix és a 

SiC közvetlenül érintkezik egymással, Al4Si2C5 összetett karbidos fázis keletkezik. Amikor 
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réz is található a határfelületen nem keletkezik ez a karbidos fázis (vagy olyan kis mennyi-

ségben keletkezik, amely röntgendiffrakciós technikával már nem mutatható ki), hanem 

Al2Cu és Al4Cu9 keletkezik. Így elmondható, hogy a rézzel történő bevonással elkerülhető 

vagy minimalizálható az alumínium tartalmú karbidos fázis képződése. A pásztázó elekt-

ronmikroszkópos felvételek alapján megállapítható, hogy a kétféle kompozit szövetszer-

kezete rendkívül hasonló. Mindkét sorozatban megtalálhatók a pórusok, töredezett szem-

csék (a nagy préselési nyomás miatt keletkezett), kapcsolódási pontok, nyakak. A töretfelü-

letük azonban eltérő. Al-SiC darabok esetében a SiC szemcsék kiperegtek a mátrixból, és a 

SiC határa mentén ment végbe a törés. Ezzel szemben Al-SiC(Cu) darabokban olyan erős 

volt a kötés a SiC és az alumínium között, hogy a SiC szemcsék kettéhasadtak. 
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Új tudományos eredmények 
 
1. A dilatométeres mérések alapján megállapítottam, hogy a SiC mennyiségének vál-

tozásával a szinterelés közben lejátszódó folyamatok jellege is változik: 

1.1 A ≤15% SiC tartalmú darabok zsugorodása a szinterelés során egyenletes, folyama-

tos mind Al-SiC, mind Al-SiC(Cu) esetben. 

1.2 A 25% és 50% SiC esetében a zsugorodás lefutása a szinterelés kezdetén hirtelen 

nagy mértékű, amely pár perc elteltével csekély mértékűvé válik. 

1.3 A 25% erősítésű daraboknak kiemelkedően nagy mértékű a zsugorodása, amely a 

rézzel történő bevonás segítségével fokozható, és így eléri az alumínium zsugorodását. 
 

2. A szinterelés után végzett fajlagos felület mérési eredményei alapján elmondható, 

hogy a SiC tartalom növekedésével a fajlagos felület egy minimumos görbét követ. E gör-

be alapján megállapítható, hogy Al-SiC esetében ~20 tömeg% (17 térf%) SiC tartalom 

esetében a legkisebb a fajlagos felület, míg Al-SiC(Cu) kompozitoknál ez a határ 27 tö-

meg% (23 térf%).  
 

3. A röntgenes mérések alapján a következők vonhatók le: 

3.1 Az Al-SiC darabokban a hőkezelés hatására Al4Si2C5 fázis keletkezik, amely egy 

Al4C3•2SiC összetett karbidos fázis. 

3.2 Az Al4Si2C5 fázis nem mutatható ki az Al-SiC(Cu) darabok esetében, tehát a rezes 

bevonás megakadályozza (vagy befolyásolja) e fázis létrejöttét. 

3.3 Az Al-SiC(Cu) darabok esetében az Al2Cu és Al4Cu9 réztartalmú fázis jön létre. E 

fázis akadályozza meg az Al-SiC darabokban létrejövő karbidos fázis keletkezését. 
 

4. A DSC mérések alapján bizonyítottam a rézrétegű SiC mennyiségének emelkedé-

sével a likvidusz hőmérséklet folyamatos csökkenését. Ez, bizonyíték arra, hogy növekszik 

a bevitt réz mennyisége, és ott helyi olvadás következtében lejátszódik egy oldódási fo-

lyamat. 
 

5. Töretfelület vizsgálatok alapján megállapítottam, hogy a kétféle kompozit eltérően 

viselkedik a mechanikai igénybevétel hatására: 

5.1 Al-SiC esetében a SiC határa mentén ment végbe a törés,  

5.2 Al-SiC(Cu) darabokban olyan erős volt a kötés a SiC és az alumínium között, hogy 

a SiC szemcsék kettéhasadtak a darab törésekor. 
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Abstract 
 

The aim of this work is to product copper covered SiC reinforced aluminium matrix com-

posites (Al-SiC(Cu)), investigate their structure and compare to the non-covered SiC rein-

forced aluminium matrix composites (Al-SiC). 

