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Rövidítésjegyzék 

 

  

CT -  Computed Tomography  

µCT - Micro Computed Tomography 

D  mm  a próbatest átmérője  

E  GPa  rugalmassági modulusz  

FDD mm Focus – Detector Distance 

FOD mm Focus – Object Distance 

H  mm  a próbatest magassága  

H/D  -  karcsúság, a próbatest magasságának és 

átmérőjének hányadosa  

M - nagyítás 

r  mm  a gömbhéj belső sugara  

R  mm  a gömbhéj külső sugara  

t%  %  tömegszázalék értéke  

v  mm  a gömbhéj falvastagsága  

tf%  %  térfogatszázalék értéke  

VG  -  a gömbhéjak térkitöltési hányada  

Wt  J/cm3  az adott habanyag által elnyelt mechanikai 

energia  
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1. Bevezetés 

A fosszilis energiáknak még mindig hatalmas szerepük van (olaj: 34%, szén: 27%, 

gáz: 21%), míg a megújuló energiák szerepe a teljes energiafelhasználásnak csak 

mintegy 15%-át teszi ki. A közlekedés a teljes energiafelhasználás mintegy 27%-t 

teszi ki (személy és teherforgalom). A hibrid és az elektromos autók a magas áruk 

miatt kevesebb emberhez jutnak el, ezek aránya 2012-ben az USA-ban mindössze 

3,4 % volt. Az ár mellett az alternatív üzemanyagú járművek elterjedését nehezíti 

a töltési infrastruktúra gyér kiépítettsége is [1].  

A közlekedésben résztvevő gépjárművek káros anyag kibocsátását egyre szigorúbb 

törvények szabályozzák, ami az autógyártókat energiahatékonyabb gépkocsik 

tervezésére és gyártására ösztönzi. A folyamat részeként előtérbe kerültek a 

turbómotorok (szívó motorokkal megegyező leadott teljesítmény kisebb mérettel), 

kedvezőbb aerodinamikai tulajdonságú karosszéria, start-stop rendszer és egyéb 

üzemanyag megtakarítást eredményező megoldások. 

Függetlenül attól, hogy az energiaforrás fosszilis vagy alternatív, jelentős energia 

megtakarítás érhető el, ha csökkentjük a közlekedésben résztvevő járművek 

tömegét. A tömegcsökkentés egyik lehetséges módja, amikor nagy sűrűségű 

anyagokat kisebb sűrűségű anyagokra cserélünk (pl. acél karosszéria elemek 

helyett alumínium szerkezeti elemek). A technológiai fejlődés egy másik iránya a 

könnyű cellás, illetve kompozit anyagok alkalmazása az autóiparban. Ezen 

anyagok bevezetése nem csak a tömegcsökkentést kedvezően befolyásoló kis 

sűrűségük miatt indokolt, hanem energiaelnyelő képességük miatt is. Homogén, 

merev szerkezeti elemek felváltása cellás szerkezetekkel jelentősen növelik a 

közlekedésben résztvevők aktív és passzív biztonságát. Erre mutat példát az 1. 

ábrán látható kormányrúd, melynek energiaelnyelő eleme szemcsés kompozit. A 

szerkezet 3D-s CT rekonstrukciója és metszeti képe a saját felvételem. A megoldás 

előnye, hogy frontális ütközés során az alkatrész cellás szerkezete jelentős 

energiaelnyelés mellett deformálódik. 
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1. ábra: Kormányrúd energiaelnyelő elemének 3D-s CT rekonstrukciója (balra) és CT 

metszeti képe (jobbra) [SZE-ATT].  

A természeti környezetünk kezdetektől épít cellás anyagokat (p. méhkaptár) és 

éppúgy cellás szerkezetű az emberi csont is. Ezen anyagok gyártástechnológiai 

előállítása, ipari szintű felhasználása azonban csak a XX. század második felében 

kezdett kialakulni, felhasználási lehetőségük jelenleg még korlátos. Ennek 

okaként nevezhetjük a magas előállítási költséget, valamint a tervezéshez és 

méretezéshez szükséges jellemzők viszonylagos hiányát. Ennek a hiánynak a 

csökkentése érdekében a fémhabok kutatása és a fejlesztések intenzitása az utóbbi 

megsokszorozódott. 

A fémhabok gyártása ugyanúgy, mint mechanikai jellemzőik optimalizálása 

népszerű kutatási terület. Kutatásom során egy speciális fémhab, az úgynevezett 

szintaktikus fémhab nyomó igénybevétel hatására fellépő tönkremeneteli 

folyamatát vizsgáltam. 

  



10 

 

2. Szakirodalmi elemzés 

2.1 Fémmátrixú kompozitok általános jellemzése, tulajdonságaik 

Haboknak nevezzük azokat a cellás szerkezetű anyagokat, amelyeknél a bennük 

található szilárd anyag térfogati hányada (azaz relatív sűrűsége) nem haladja meg 

az 50%-ot. Az ennél nagyobb relatív sűrűségű anyagokat porózus szerkezetű 

anyagoknak nevezzük. A természetes celluláris anyagokat, például fát, csontokat, 

az emberiség már több ezer éve használja, de csak a XX. században kezdett el 

mesterséges celluláris anyagokat előállítani, először polimerből és kerámiából. 

Ezen habok a mindennapi életünk részévé váltak (hőszigetelő elemek, mint a 

Hunagrocell, vagy az Ytong falazó elem). Fémek habosításával nagy fajlagos 

szilárdságú, jó energiaelnyelő anyagokhoz juthatunk, amelyek kiváló 

hangszigetelők, rezgéscsillapítók és elektromágneses árnyékolók is egyben [2-4]. A 

kis sűrűség és a jó energiaelnyelő tulajdonságok miatt a fémhabok elsődleges 

felhasználási területe a járműipar. Több helyen alkalmaznak fémhabokat autók 

lökhárítójában, merevítő elemként a gyűrődő zónákban (crash box) vagy egyéb 

karosszériaelemeknél (küszöb, ajtó). Járművek karosszériaelemeinek 

energiaelnyelési szerepe egy másik aspektusból a golyóálló kompozit struktúra [5, 

6]. 

 

2. ábra: Fémhabok típusai [1] 
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A fémhabok csoportosítása történhet a porozitás mértéke alapján is, de 

elterjedtebb az a besorolás, hogy szerkezetük alapján megkülönböztetnek zárt 

vagy nyitott cellás, illetve szintetikus habokat. Bármilyen típusú habról is van szó, 

szerkezetükre jellemző, hogy cellákat tartalmaz. A cella struktúrával valamint a 

fázisok számával lehet a különböző típusú habokat osztályozni, ahogy a 2. ábra 

mutatja. Mivel a szerkezeti felépítés más és más, ez biztosítja az adott típusú 

habok különböző morfológiai és mechanikai tulajdonságait. 

Zárt cellás szerkezetről beszélhetünk, ha a cellák üregeit cellafalak határolják. 

Ellenkező esetben, azaz ha a cellák nyitott cellaoldalakon keresztül érintkeznek, 

nyitott cellás anyagról beszélhetünk (3. ábra). A hab anyaga a cellafalban és az ún. 

Plateau csatornákban helyezkedik el. A habszerkezet fontos paramétere a cella 

nyitottság [ɸ], amely a Plaetau csatornában elhelyezkedő anyagtérfogat és a teljes 

térfogat hányadosa. A habok pórusai vagy légbuborékjai zárt cellát alkotnak, ha 

0,3<ɸ<0,8. Ha ɸ=1, akkor a hab nyitott cellásnak tekinthető. A nyitott cellák 

szerkezetét a Plateau csatornák teszik ki [7]. 