The SiC particles were covered by electroless method. The parameters of this method like 

catalysis agent, plating time were varied. By this method the ~40% of particle's surface 

were covered, the plating is near island. Two series of samples were produced by powder 

metallurgy: Al-SiC and Al-SiC(Cu). The samples of both series were reinforced in various 

volume fraction: 5%, 10%, 15%, 25% and 50% (w%) SiC. The samples were produced by 

cold pressing of the powder mixture and sintering of the green compacts. The samples 

were analysed in the steps of the powder metallurgy method: as green, during sintering and 

as sintered. 

The structure and the pores of the green compacts were analysed and measured by image 

analyser. From the results of it, I determine the both of Al-SiC and Al-SiC(Cu) composites 

are dense, amount of their porosity is marginally (6,2 - 8,2%). 

During sintering dilatometry and DSC analysis were carried out. The dilatometry curves of 

≤15% SiC reinforced composites are similar, the shrinkage is uniform and continuous dur-

ing the sintering. In the present case the shrinkage decreases with the increasing the SiC 

volume fraction by Al-SiC, and increase by Al-Si(Cu). The dilatometry curves of 25% and 

50% SiC reinforced sample are different. At the begin of the sintering the shrinkage is 

rapid largely and changes small to the end of the sintering. In both cases the 25% reinforc-

ing behaves prominent. The shrinkage of Al-SiC is large and it can be elevated by the cov-

ered SiC particles. 

The DSC curves demonstrate complex processes in both cases of Al-SiC and Al-SiC(Cu). 

The presence of the SiC does not influence the processes in the aluminium neither at heat-

ing nor at cooling. In the Al-SiC samples take place processes of the aluminium and proc-

esses on the interface of the aluminium and the SiC. In the case of Al-SiC(Cu) passes an-

other process during the heating, it is salt segregation. Decrease of the liquidus temperature 

with the increasing of the covered SiC amount is evidence of the increasing of the copper 

amount, and the local dissolution and melting. 

After the sintering the structure, the interface phases and the pores were analysed by image 

analysis, measured the specific surface, X-ray diffraction and by scanning electronmicro-

scope. From the results of the analysis by light microscope and image analysis, the porosity 
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of the samples reduces during the sintering. SiC a-supplying to the pure aluminium 

changes the amount of the porosity. The specific surface increases SiC a-supplying to the 

pure aluminium previously, then decreases with the increase of the SiC amount, and it in-

creases after a critical value again. From these curves, the specific structure is minimal at 

20 w% by Al-SiC, and 27 w% by Al-SiC(Cu). The phases on the interface of SiC and alu-

minium were identified by X-ray diffraction. In the case of Al-SiC (the aluminium and the 

SiC join direct), Al4Si2C5 phase was identified. If copper is on the interface also, do not (or 

in little amount) produce this carbide phase and Al2Cu and Al4Cu9 phases product. By the 

copper covering of the SiC particles can avoid the product of the carbide phase. On the 

scanning electronmicrograph can be seen, the structure of both series are similar, in both of 

them are pores, breaked particles, sinter necks. In the case of Al-SiC, after mechanical 

stress the SiC particles drop out the matrix and the composites break along the interface of 

the SiC. On the other hand, the bonding between the SiC and Al in the Al-SiC(Cu) samples 

is so strong, that the SiC particles cleave asunder. 
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6 MELLÉKLETEK 
I. melléklet 
Az irodalomban talált SiC erősítésű szemcsés kompozitok és néhány jellemzője 

Alapanyag Második fázis Előállítási technológia Vizsgált tulajdonság Eredmény Ref. 

Al-5Cu por 
(P280) 

15 térf% SiCP 
(3,5 μm) 

Porkohászat (PM): A porokat vá-
kuumban meleg préseléssel, majd 
450 °C-on extrudálással dolgozták 

fel. 

Szerkezetváltozás mechanikai 
terhelés hatására és tönkre-

meneteli mechanizmus. 

A mechanikai terhelés hatására 
mikroüregek jelennek meg a mát-
rixban és hasadásos töretfelület a 

SiC szemcsékben. 

[25] 

Cu 
(16 μm) 

Rézzel bevont 74, 
58, 48, 41, 35 

térf% SiCP 
(1-50 μm) 

A megfelelő összetételű porokat 4 
órán keresztül argon atmoszférában 
keverték, majd 760 MPa-lal présel-
ték. A préselt darabokat 850 °C-on, 

N2-ben 8 órán át szinterelték. 

Hőtágulás. 

Az MMC hőtágulása bizonyítható-
an csökken, ha a mátrix és a máso-
dik fázis közötti kapcsolat megfele-
lő, amelyet a SiC bevonásával értek 

el. 

[9] 

A7075* Al 
ötvözet 

15 tömeg% réz-
zel bevont SiCP 

(100 μm) 

Öntés. Az olvadékba belekevertél a 
kerámia szemcséket, és öntötték. 

Mikroszerkezet (határfelület) 
vizsgálat. 

A nem bevont szemcsék a rossz 
nedvesítés miatt felúsznak az olva-
dék felszínére. A felületi feszültség 
csökkentésére különböző módsze-
reket próbáltak ki, pl. rézzel való 
bevonás. A rézréteg miatt az Al 

mátrix és a SiC részecskék közötti 
reakció megakadályozható. 

[36] 

AA6061* Al 
ötvözet 

(7, 11, 16 
μm) 

5,10, 15 és 20 
térf% SiCP 

(6, 24, 28,5 μm) 
 

Porkohászat: Egyoldalú hideg sajto-
lás 240 MPa-lal, majd préselt dara-
bokat 617 °C-on, N2-ben 70 percen 

át szinterelték. 

Szakítóvizsgálat. 
Töretfelület elemzése. 

Egy jól szinterelt kompozitot állítot-
tak elő, amelynek szakító szilárdsá-

ga 324 MPa. Az alumínium por 
finomsága növelte a szakító szilárd-

ság értékeket. 

[19] 
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Alapanyag Második fázis Előállítási technológia Vizsgált tulajdonság Eredmény Ref. 

A356.2* Al 
ötvözet 15 - 70 térf% SiC 

Öntés ún. QuickSetTM eljárással. 
Ennek során készítenek egy 

előformát, amelyet infiltrálnak. 

Hőtágulási együttható. 
Hővezető képesség. 

A CPS cég ipari méretben gyárt 
hővezető anyagokat és elektronikai 

csomagoló anyagokat. 
[14] 

Cu 
20 tömeg% nik-

kellel bevont 
Al2O3 és SiC 

A mechanikai keverést követően 
600MPa-lal hidegen sajtolták, majd 

900 °C-on H2 atmoszférában 
szinterelték a darabokat. 

Porozitás. 
Mikroszerkezet. 

A bevont darabok nagyobb relatív 
sűrűséggel és kisebb porozitással, 
illetve jobb határfelületi kötéssel 

rendelkeznek 

[46] 

A356* öntött 
Al ötvözet 

15, 20 térf% SiC 
(10-15 μm) 

Keveréses öntés. A keverés során a 
SiC szemcséket a teljesen olvadt 

mátrixhoz adják, majd folyamato-
san keverik félszilárd állapotig. 

Ezt követően a darabokat 12 órán 
keresztül 540 °C-on oldó hőkeze-
lésnek vetették alá, majd 60 °C-os 
vízben edzették, végül 155 °C-on 

különböző ideig öregítették. 

Szakítóvizsgálat. 
Mikroszerkezet vizsgálat. 

Mind a 15 térf%, mind a 20 térf% 
SiC-dal erősített kompozitok eseté-

ben a folyáshatár és a szakítószi-
lárdság növekszik, míg a nyúlás 
csökken. Ugyanez vonatkozik az 

erősítés növekedésére is. 