 

3. ábra: Fémhabok 

A kompozitok olyan anyagkombinációk, amelyek általában mikroszkópikusan 

heterogén, míg makroszkopikusan homogén anyagok. Alkotórészeik, vagy fázisaik 

többnyire nem ugyanabba az anyagcsoportba (fém, kerámia, polimer) tartoznak. 

Ezeknek az anyagoknak az egyesítésével lehetséges a kívánt tulajdonság (mint 

sűrűség, szilárdság, hőtágulás) kombinációval rendelkező társított anyag 
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(kompozit) létrehozása [7]. A kompozitok ezen csoportjainak kiemelkedő 

tulajdonságai a kis tömeg, a magas fajlagos szilárdság, az izotróp mechanikai 

tulajdonságok és a nagy energiaelnyelő képesség [8-10]. 

A fémmátrixú kompozitokban a második fázis elsődleges feladata az alkalmazott 

terhelés nagy részének viselése, míg a mátrix összetartja a második fázist, 

valamint átadja és eloszlatja az egyes erősítésekre érkező külső terhelést [11]. A 

kompozitok csoportosíthatók a mátrix anyaga (fém, kerámia, polimer), vagy a 

második fázis morfológiája szerint is. Utóbbi alapján megkülönböztetünk: 

szemcsés, szálas, lemezes, ill. bevonatos kompozitokat. 

A szintaktikus fémhabok a porózus szerkezeti anyagok családjába tartoznak. 

Definíciójuk szerint a szintaktikus fémhabok olyan zárt cellás porózus szerkezeti 

anyagok, amelyekben a porozitást a fémes mátrixanyagba ágyazott, egymáshoz 

képest többé-kevésbé szabályos és egyenletes elrendeződésű mikrogömbhéjak 

segítségével bevitt üregek adják. Ezek a tervszerűen bevitt üregek adják a 

szintaktikus fémhabok mikrogömbhéjakból adódó porozitását (Pmg). A 

mátrixanyag és a gömbhéjak között átmeneti réteg (interfész) jön létre, így a 

szintaktikus habok a részecskeerősítésű kompozitok definíciójának is megfelelnek 

[12].  

A szintaktikus fémhabok mátrixanyaga általában valamilyen könnyűfém, 

jellemzően alumíniumötvözet. Alkalmazásukat indokolja a kis sűrűségük, kis 

olvadáspontjuk és jó korrózióállóságuk is. Az alumíniumötvözetek egyben jól 

önthetőek is, ami szintén a gyárthatóságot könnyíti. A szakirodalom többnyire 

valamilyen alumínium mátrixú szintaktikus habbal, jellemzően technikai 

tisztaságú (Al99,5) vagy közel eutektikus összetételű, Si-ötvözésű alumíniummal 

(AlSi12) foglalkozik.  

Alapanyaguk szerint a szintaktikus habok gömbhéjait többféle technológiával (pl. 

koaxiális fúvás, cseppentétes eljárás, elvesző magos eljárás stb.) állítják elő [2]. A 

mátrixanyagok olvadt állapotban jelentős mértékben reakcióképesek, ezért a 

szintaktikus fémhabokban olyan gömbhéjakat alkalmaznak, amelyek relatíve 

hőállók és kémiailag stabilak. Ezért szintaktikus fémhabokban többnyire Al2O3-

tartalmú vagy fém gömbhéjakat használnak. Alkalmazásukat jó mechanikai 
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tulajdonságaik (nyomószilárdságuk) és jó közelítéssel gömbformájuk is indokolja 

[13]. 

A kompozit előállítása során az egyik legnagyobb problémát a mátrix és az erősítő 

fázis közötti megfelelő határfelületi kötés létrehozása adja, melyet tovább 

nehezíthet a mátrix és az erősítő közötti nagyfokú  kémiai reakció, mely az erősítő 

fázis károsodásához vezethet. A határfelületen megváltozik a kémiai összetétel, a 

rugalmassági modulus és a hőtágulási együttható. A határfelület termodinamikai 

szempontból instabil tartomány, ahol az energia minimumra való törekvés 

határfelületi reakciókhoz, diszlokációk képződéséhez, szemcsehatár vándorláshoz, 

repedések keletkezéséhez és terjedéséhez vezethet. A határfelületi zóna 

jellemzéséhez az összetétel mellett figyelembe kell venni annak morfológiáját, a 

fázisok mechanikai, fizikai, kémiai és hőtani tulajdonságait is [14, 15]. 

 

2.1.1 Szintaktikus fémhabok előállítási lehetőségei 

A szintaktikus fémhabok gyártási módszerei alapvetően három csoportra 

oszthatók:  

 az olvadék állapotba vitt mátrixanyagba mechanikus úton belekeverjük a 

töltőanyagot, amely a keverés hatására az anyagban többé-kevésbé 

homogén eloszlással lesz jelen,  

 adott térfogatú kvázi rendezett állapotban lévő töltőanyag közé bejuttatjuk 

az olvadék állapotban lévő mátrixanyagot,  

 porkohászati úton, a mátrixanyag megolvasztása nélkül hozzák létre a 

cellás struktúrát.  

A felsorolt gyártási eljárások mindegyikének vannak előnyei és hátrányai, illetve 

korlátai, az előállítás során szükségszerű a gömbhéjakat úgy bevinni a 

mátrixanyagba, hogy: 

 a gömbhéjak ne sérüljenek meg, 

 a mátrixanyag ne törjön be a gömbhéjakba és  

 a gömbhéjak közötti teret a mátrixanyag teljes egészében kitöltse.  

A keveréses eljárás a három felsorolt technológia közül a legegyszerűbb, könnyen 

kivitelezhető gyártási lehetőség, az ipari eljárások során leginkább ez a 

technológia terjedt el (4. ábra). Az eljárás során a mátrixanyagot indukciós 



14 

 

hevítéssel grafit- vagy oxidkerámia tégelyben olvasztják meg. Az ömledéket 

gáztalanítják, majd általában mechanikus úton belekeverik az előmelegített 

gömbhéjakat. A folyamat során kontrolállt az olvadék hőmérséklet, keverési 

sebesség és a gömbhéj térkitöltés is. A keverés szerepe jelentős, ugyanis a mátrix 

és az erősítő fázis közti sűrűségkülönbség hatására kialakuló inhomogenitást oldja 

fel. A lassú keverés jelentősen kedvezőbb, mert a felületi örvényképződés 

valószínűségét és a szennyeződések mennyiségét is csökkenti. A folytonos rotációs 

keverés hatékonyságát laboratóriumi kísérletek is igazolták, melyekkel a 

mechanikai tulajdonságok jelentős mértékben javíthatók a szakaszos keveréshez 

képest. Azonban meg kell említeni, hogy az olvadék fémbe juttatott és 

előmelegített töltőanyag részecskék a keverés hatására roncsolódhatnak, így a 

mátrix megszilárdulása után ezek a károsodott gömbhéjak nem tudják ellátni 

térkitöltő funkciójukat. A keverési technológiánál gyakran alkalmaznak 

előmelegítést, ami korrigálja a gömbhéjak apróbb sérüléseit valamint eltávolítja 

az esetleges szerves lerakódásokat a felületükről. A kívánt térkitöltés elérésekor a 

keverést megszüntetik és a kompozitot formába öntik.  

Az eljárás előnye, hogy egyszerű, kis befektetést igényel és jól beállítható a 

szintaktikus fémhab térkitöltése. Hátránya, hogy nagy térkitöltésű kompozitok 

nem gyárthatók az eljárással (nagy viszkozitás, a gömbhéjak nagy mechanikai 

terhelése) és nehezen reprodukálható a kompozitok minősége. A keveréses 

gyártási eljárással kis olvadásponttal rendelkező (alumínium és ötvözetei, cink 

ötvözetek) mátrixanyagú fémhabokat állítanak elő [16-20]. 