[47] 

Al-Si 
(Al-10 tö-

meg% Si és 
Al-12 tö-
meg% Si) 

5 és10 tömeg% 
SiC 

Az Al-Si port golyós malomban 
keverték össze a SiC-dal, majd HIP-

vel préselték. Ezt követően 
extrudálták és kovácsolták. 

Mikroszerkezet. 
Mechanikai tulajdonságok 

préselés, extrudálás és ková-
csolás után (szakítószilárdság, 

keménység, kopási tömeg-
veszteség). 

Az Al-Si/SiCp kompozit szakítószi-
lárdsága és keménysége is növek-
szik az extrudálás és a kovácsolás 

hatására. A 12% Si mátrixú 
kompozit kopásállósága növekszik 

a SiC térfogathányadával, míg 10 % 
Si esetében ez kvázi függetlennek 

bizonyult. 

[23] 
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Alapanyag Második fázis Előállítási technológia Vizsgált tulajdonság Eredmény Ref. 

6061* Al 
(45μm) 

10 tömeg% réz-
zel bevont és nem 

bevont SiC 
(23, 7 μm) 

A következő lépéseket végezték el: 
Kétoldalú hidegsajtolás 385 MPa 

nyomással, majd 610 °C-on 5 órán 
keresztül szinterelés, 530 °C-on 1 
órás oldó hőkezelés, hideg vízben 
edzés és 8 órán keresztül, 175 °C-

on öregítés. 

Mikroszerkezet. 
Szakítóvizsgálat. 

A rézzel bevont SiC tartalmú dara-
bok szakadási nyúlása nagyobb, 
mint a nem bevontaké. A rézzel 

bevont esetében jobb a kötés a SiC 
és a mátrix között, így a terhelés 
hatékonyabban átadódik az erős 

szemcséknek és elősegíti a szakadá-
si nyúlás növekedését. 

[35] 

2014* Al 
ötvözet Oxidált SiCP 

Infiltráció. A fémolvadékot az elő-
melegített formában lévő oxidált 
szemcsékre öntötték. Az olvadék 

100 MPa nyomás hatására (hidrau-
likus prés) infiltrálja a szemcséket. 

Mikroszerkezet. 

Az oxidálás hatására a SiC szem-
csék felületén SiO2 réteg alakul ki. 
A SiO2 réteg kitűnő kötést biztosít 
az Al és a SiC között, azonban ez a 

réteg magasabb hőmérsékleten 
hosszabb idő múlva elfogy.. 

[29] 

99,5% tiszta-
ságú Al és 

Mg 

Oxidált, nikellel- 
és rézzel bevont 
0,5 térf% SiCP 

(100 μm) 

Vákuum infiltráció. Az előforma 
készítését, hevítését követően az 
olvadékkal infiltrálják a szemcsé-

ket. 

Szerkezet. 
Mikrokeménység. 

Kopási tulajdonságok. 

Az Al mátrixú kompozitok esetében 
a SiCP rézzel való bevonása jobb 
minőségű határfelületet eredmé-
nyez, így jobb a kopásállóság és 
nagyobb a mikrokeménység is. 

[48] 

2,0 Cu-Al 
13,9 tömeg% 

SiCP 
(23 μm) 

Öntés. Az előmelegített SiC szem-
cséket az olvadt fémhez keverték. 
Rheocasting: keverés közben hűtik 

az olvadékot, amely a tégelyben 
megszilárdul, majd újraolvasztják 

és megfelelő formába öntik. 

Sűrűség. 
Mikroszerkezet. 

Az alapanyag 0,6 térf%-os porozi-
tása 7,9% nőtt a szemcsék hozzá-

adásával. Ez az érték a rhesocasting 
eljárással csökkenthető. 