 

4. ábra: A keveréses öntés elvi vázlata [1] 
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Az infiltráló módszer esetében szintén olvadék állapotban jut a mátrixanyag a 

gömbhéjak közé (5. ábra). Az infiltrációhoz küszöbnyomást meghaladó külső 

nyomás  szükséges (ritkább esetben az ellenoldalról való szívás) [10]. Legtöbb 

esetben ezt a külső nyomást valamilyen inert gázzal biztosítják [21-25] ritkább 

esetben mechanikai közvetítéssel [26, 27].  

Az infiltrálási nyomás, az infiltrálási idő és az infiltrálási hőmérséklet a 

gyártásnak három olyan technológiai paramétere, amelyek meghatározzák 

gyártott a szintaktikus fémhab minőségét és egyben korlátozzák előállítható 

méreteit. Infiltrálás során gyakran előforduló jelenség, hogy az olvadék állapotú 

mátrixanyag a nagy nyomáskülönbség miatti hirtelen áramlás hatására és az 

ebből adódó nyomáslökés miatt egyes gömbhéjakat eltörhet, és azok üregét teljesen 

kitölti, ezzel csökkentve az adott térfogatú fémhab porozitását [13]. 

Mivel a töltőanyagként szolgáló gömbhéjak és a fém olvadék rosszul nedvesíti 

egymást, ezért a mátrix töltőanyag közötti réseibe való infiltrálásához hajtóerőt 

kell kifejteni, amit a gáznyomás biztosít. Amennyiben túl kicsi az alkalmazott 

nyomás, úgy a fémolvadék nem hatol be kellőképpen az üregekbe, így a töltőanyag 

által létrehozott porozitáson túl további, úgynevezett nem kívánt porozitás is 

létrejön (6. ábra). Ezt a nyomás megfelelő értékével küszöbölhetjük ki. Ahhoz, hogy 

végbemenjen az infiltrálás, az alkalmazott nyomásnak nagyobbnak kell lennie, 

mint a küszöbnyomás, amit több különálló kutatócsoport is definiált [4, 25].  

 

5. ábra: A nyomásos infiltrálás elvi vázlata [12] 
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A szakirodalmi forrásokban fellelhető gyártási folyamatokat elemezve 

megállapítható, hogy a gáznyomásos infiltrálással igen változatos mátrixanyag – 

gömbhéj variánsokból álló szintaktikus habok állíthatók elő [28].  

  
a b 

6. ábra: Nem megfelelő infiltrálási paraméterek miatt keletkező porozitás a mátrix 

anyagban (a) CT rétegfelvételen valamint (b) CT 3D-s rekonstrukción [SZE-ATT] 

A porkohászati eljárás a leginkább szabályozható a felsorolt 3 gyártási technológia 

közül. Mind a mátrix, mind a gömbhéj anyaga széles skálán mozog, különböző 

kombinációjuk szintén alkalmazható. A térkitöltés szintén beállítható egészen a 

74 tf%-os elméleti határig. Az eljárás során a gömbhéjakat egy formába töltik, 

majd rezgetéssel tömörítik. A mátrixanyag port ezután adagolják a gömbhéjak 

közé szintén folyamatos rezgetés mellett. A kétlépcsős hőkezelés során a darab 

kismértékben zsugorodik, a porszemcsék közötti apró üregek megszűnnek és a 

gömbhéjak, valamint a mátrixanyag között fémes kötés jön létre [29-31] 

2.1.2 Szintaktikus fémhabok anyagai 

2.1.2.1 Mátrixanyagok 

A szintaktikus fémhabok mátrixanyaga elméletileg bármilyen fémötvözettel 

előállítható. A szakirodalomban ismert vas ötvözetű [27, 32, 33] cink [17, 34] 

magnézium ötvözetű [35, 36] mátrix, azonban a legelterjedtebb valamilyen 

könnyűfém, jelentős többségében alumíniumötvözet. Az anyagválasztást főleg a 

kis sűrűségük, kis olvadáspontjuk valamint korrózióállóságuk indokolja. A 

gyárthatóság szempontjából előnyös, hogy az alumíniumötvözetek jól önthetőek is.   
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2.1.2.2 Gömbhéj  

A szintaktikus habok gömbhéjait alapanyaguktól függően változatos 

technológiával (cseppentéses eljárás, koaxiális fúvás, szol-gél eljárás, elvesző 

magos eljárás stb.) állítják elő. A szintaktikus fémhabokban olyan gömbhéjakat 

alkalmaznak, amelyek többé-kevésbé hőállók és kémiailag stabilak, mivel a 

mátrixanyagok olvadt állapotban nagyon reakcióképesek. Ezért szintaktikus 

fémhabokban nagyobb Al2O3-tartalmú [27] vagy fém [29, 37, 38] esetleg 

üveggömbhéjakat [2, 32, 33] használnak. Alkalmazásukat jó mechanikai 

tulajdonságaik (nyomószilárdságuk) és jó közelítéssel gömb formájuk is indokolja. 

Gyártásuk több módon történhet. A koaxiális fúvókák módszere során a gömbhéj 

anyagát finom (~1 μm) por alakban kötőanyag bekeverésével acetonos oldatba 

viszik. A keverék egy speciális, koaxiális fúvókán keresztül cső formájában távozik. 

A levegőbe lépve a cső szétszakadozik, majd zuhanás közben a felületi feszültség 

hatására gömbhéjakká húzódik össze, közben az oldószer elpárolog. 

A mikrogömbhéjak legfontosabb tulajdonságai a falanyaguk összetétele, a 

méreteik (átmérő, falvastagság), a méreteloszlásuk, az alakjuk és a felületi 

minőségük. A mikrogömbhéjak átmérője és falvastagsága jelentősen befolyásolja 

mechanikai tulajdonságaikat. Általános tapasztalat, hogy a nagyobb méretű 

gömbhéjak falvastagsága az átmérőjéhez viszonyítva kisebb. Ez azt jelenti, hogy a 

gömbhéj maga hártyaszerűbb fallal rendelkezik, ami a szerkezetet törékenyebbé 

teszi. Mivel a gömbhéjak belső és külső sugarának aránya ilyen kitüntetett 

fontossággal bír, leírására egy új, dimenzió nélküli jellemzőt, a sugárarányt 

vezették be (amely a gömbhéjak falvastagságával (f) is kifejezhető). 

𝜂 =
𝑟

𝑅
= 1 −

𝑓

𝑅
 (1) 

A gömbhéjakat egyenként vizsgálva azt tapasztalták, hogy azok szilárdsága a 

sugárarány csökkenésével (a falvastagság növelésével) csökken. Ennek 

magyarázata az, hogy a vastagabb gömbhéj falakban több hiba fordulhat elő, amire 

a kerámiák fokozottan érzékenyek [39]. Azonban azt is tapasztalták, hogy a 

sugárarány csökkenésével (a falvastagság növelésével) a nyomószilárdság 

lineárisan nő, ha a gömbhéjakat tömegesen vizsgálják. Ennek magyarázata az, 

hogy tömegében a gömbhéjak nem összeroppannak, hanem nyíródnak, amely 

esetben a gömbhéjak a hibákra kevésbé érzékenyek [40]. A sugárarány 
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meghatározza a gömbhéj törésének módját is. Amikor egy gömbhéj összeroppan, a 

sugáraránytól függően a térfogat nő, csökken, vagy nem változik (7. ábra).  