[49] 
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Az előző táblázatban lévő anyagminőségek összetétele, tömeg% 
 Al Si Fe Cu Mn Mg Cr Zn Ti 

AA6061 97,36-
96 

0,4-
0,8 0,7 0,15-0,4 0,15 0,8-1,2 0,04-0,35 0,25 0,15 

A7075 90,02-
87,32 0,4 0,5 1,2-2,0 0,3 2,1-2,9 0,18-0,28 5,1-6,1 0,2 

A356.0 92,45-
91,25 

6,5-
7,5 0,2 0,2 0,1 0,25-0,45  0,1 0,2 

6061 97,36-
96 

0,4-
0,8 0,7 0,15-0,4 0,15 0,8-1,2 0,04-0,35 0,25 0,15 

2014 93,8-
90,6 

0,5-
1,2 0,7 3,9-5,0 0,4-1,2 0,2-0,8 0,1 0,25 0,15 

A356.2 92,68-
91,53 

6,5-
7,5 0,12 0,1 0,05 0,3-0,45  0,05 0,2 
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Az irodalomban talált bevont SiC erősítésű szemcsés kompozitok 
SiC szemcse-

méret/ 
mennyiség 

Bevonat Mátrix Bevonás oka Bevonás módja Kompozit előállítási 
technológia Eredmény Ref. 

142 μm/ 
9 térf% Cu Cu A határfelület tulajdonsá-

gainak javítása. Katód porlasztás 
Porkeverés, majd hide-

gen sajtolás és 
szinterelés. 

Egyenletes Cu réteg a szem-
cséken. E kompozitban a réz 
bevonás nem növelte jelentő-

sen a határfelületi kötést. 

[50] 

60 μm 
20 tömeg% 

 
Ni Cu 

A határfelület tulajdonsá-
gainak javítása. 

 
Kémiai redukció. 

Mechanikai keverés, 
majd hidegen sajtolás 

és szinterelés. 

A bevont darabok kisebb 
porozitással, illetve jobb ha-

tárfelületi kötéssel rendelkez-
nek 

[46] 

20 μm/ 
15térf% Cu Mg A határfelület tulajdonsá-

gainak javítása. Kémiai redukció. 

Porkeverés, majd hide-
gen sajtolás és 

szinterelés. Melegen 
rúddá extrudálták. 

A Cu réteg vastagsága ~0,5 
μm. Töretfelületeken prezen-

tálták, hogy a nem bevont 
SiC szemcsék kiperegtek a 
mátrixból, míg bevont eset-
ben a szemcsék hasadásával 

jött létre a törés. 

[51] 

10, 30, 50, 100 
μm/ 

10 és 20 térf% 
Cu AlZnMg

Cu1,5 
Al - SiC nedvesíthetősé-

gének javítása. Kémiai redukció. Öntészet. 
A SiC rezes bevonásával 

elkerülhető a szemcsék fel-
úszása az olvadékban. 

[36] 
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SiC szemcse-

méret/ 
mennyiség 

Bevonat Mátrix Bevonás oka 
Bevonás módja Kompozit előállítási 

technológia Eredmény Ref. 

18-78 μm/ 
 Cu/Ni Al 

Az Al porózus 
előformába való áramlá-

sának javítása. 
Kémiai redukció. Infiltráció. 

A Cu réteg vastagsága <1 
μm. A réteg apróbb szem-
csékből épül fel. Gyenge 

adhézió tapasztalható a réteg 
és a SiC között. 

[35] 

49 és 78 μm/ 
43-46 térf% NiP Al A határfelület tulajdonsá-

gainak javítása. Kémiai redukció. Vákuum infiltráció. 

Folyamatos, amorf réteg ala-
kult ki a SiC felületén. Az 

erősítésen lévő bevonat elő-
segíti a folyékony fém 

előformába való beáramlását. 

[52] 

23 és 7 μm/ 
10 tömeg% Cu 6061 Al 

ötvözet 

Az Al és a SiC határfelü-
leti reakciójának módosí-

tása. 
Kémiai redukció. 

Porkeverés, majd hide-
gen sajtolás és 

szinterelés. 

A SiC és az Al határfelületi 
kötésének javulása miatt a 

terhelés sokkal hatékonyab-
ban átadódott az erősebb SiC 

szemcséknek. 

[35] 

14 μm / 
10 térf% Ni Cu 

A határfelületi tulajdon-
ságok növelésével a me-
chanikai tulajdonságok 

növelése. 

Kémiai redukció. 

Porkeverés, majd hide-
gen sajtolás és 

szinterelés, majd 
extrudálás. 

A bevont szemcséket tartal-
mazó kompozit mechanikai 

tulajdonságai és kopásállósá-
ga jelentősen nőttek. 

[53] 

 



 77

II. melléklet 
 

A P220-as SiC gyártó által meghatározott összetétele 
Átlagos szemcseméret 

(µm) 
Alkotó elemek, fázisok (tömeg%) 

 SiC szabad C SiO2 szabad Si Fe2O3 Al2O3 CaO 

~70 99.70 0.08 0.15 0.04 0.015 0.004 0.003 

 
P500 –as SiC szemcsék SEM felvételei 

  
a) N = 1000x     b) N = 2500x 

 
P800-as SiC szemcsék SEM felvételei 

  
a) N = 1000x     b) N = 2500x 
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A kiinduló, P220-as SiC felületének EDS spektruma 

 
 

SiC szemcsék spektruma a PdCl2-dal történt felület előkészítést követően 

 
 

A P220-as SiC szemcsék hosszúsága 
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A P500-as SiC szemcsék hosszúsága 

 
 

A P800-as SiC szemcsék hosszúsága 
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III. melléklet 
 

A P220-as SiC szemcsék SEM felvételei a több lépésből álló aktiválást követően 

  
a) N = 50x     b) N = 500x 

 
SiC por bevonás előtt és után 

 
 

A rézzel bevont, P220-as SiC szemcsék SEM felvételei 

  
a) SnCl2-dal aktivált    b) PdCl2-dal aktivált 
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IV. melléklet 
 

A Cu rétegről készült SEM képek 

  
a) N = 500x      b) N = 500x 

 
A rézrétegről készült EDS spektrum 

 
 

Különböző ideig bevontP220-as szemcsék, N= 500x 

  
a) bevonás 60 perc    c) bevonás 90 perc 
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60 percig bevontP220-as szemcsék SEM és detektált képe, N= 50x 

  
a) kiinduló SEM kép     b) detektált kép 

 

A rézzel bevont, P500 –as SiC szemcsék SEM felvételei 

  
a) N = 500x     b) N = 1000x 

 

A rézzel bevont, P800-as SiC szemcsék SEM felvételei 

  
a) N = 1000x     b) N = 2500x 
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A rézréteg minősége különböző idő után (bevonási idő: 60 perc) 

  
a) 4 hét eltelte után, N = 1000x  b) 6 hét eltelte után, N = 1500x 
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V. melléklet 
 

Az alumínium por SEM képe, N=100x 

 
 

A kiinduló Al porok EDS spektruma 

 
 

Az Al szemcsék hosszúsága 
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VI. melléklet 
 

10% bevont SiC-ot tartalmazó, préselt darab szövetképei 

  
a)szürkekép     b) detektált kép 

 
A préselt darabok porozitás mérésének statisztikai adatai 

 Al 5%SiC 10%SiC 15%SiC 5%SiC(Cu) 10%SiC(Cu) 15%SiC(Cu) 
Átlag 6,08 6,90 6,67 6,77 8,76 7,95 7,10 

Minimum  4,02 3,90 2,49 2,64 3,32 3,30 
Maximum  10,68 8,73 7,40 6,60 8,91 9,92 

Szórás  1,82 1,31 1,66 1,37 1,61 1,69 
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VII. melléklet 
 

A DIL 402 ES dilatométeres berendezés kemencéje 

 
1 - záródugó 
2 - szellőző 
3 - ventilátor kapcsoló 
4 - kapcsolat ellenőrző termoelem 
5 - kapcsolat irányító egység 
6 - ütközőszeg 

7 - magasság szabályozó csavar 
8 - kar 
9 - kemence kocsi 
10 - pálya 
11 – ütköző gyűrű 
12 – szabályzó csavarral felszerelt perem 