 

7. ábra: Mikrogömbhéj törése: (balra) sugárarány a kritikusnál kisebb (η<ηkrit),  

(jobbra) a sugárarány a kritikusnál nagyobb (η>ηkrit) [4] 

Ez alapján lehet definiálni egy kritikus sugárarányt, amely a zérus 

térfogatváltozáshoz tartozik (a szerzők szerint ez 0,71). Amennyiben a sugárarány 

a kritikus sugáraránynál kisebb (vagyis a mikrogömbhéj fala viszonylag vastag), 

a törés során a gömbhéj által elfoglalt térfogat nőni fog és a környező 

mátrixanyagban a töredékek benyomódása miatt nyomófeszültség fog ébredni. Ha 

a sugárarány a kritikusnál nagyobb (kisebb falvastagság), akkor a gömbhéj 

összeroskad, és a szintaktikus hab érintett része szokványos, zárt cellás habként 

üzemel tovább [4].  

2.1.3 Szintaktikus fémhabok fizikai tulajdonságai 

Érdemes megjegyezni, hogy az szintaktikus fémhabok fajlagos mechanikai 

tulajdonságai sokkal magasabbak, mint a hagyományos társaiké [3, 41-43]. Azért 

is kerülnek egyre inkább a kutatások középpontjába, mivel a gömbhéjak (melyek 

anyaga jellemzően kerámia) számos, szabályozott pórusmérettel rendelkeznek a 

kiválasztáshoz. Az olyan kerámia részecskéket, mint az Al2O3, a SiC és a SiO2 

széles körben használják erősítőanyagként a fémmátrixú kompozitok 

előállításánál [44]. 

A szintaktikus fémhabok egyik legfontosabb mérőszáma a gömbhéjak 

térfogataránya a kompozit szerkezetben. A héjak térkitöltése a 0…64 tf% 

intervallumban mozog, jelentősen függ a fémhab gyártási technológiától. 
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Lehetséges ennél magasabb arányú kitöltés is, jellemzően szinterelési 

technológiával.  

A hab struktúrából fakadóan a szintaktikus fémhabok jó energiaelnyelő 

képességgel rendelkeznek, mivel az anyagon belül található üregek külső terhelés 

hatására nem egyszerre, hanem a terhelést fokozatosan véve fel, időben egymástól 

elválasztva roppannak össze/mennek tönkre. Ez különösen előnyös például 

személygépjárművek ütköző zónáiban való alkalmazás során, mivel a belső 

szerkezetből fakadóan az energiát hosszú úton nyeli el, emiatt a létrehozott 

lassulás is kisebb lesz, ellentétben egy tömör anyag viselkedésével. 

A szintaktikus fémhabok mechanikai tulajdonságaira leginkább azok porozitása 

és sűrűsége gyakorol hatást. A sűrűség meghatározásnak több, az irodalomban 

elterjedt módja van. A legegyszerűbb eljárás során a kész mintadarab súlyának és 

térfogatának meghatározásával nyerhető a sűrűségére vonatkozó adat. Emellett a 

két komponens ismert sűrűségének és a szintén ismert térkitöltésnek a 

felhasználásával is meghatározható a sűrűség. A matematikai megfogalmazást a 

2-es egyenlet írja le, ahol 𝑉𝑚𝑔, és 𝜌𝑚𝑔 a gömbhéjak térkitöltési értéke, valamint 

sűrűsége, továbbá 𝜌𝑏𝑎 a mátrixanyag sűrűségének értéke.  

𝜌𝑒 = 𝑉𝑚𝑔𝜌𝑚𝑔 + (1 − 𝑉𝑚𝑔)𝜌𝑏𝑎 (2) 

A porozitás tekintetében a korrekt eredmények érdekében már figyelembe kell 

venni nemcsak a gömbhéjak üregei által jelentett porozitást, hanem a gyártás 

során a mátrixanyag infiltrálásakor a héjak felszínének közelében kialakult 

zárványokat is. Az üregek okozta porozitás kifejezhető a 3-as egyenlet 

felhasználásával. Egy másik – idealizált – eljárás során (4-es egyenlet) a 

gömbhéjak sűrűségének rögzítése után a héjakat porállagúvá őrlik és a nyert por 

sűrűsége nem más, mint a gömbhéjak falának sűrűsége (𝜌𝑓𝑎𝑙). Az így kapott 

gömbhéj porozitás és a térfogat kitöltési jellemző szorzataként meghatározható a 

teljes próbatestet jellemző gömbhéj porozitás.  

𝑃𝑚𝑔 = 𝑉𝑚𝑔𝜂3 (3) 

𝑃𝑚𝑔 = 𝑉𝑚𝑔

ρ𝑓𝑎𝑙 − 𝜌𝑚𝑔

𝜌𝑓𝑎𝑙
 (4) 

Amennyiben a mátrixanyag tökéletlen térkitöltéséből származó porozitást is 

figyelembe vesszük, a teljes porozitás is meghatározható (5-ös egyenlet), ahol 𝜌𝑚 a 
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valós sűrűség értéke. A teljes porozitás (𝑃𝑡) és a mért sűrűség közti összefüggést a 

6-os egyenlet írja le. A 𝜌𝑟 relatív sűrűség a fémhab és a mártix anyagának 

sűrűségének hányadosa.  

𝑃𝑡 = 𝑃𝑚𝑔 +
𝜌𝑒 − 𝜌𝑚

𝜌𝑒
 (5) 

𝜌𝑚 = 𝜌𝑒(1 − 𝑃𝑡 + 𝑃𝑚𝑔) (6) 

𝜌𝑟 =
𝜌𝑚

𝜌𝑏𝑎
 (7) 

 

A szintaktikus fémhabok legelőnyösebb tulajdonsága a nagy energiaelnyelő 

képességük. Igénybevétel szempontjából pedig a nyomás jelölhető meg jellemző 

mechanikai igénybevételnek. Egy tipikus nyomódiagramot mutat a 8. ábra. 

 

8. ábra: Szintaktikus fémhabokra jellemző nyomódiagram [15] 

Nyomóvizsgálatokra vonatkozó nemzetközi szabvány az ISO 13314-2011 

(Mechanical testing of metals. Ductility testing. Compression test for porous and 

cellular metals) [45], valamint a DIN 50134-2008 (Testing of metallic materials. 

Compression test of metallic cellular materials) [46], amelyek definiálják a zömítő 

vizsgálatot, valamint annak végrehajtása során kapott eredmények kiértékelését 

kvázi-statikus esetre. Mivel a fémhabok, köztük a szintaktikus fémhabok is jó 
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energiaelnyelő képességgel bírnak, ami miatt alkalmazhatók lennének 

mechanikai energia elnyelésére például gépjárművek vagy más közlekedési 

eszközök burkolatában vagy ütköző zónáiban, ezért azok nagy alakváltozási 

sebesség melletti zömítő vizsgálata is kiemelt kutatási terület [47-51]. 

A nyomóvizsgálat során meghatározhatók a fémhabok mechanikai valamint 

energiaelnyerési tulajdonságai. A mechanikai jellemzők közül a legfontosabbak az 

első feszültségcsúcs, amely egyben a törési szilárdság (σc [MPa]), a folyáshatár, és 

az adott alakváltozás tartományok között meghatározott platófeszültség. A 

diagram kezdeti szakaszának meredekségéből számolható a szerkezeti merevség 

(S [MPa]). A szilárdsági jellemzőkön kívül fontos az alakváltozási képességet leíró 

jellemző, a törési szilárdsághoz tartozó törési alakváltozás (εc [%]). Az 

energiaelnyelést tekintve a törési energia (WC [J/cm3]) és a teljes elnyelt 

mechanikai energia (W [J/cm3]) a legfontosabbak. 

A szintaktikus fémhabok kutatásai jellemzően a kvázi-statikus nyomóvizsgálatok 

köré összpontosulnak, számos változó paraméter elemzésével. A mátrixanyag és a 

gömbhéjak anyagának kutatása során Zhang és társa megállapította [26] hogy az 

Al ötvözet mátrix tulajdonságai nagyobb mértékben befolyásolják a fémhabok 

platófeszültségét és energiaelnyelő képességét, mint az alkalmazott gömbhéjak 

jellemzői. A gömbhéj méret hatását számos publikáció tárgyalja [18, 39, 52, 53]. 

Wu és szerzőtársai [42] kísérletekkel megállapították, hogy a kisebb átlagos 

átmérőjű gömbhéjakkal erősített szintaktikus fémhab nagyobb szilárdsággal 

rendelkezik.  

Santa Maria és kutatócsoportja nyomásos infiltrációval előállított alumínium 

mátrixú, 98,8 tf% Al2O3 tartalmú kerámia gömbhéj erősítésű szintaktikus 

fémhabokat vizsgáltak. A töltőanyagok falvastagság/átmérő arányát három 

méretkategóriába sorolták: 0,106-0,212 mm, 0,212-0,425 mm és 0,425-0,500 mm. 

Megállapították, hogy a vizsgált feszültségi értékek nőnek, amennyiben a 

falvastagság/átmérő arány növekszik. Az első maximális feszültségcsúcs és a 

mátrixanyag szilárdsága között hasonló eredményre jutottak mint Zhang és társa; 

a nagyobb szilárdságú alapanyag alkalmazásának hatására nagyobb a 

szintaktikus fémhab első maximális feszültségcsúcsa [54] [55].  
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Palmer és csoportja megállapította [39], hogy a nagyobb átlagos falvastagságú 

gömbhéjakkal – mivel több mikroszerkezeti hibát tartalmaznak, mint a vékonyabb 

falú társaik – kisebb szilárdságú fémhab kompozit gyártható, a kisebb gömbhéjak 

nagyobb szilárdságot biztosítanak. 

Goel és kutatócsoportja dinamikus zömítés során különböző alakváltozási 

sebességek mellett vizsgálta két különböző átlagos átmérővel rendelkező kerámia 

erősítésű, alumíniumötvözet mátrixú szintaktikus fémhabok mechanikai 

tulajdonságait. Megállapították, hogy a töltőanyag átmérőjének növekedése mind 

a nyomószilárdság, mind az elnyelt energia értekeinek csökkenéséhez vezet [47]. 

A gömbhéj méret mellett a térkitöltés hatását vizsgálva Mondal és szerzőtársai  

vizsgálataikkal kimutatták, hogy a gömbhéjak térkitöltésének növelésével a 

platófeszültség hatványtörvény szerint csökkenést mutat [53]. 

A kutatások kiterjedtek különböző méret frakciójú erősítőanyagok vizsgálatára is. 

Tao és társai megállapították, hogy az unimodális gömbhéjakat tartalmazó 

habokhoz képest a bimodális szintaktikus fémhab sűrűsége 25%-kal is 

csökkenthető [56]. Májlinger és szerzőtársai 2:1 arányban alkalmaztak Globocer 

és SL300 típusú kerámia gömbhéjakat szintaktikus fémhabok nyomásos 

infiltrálásánál [57-59]. Megállapították, hogy a hibrid részecskeerősítésnél a 

Globocer típusú gömbhéjak határozzák meg a szintaktikus fémhabok mechanikai 

tulajdonságait. A gyártási és mechanikai kísérletek alapján arra jutottak, hogy a 

kisebb SL jelű és a nagyobb GC jelű gömbhéjak együttes alkalmazása (a vizsgált 

arány mellett) nem gazdaságos és nem is célszerű. 

A mechanikai tulajdonságok javításának további lehetséges módja a vizsgálati 

minták hőkezelése. Wu és munkatársai szerint [42] a lágyított állapotú fémhabok 

nagy képlékeny alakváltozásokat is képesek törés nélkül elviselni. Palmer és 

társai szerint [39] a fázisok hőkezelésével optimalizálhatók a szintaktikus fémhab 

tulajdonságai. 

A356 alumínium ötvözet mátrixú, SiC gömbhéjakkal erősített próbatestetek 

mechanikai tulajdonságait és tönkremeneteli mechanizmusát vizsgálták kvázi 

statikus és dinamikus terhelés mellett Loung és kutatócsoportja. Megállapították, 

hogy a gömbhéjak tönkremenetele az első feszültségcsúcsnál kezdődik, repedések 

alakulnak ki, majd ezek hatásvonalában a mátrixanyagban is megjelennek. 
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Nyírási sáv alakul ki az anyagban és a tönkremenetel ezen sáv mentén indul meg 

[44]. 

Fiedler és kutatócsoportja mind fizikai kísérleteket – építőipari perlittel töltött 

A356-os alumínium ötvözet mátrixú szintaktikus fémhab próbatestek dinamikus 

zömítését – mind a mérés végeselemes szimulációját végezték el hengeres 

próbatesteken. A futtatott végeselemes szimulációk eredményei jól korreláltak a 

fizikai mérésekből kapott eredményekkel; a szilárdsági értékek (nyomószilárdság, 

plató feszültség) az alakváltozási sebesség növekedésével növekedtek. [48]. 

Wu és társai [42] 1,5 (H/D) karcsúságú próbatestekkel végzetek kísérleteket. A 

zömítő szerszám és a próbatest kontaktfelületén jelentkező súrlódás csökkentése 

céljából molibdén-diszulfid réteget alkalmaztak. A súrlódás megszüntetése nem 

teljesen sikerült, ezért a hordósodás is megjelent a zömítés során. A kísérlet 

végeztével a testeket hossztengely irányban kettévágták és csiszolatokat 

készítettek. A csiszolati képeken nyomókúpok kialakulását feltételezték, melyek 

jelenléte igazolja a súrlódás jelenlétét a kísérlet során. A kúpok által határolt 

térrészben közel jelentéktelen alakváltozást szenvedtek a gömbhéjak, míg a 

középső és oldalsó területeken elhelyezkedők összeroppantak, összelapultak. A 

kutatók eredményeik alapján kidolgoztak egy, a tönkremeneteli folyamatot 

lépésenként leíró modellt. A feltételezett folyamat szakaszait mutatja a 9. ábra. 

Wu és társainak feltételezése szerint a károsodás először a próbatest sarkainak 

közelében és a test közepében indult meg. Előbbi oka a fellépő nyírófeszültség, míg 

utóbbi a nyomás hatására kialakuló nyomófeszültség következménye. A zömítés 

folytatásával megjelent a hordósodás, amely plusz kiváltó tényezőként szolgált a 

külső oldalak leválásának folyamatában. 

 

 

9. ábra: Szintaktikus fémhab feltételezett tönkremenetelének szakaszai [42] 
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Zhang és társai [60] perlit erősítésű alumínium mátrixú fémhab minták 

tönkremeneteli mechanizmusát vizsgálták CT-röntgen technikával. A 

tönkremeneteli folyamatot 4 szakaszban határozták meg; (i) rugalmas 

alakváltozás, (ii) mikrogömbhéjak repedése, (iii) mikrogömbhéjak törése, törési 

sáv kialakulása az alakítás irányával merőleges hatásvonalban, (iv) valamint a 

tömörödési fázis. Megjegyzik, hogy megállapításuk nem egyezik korábbi 

kutatásokkal, ahol metallográfiai vizsgálati módszerekkel 3 fázisban határozták 

meg a szintaktikus fémhabok tönkremeneteli mechanizmusát. 