 
DIL 402 ES típusú dilatométeres berendezés fényképe 
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A különböző erősítésű Al-SiC és Al-SiC(Cu) darabok zsugorodásának összehasonlítása 

  
a)      b) 

 
c) 

  
d)      e) 
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Párhuzamos dilatométeres mérések 

  
a)      b) 

  
d)      e) 

 
Netzsch Phoenix 204 típusú DSC mérőcella felépítése [54] 

 
 

A DSC mérés paraméterei 
Mérés paraméterek 

védőgáz nagy tisztaságú N2 
bemért tömegek 110-130 mg 
mintatartó anyaga alumínium-oxid 
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A préselt Al felfűtés és lehűtés során felvett DSC görbéje 

 
 

Az állt rézréteg SEM képe a DSC vizsgálatot követően, N = 500x 

 
 

A SiC-on lévő állt rézréteg SEM képei a DSC vizsgálatot követően 

  
a) N = 250x     b) N = 2500x 
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Az állt rézrétegről a DSC vizsgálatot követő EDS elemzés 

 
 

Az alumínium, egy Al-SiC(Cu) és egy Al-SiC darab összehasonlító görbéje 
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Az Al-SiC darabok DSC görbéi 

 
 

Az Al-SiC(Cu) darabok DSC görbéi 
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A különböző összetételű darabok DSC görbéinek jellemző hőmérsékletei 

  
a)       b) 

 
c) 
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VIII. melléklet 
 

A szinterelt alumínium szövetképei 

  
a) szürkekép     b) detektált kép 

 
Al-10% SiC(Cu), szinterelt darab szövetképei 

  
a) szürkekép     b) detektált kép 

 
A szinterelt darabok porozitás mérésének statisztikai adatai 

 Al 5% SiC 10% SiC 15% SiC 25% SiC 50% SiC 
Átlag 5,74 6,52 4,21 5,09 7,57 - 
Minimum 8,57 4,021 3,90 2,50 9,75 - 
Maximum 3,36 10,69 8,73 7,40 4,79 - 
Szórás 1,39 1,89 1,31 1,66 1,52 - 

  5% 
SiC(Cu) 

10% 
SiC(Cu) 

15% 
SiC(Cu) 

25% 
SiC(Cu) 

50% 
SiC(Cu) 

Átlag  4,55 6,59 4,99 7,68 7,91 
Minimum  2,64 3,32 3,30 9,72 13,10 
Maximum  6,60 8,91 9,92 6,02 5,46 
Szórás  1,37 1,61 1,69 1,21 2,05 
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IX. melléklet 
 

Az Al-SiC kompozitok tipikus adszorpciós-deszorpciós görbéi (Al-15%SiC) 

 
 

Az adszorpciós görbéből kiértékelt BET egyenes 

 
 
 



 95

Fajlagos felület mérési eredmények 

 
a) 
 

 
b) 
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X. melléklet 
 

A röntgenes mérés paraméterei 
Mérés paraméterek 

alkalmazott sugár CoKα λ=0,179024 nm 
(Al esetében Cu) 

monokromatizálás Fe abszorpciós szűrő 
gyorsító feszültség 40 kV 
elektronáram 40 mA 
mért szögintervallum 2Θ = 25 – 130° 
lépésköz ⌂(2Θ) = 0,1° 
gyűjtési idő 60 s 
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XI. melléklet 

 

A porkohászati alumíniumban lévő világos fázisok EDS spektruma 

 
 

Al-15% SiC SEM képe, N = 1000x 

 
 

SiC(Cu) darabok pásztázó elektronmikroszkópos felvételei, N = 2500x 

SiC

Al

SiC

Al

 

SiC
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Al/SiC(Cu) töretfelületének SEM képe, N = 2500x 

 
 

Al-5%SiC töretfelületeinek SEM képe 

  
N = 1000x     N = 2500x 

 

Al-10%SiC töretfelületeinek SEM képe 

  
N = 250x     N = 1000x 

 
 
 
 
 
 

kipergett SiC helye
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Al-10%SiC(Cu) töretfelületeinek SEM képe 

  
N = 1000x     N = 5000x 

  
N = 1000x     N = 2500x 

 

 