 

10. ábra: Szintaktikus fémhab tönkremeneteli fázisai Zhang kutatása alapján [60] 

Wang és szerzőtársai alumínium mátrixú, különböző méretosztályú Al2O3 gömbhéj 

erősítésű szintaktikus fémhabok kvázi statikus vizsgálatát elemezték [41]. 

Kutatásaik eredményeként megállapították, hogy az erősítőanyag méretének, 

valamint a gömbhéj üreg térfogati nagyságának döntő jelentősége van a 

szintaktikus fémhab mechanikai tulajdonságaira; kisebb átmérőjű és kisebb 

üregtérfogatú erősítőanyagokkal nagyobb energiaelnyelő fémhab gyártható. Wang 

és társai szintén felállították a szintaktikus fémhab tönkremeneteli mechanizmus 

modelljét. Egy-egy mintát ε=0%, ε=11% és ε=45%-os mérnöki alakváltozást 

követően csiszolati képek alapján, metallográfiai eszközökkel elemeztek (11. ábra).  
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11. ábra: Szintaktikus fémhab belső struktúra ε=0% (a), ε=11% (b) és ε=45%-os (c) 

alakváltozást követően a csiszolati felvételeken [41] 

A kompozit fémhabok tönkremenetelét három szakaszban határozták meg; az első 

szakasz a lineáris jellegű rugalmas intervallum, a második a feszültségcsúcshoz 

tartozó alakítási állapot, míg a harmadik a tömörödési fázis. Megállapításuk 

szerint a feszültségcsúcs elérve a gömbhéjakban repedések keletkeznek, további 

alakítás során a terhelés irányára merőlegesen törési majd tömörödési sáv alakul 

ki (12. ábra). 

 

12. ábra: Szintaktikus fémhabok tönkremeneteli folyamata [41] 

Kartal és társai üveg mikrogömbhéjakkal erősített epoxi mátrixú szintaktikus 

habokkal végeztek kvázi-statikus nyomóvizsgálatokat [61]. Kísérleteik során a 

terhelést szakaszosan végezték, az alakított próbatest szerkezetét, a gömbhéjak 

üregek térfogatát µCT technológiával alakítási fázisonként meghatározták. 

Vizsgálati módszerük hasonló a saját kutatásaim során alkalmazott technikához 

[62]. 
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Kádár és társai Al mátrixú, üreges kerámia gömbökkel erősített szintaktikus 

fémhabok deformációs és tönkremeneteli mechanizmust vizsgálták akusztikus 

emissziós technikákkal. A tönkremeneteli folyamat jellemzéséhez az akusztikus 

emissziós jeleket és feszültségeket négy klaszterrel határozták meg: zaj, gömbhéj 

törés, falak képlékeny alakváltozása, falak képlékeny stabilitásvesztése. 

Legfontosabb alakváltozásnak a gömbhéjak közötti fal képlékeny alakváltozását 

határozták meg. Megállapították, hogy ez az alakváltozás már a terhelés legelején, 

jóval a folyáshatár alatt jelentkezik. Ennek okát a gömbhéjak közötti vékony 

rétegben koncentrált helyi alakváltozásának tudják be, megállapításuk szerint 

ebből kifolyólag a zömítés kezdetén is fellép képlékeny alakváltozás [63]. 

2.2 A komputertomográfia áttekintése  

Sir Godfrey Newbold Hounsfield és Allan MacLeod Cormack 1979-ben orvosi 

Nobel-díjat kaptak a Computer Tomográfia (CT) kifejlesztéséért. A CT gyakorlati 

alkalmazása lényegében 1973 után kezdődött el és valamivel később megindultak 

a komputer tomográfiás alkalmazások az anyagvizsgálat területén is [64-66]. 

Ahogy a röntgensugár nyalábja keresztülhalad az anyagon, megfigyelhető a sugár 

intenzitásának fokozatos gyengülése az anyagot alkotó atomokkal való 

kölcsönhatása miatt. A CT scannerek szokásos energiaszintjénél (<1 MV), a sugár 

gyengülése elsődlegesen három mechanizmus eredménye: inkoherens szóródás, 

koherens szóródás és fotoelektronikus abszorpció [67]. Inkoherens szóródás alatt a 

foton energiájának részleges átadását egy elektronnak, és az alacsonyabb 

energiájú fotonok szétszóródását értjük; ezt a hatást az anyag sűrűsége jobban 

befolyásolja, mint a tényleges rendszám. Koherens szétszóródás a röntgen 

fotonjának energiaveszteség-mentes irányváltása; ez a hatás erőteljesebb alacsony 

energiaszinteken és magas rendszámú atomoknál. Fotoelektronikus abszorpció a 

foton energiájának átadásából az atom számára és egy elektron kibocsátásából áll. 

Ez a hatás legfőképpen alacsony energiaszinten jelentős és nagymértékben függ a 

tényleges rendszámtól. Általánosan elmondható, hogy a röntgen foton energiára 

való érzékenység inkoherens szétszóródás esetén a legalacsonyabb, és 

fotoelektronikus abszorpció esetén a legmagasabb. Ezen gyengülési 

mechanizmusok komplexitása eleve kizárja a sugárgyengülés egyszerűsített 
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értelmezését olyan heterogén anyagokban, mint például a szintaktikus fémhab 

[68]. 

Az alacsonyabb energiájú sugárzás gyengülése nagyobb, mint a magasabb 

energiájú sugárzásé; ez a röntgensugár energetikai összetételének a változását, 

„keményedését” eredményezi, ahogy az keresztülhalad az anyagon. Ezért egy 

vizsgált objektum gyengülési együtthatója részben függ a környezetének 

gyengülési együtthatójától, a CT vetület nem más, mint a gyengülési együtthatók 

lineáris összesítése tomografikus rekonstrukcióval [69, 70]. 

A tomográfiás rekonstrukció felbontását, azaz a virtuális rekonstrukció 

pontosságát a vizsgáló berendezés három technikai paramétere (fókuszpont 

mérete, detektor felbontása és pixelmérete, a mintáról készített projekciók száma) 

valamint a minta fizikai méretei határozzák meg. A vizsgálati eredmény a mérési 

tartomány voxelalapú rekonstrukciója. 1 voxel a legkisebb térfogategység az adott 

vizsgálati felbontásban, minden egyes voxelnek térbeli koordinátája, valamint 

denzitás értéke van.  

2.3 A CT adatok képfeldolgozása  

Tomográfiás adatok feldolgozásának célja a minták sztereológiai elemzésének 

előkészítése. A sztereológia azon matematikai elvek és mérési módszerek 

összessége, amelyek segítségével a kétdimenziós képi információból a vizsgált 

minta valamely térbeli jellemzője meghatározható. [71]  

A szegmentálás – azaz egy kép vagy metszeti képek alkotta térfogati adatok két 

vagy több részére történő szétválasztása – a CT képfeldolgozás rendkívül fontos 

fázisa [72]. Szegmentálással különíthetők el homogén anyagokban detektált belső 

üregek vagy választhatók szét anyagminőségek inhomogén szerkezetű vizsgált 

mintákon. A szegmentálással származtatott adatok a későbbi számítások, mérések 

alapjai. A szegmentáló algoritmusok szakirodalma széles körű [73-76], a legtöbb 

publikáció a túl- vagy alul szegmentált régiók feldolgozásával foglalkozik, illetve a 

legújabb technikákkal, mint a fuzzy szegmentációs eljárás. Kutatásom során két 

hagyományos módszert alkalmaztam a CT adatok szegmentálására, a küszöbérték 

alapú, valamint a régió-növesztés alapú technikát [77, 78]. A küszöbérték alapú 

szegmentációs algoritmusokat tipikusan akkor használják, amikor 

megkülönböztethetők az egyes objektumok a képeken a szürkeségi értékekkel. 
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Küszöbérték-alapú módszernél egy határértéket kell kiválasztani a két (vagy több) 

objektum közötti különbség definiálásához. Szegmentálási technikától függően ez 

az érték lehet globális vagy lokális. A különbség a globális és a helyi küszöbérték 

meghatározás között az, hogy a globális küszöbérték a teljes vizsgált adatra 

vonatkozik, míg a helyi a küszöbérték minden egyes voxelre, a szomszéd voxelek 

értékeit is figyelembe véve szegmentál. A küszöbérték alapú technikák eltérnek 

abban is, hogy hogyan választják ki a határértéket. Például, Otsu módszere és a 

hisztogram alapú szegmentálása is kiszámítja az adatállomány hisztogramjában 

a két csúcs közötti megfelelő küszöbértéket, azonban míg Otsu módszere 

maximalizálja a szürkeségi értékosztályok elválaszthatóságát bimodális 

hisztogramokkal, addig az ISO50 a hisztogram értékeinek eloszlását nem veszi 

figyelembe, a küszöbértéket a lokális csúcsok értékeinek felénél állapítja meg. 

A régió-növesztési módszerek a régión belüli hasonlóságot, illetve a régiók közötti 

különbségeket használják. Egy vagy több régióból indulnak ki és ezek a területek 

növekednek mindaddig, amíg a homogenitási kritérium érvényes. A kezdő régiókat 

a felhasználó manuálisan határozza meg vagy automatikusan egy algoritmus 

állítja be. Ez a folyamat jellemzően erős túlszegmentáltsághoz vezet.  A CT 

berendezés adott technológiai jellemzői mellet a nagyítás, valamint a vetítések 

száma optimalizálható a legjobb felbontás eléréséhez. A nagyítás növelésének 

határa a detektor teljes fizikális mérete (400 mm), a cél a detektor területének 

minél nagyobb hatásfokú kihasználtsága. A mérendő vetületek N számát úgy 

becsülhetjük a detektor lineáris pixelszámából (Np), hogy legfeljebb 

𝑁 =
𝜋

2
𝑁𝑝 (8) 

számú vetületet érdemes megmérni, mivel ennél több adat már nem fog 

lényegében javítani a rekonstruált képen, míg ennél jóval kevesebb is már jól 

értékelhető eredményhez vezet. Ez az érték úgy adódik, hogy az Np/2 pixel sugarú 

minta kerületi pontjairól akkor készül léptetésenként legfeljebb egy pixellel eltolt 

vetület, ha 1/(Np/2) szöglépésenként haladunk a forgatással a teljes szögű 

elforgatáshoz. Empirikus szabályként elfogadott, hogy N értékét  
𝜋

4
𝑁𝑝/4  

és 
𝜋

2
𝑁𝑃 közöttinek választjuk. Vizsgálataink során 2048 × 2048 pixel felbontású 

detektor területet a kisebb termikus zaj miatt binningeltük 1024 x 1024 

felbontásúra, és ennek megfelelően 1280 vetületet használtunk a 



29 

 

rekonstrukcióhoz. Az Ø12mm-es kompozit próbatest CT-röntgen vizsgálatánál 

19,33-szoros nagyítást értünk el, rekonstrukció felbontása, azaz a voxel méret 20,6 

μm. Egy próbatest CT-röntgen szkennelésének az eredménye közel 200,000.000 

voxel.  

A képfeldolgozásnál elsődleges célom az volt, hogy a fémhab mintákat leképező 

voxel mátrixban mind a három szegmens (alumínium mátrix, kerámia gömbhéjak, 

valamint kerámia gömbhéj üregek) azonosításra kerüljenek, olyan módon, hogy – 

lehetőség – szerint minden elemi részecske egyedi metrológiai és deformációs 

jellemzőjét meg tudjam határozni.  

A tomográfiás képek információi ma már közvetlenül használhatók adatok 

bevitelére képfeldolgozó szoftverekbe. Ezt azért is kell hangsúlyozni, mert az 

anyagtudomány számára a tomográfia elsődleges célja nem az, hogy csupán képi 

információt nyújtson a belső mikrostruktúráról, hanem globális mikroszerkezeti 

alapparamétereket (pl. részecskeszám, részecskeeloszlás, alaktényező), amelyek 

nem érhetők el alacsonyabb dimenziójú vizsgálati technikákkal [79].    

A kvalitatív és kvantitatív jellemzők kiértékelés elsődleges eszközeként a 

VolumeGraphics StudioMax 2.2-es típusszámú ipari digitális képfeldolgozó 

szoftvert használtam. 
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3 Célkitűzések 

A szintaktikus fémhabok szakirodalma széles körűen foglalkozik azok mechanikai 

tulajdonságaival. A különböző vizsgálati anyagok és feltételek mellett végzet 

kísérletekkel meghatározott szilárdsági, energiaelnyelési valamint alakváltozási 

jellemzők részben alkalmasak arra, hogy szintaktikus fémhab alkatrészek 

tervezhetők legyenek. A tönkremeneteli folyamat leírása, modellezése valamint 

VEM szimulációja nem egyértelmű és teljesen egyező a kutatócsoportok 

eredményei alapján. Terhelés hatására bekövetkező deformáció vizsgálata és 

elemzése hagyományos eszközökkel csak korlátozott módon, becsült eredménnyel 

lehetséges. A metallográfiai eszközökkel meghatározott tönkremeneteli 

mechanizmus inkább tekinthető egy általánosított, szűkített információkkal 

meghatározott modellnek, mert: 

- a vizsgált minták térkitöltési aránya becsléseken alapszik, 

- a különböző mértékű alakváltozások deformációi más-más próbatestek illetve 

csiszolati képek alapján kerültek meghatározásra, valamint 

- a csiszolati sík meghatározása véletlenszerű, nem feltétlenül alkalmas a 

deformációs trendek vizsgálatához. 

Disszertációm célja az adott paraméterekkel bíró szintaktikus fémhab geometriai 

rekonstrukciós módszereinek kidolgozása, tönkremeneteli folyamatának 

meghatározása sztereológiai eszközökkel, belső, makroszerkezeti változások 

alapján. Ezt a terhelés hatására fellépő strukturális változást ugyanazon 

mintákon, CT technológiával elemzem a valós térkitöltési és eloszlási adatokkal. 

A szintaktikus fémhabok VEM szimulációjával foglalkozó szakirodalom 

egyszerűsített modelleket alkalmaz, homogenizált geometriai (gömbhéj) 

adatokkal, szabályos, vagy szabályozottan véletlenszerű gömbhéj eloszlással. 

Célom, hogy olyan CAD modellt majd végeselemes modellt hozzak létre, melynek 

szerkezeti és geometriai jellemzői valós mintán alapulnak, az eredmények 

közvetlenül összehasonlíthatók és validálhatók a nyomóvizsgálat eredményeivel. 
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4 Kutatómunka 

4.1 Vizsgálati eszközök és módszerek 

Vizsgálataim során alumínium (Al 99,5) mátrixú kerámia (Globocer) 

gömbhéjakkal erősített hengeres próbatesteket használtam, amelyeknél a 

magasság/átmérő arány: H/D=1 (H=D=12 mm). A nyomóvizsgálatokat a cellás 

anyagokra vonatkozó szabvány szerint végeztem el (DIN50134:2008). A mátrix és 

az erősítő anyagok összetételét az 1. és a 2. táblázat tartalmazza. 

  Összetétel 

Rm 

(MPa) 

Tolv 

(°C) 

Mátrix  Al Si Fe egyéb   

Al99,5 99,5 0,1 0,1 0,3 75 660 

1. táblázat: Az alkalmazott mátrixanyagok kémiai összetétele és főbb adata [80] 

  Összetétel (t%) 

  Al2O3 SiO2 mullit 

Globocer 33 48 19 

2.  táblázat: Az alkalmazott töltőanyag kémiai összetétele [80] 

A vizsgálatok során terhelőeszközként egy Instron 5882 típusú univerzális 

anyagvizsgáló gépet alkalmaztam 0,3 mm/s keresztfej sebességgel. A kvázi 

statikus zömítést szakaszosan végeztem a próbatestek 30%-os mérnöki 

alakváltozásáig. A rugalmas tartományban 500 μm alakításonként, majd a platós 

és tömörödési szakaszban 800 μm nyomólap elmozdulás után megszakítottam a 

vizsgálatot. A próbatestek szerkezeti struktúráját mind a kiindulási állapotban, 

mind a terhelések között μCT technológiával elemeztem, a teljes zömítési 

folyamatban 18 alkalommal próbatestenként. A folyamat elvét a 13. ábrán 

mutatom be. 

A zömítő próbatestek elemzését a Széchenyi István Egyetem Röntgen-CT 

Laboratóriumában, az YXLON cég Yxlon Modular típusú univerzális ipari CT 

berendezésével végeztem. A berendezés széleskörű felhasználhatóságát az 

érzékelők (sík panel ill. vonal detektor) valamint a sugárforrások (makro ill. mikro 

fókuszpontú röntgencsövek) variációja biztosítja. 
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a. b. 

13. ábra: A szakaszos nyomóvizsgálat lépéseiről készült képek:  

(a) a próbatest a CT berendezésben, valamint a szakítógép nyomó pofái között.  

(b) CT metszetek és fotók a nyomóvizsgálat három különböző szakaszában.  

A vizsgálat során alkalmazott röntgen paramétereket a 3. táblázat foglalja össze, 

a detektor paramétereket pedig a 4. táblázat tartalmazza. 

 

  
Névleges 

csőfeszültség 

Mérési 

csőfeszültség 

Mérési 

csőáram 

Fókuszpont 

méret 
Sugárnyaláb 

  (kV) (kV) (mA) (μm) karakterisztika 

FXE 

225.5 
225 175 0,23 ≤ 4  kúp 

3. táblázat – A vizsgálatnál használt 225kV-os mikrofókuszú röntgencső technikai 

paraméterei 

 

  Fizikai méret Névleges felbontás Pixel méret Integrációs idő intenzitás 

  (mm) (pixel) (μm) (ms) felbontás 

XRD 1600 400 X 400 2048 X 2048 300 1000 14 bit 

4. táblázat - A vizsgálatnál használt detektor technikai paraméterei 

A fémhab minták rekonstrukciójánál törekedtem a lehető legnagyobb felbontás 

elérésére, azaz a detektor méret maximális kitöltésére. A minta fizikai méretei 

határozzák meg a maximális nagyítást (M). A nagyítás a fókuszpont-minta (Focus-

Object Distance röviden: FOD) távolság valamint a fókuszpont-detektor (Focus 

Detector Distance röviden: FFD) távolság hányadosa.  A fémhab minta µCT 
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vizsgálatánál használt nagyítási paramétereket, valamint az ezekből adódó 

rekonstrukciós felbontás nagyságát az 5. táblázatban foglalom össze. 

FOD FFD M 

3D 

pixel 

méret 

(mm) (mm)  (mm) 

46,7 1280 27,40 0,0146 

5. táblázat: CT rekonstrukciójának felbontását meghatározó geometriai beállítások 

A minták µCT szkennelését 1260 projekcióban (egy körbefordulás alatt 1260 

röntgen kép készül) határoztam meg az előző fejezetben tárgyaltak szerint. A 

röntgen képek tomográfiás rekonstrukcióját a CT berendezés beépített saját 

képfeldolgozó rendszere számította szűrt visszavetítés algoritmus alapján. 
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4.2 Szintaktikus fémhab geometriai rekonstrukciós módszerei 

Ebben a fejezetben a szintaktikus hab CAD modellek előállításához szükséges CT-

alapú rekonstrukcióról lesz szó. A szintaktikus habok szerkezetének CT-alapú 

rekonstrukciójához új algoritmusok fejlesztésére volt szükség, ebben a fejezetben 

ezeknek a szükségességét, elvét és alkalmazását mutatom be. A kiindulás a 

kompozit anyag próbatestje volt, amelyről fotót látunk a 14.a. ábrán. A minták a 

Budapesti Műszaki Egyetem Anyagtudomány és Technológia Tanszékén készültek 

infiltrációs eljárással. A kerámia gömbök átlagos sugara R=0,75 mm, a gömbhéjak 

átlagos sugáraránya R/r=1,5 volt. A hengeres próbatest mérete Ø12x12 mm. A 

14.b. ábrán a próbatestről készült néhány CT rétegfelvételt mutatok, egy 

rétegfelvételt külön is részletezek a 14.c ábrán.  

   
a. b. c. 

14. ábra: (a) A kerámia gömbhéjakkal erősített Al kompozit minta.  

(b) CT rétegfelvételek sorozata. (c) Egy CT rétegfelvétel. 

4.2.1 Ismert kördetektáló algoritmusok alkalmazhatósága 

A CT képfeldolgozó szoftverek (pl. Mimics, Geometry, VolumeGraphics) képesek a 

szerkezetben detektált belső hibák (pl. öntvényekben található lunkerek) 

rekonstrukciójára. Ez a rekonstrukció azonban csak zárt cellás topológiájú 

alakzatoknál működik, a kerámia gömbhéjaknál csak a belső felületekhez oldható 

meg, a héjak külső gömbfelületeinek rekonstrukciója már nem lehetséges. A CT 

rétegfelvételek elemzésénél a következő jellegzetességeket tapasztaltam: 

● a különböző gömbhéjak falvastagsága nem mindig azonos (nem elegendő a 

detektált belső gömbökhöz egyetlen falvastagság megadásával definiálni a 

külső gömbhéjakat),  

● előfordul, hogy nem koncentrikusak a külső és belső gömbfelületek, 



35 

 

● számos helyen találhatók metsződő gömbök, ikergömbök,  

● a gömbhéjak érintkezési pontjaiban a viszonylag nagy felbontás mellet is 

összefolynak a kontúrok a metszeti képeken, és ez tovább komplikálja a 

rekonstrukciót.  

Ezen problémák miatt a CT képfeldolgozó szoftver segítségével nem tudtam 

közvetlenül megoldani a szerkezet gömbhéjakkal közelített teljes rekonstrukcióját. 

Viszont a kerámia gömbhéjak belső gömbfelületeinek modelljeit ki tudtam nyerni 

a mérésekből, ezeket később fel is használtam a kompozit teljes modelljének 

építéséhez. 

A kerámia gömbhéjak külső gömbfelületeinek rekonstrukciójához a CT 

rétegfelvételeken körök detektálásával kerestem a megoldást. A körök 

detektálásához először a Hough Circle algoritmussal próbálkoztam. A 15. ábrán 

egy CT felvételről kiválasztott kerámia gömbhéj metszetet mutatok. Látszik, hogy 

különösen a külső kontúr nem szabályos kör, és ez a CT metszetekre általánosan 

jellemző volt. Tehát emiatt csak közelítő körrel lehetséges a külső kontúr 

detektálása.  

 

15. ábra: CT rétegfelvétel részlete egy kerámia gömbhéjról. 

A 16. ábrán egy példával szemléltetem a külső kontúrokhoz való körillesztés 

problémáját. A 16.a ábrán egy CT metszeten a gömbhéjak külső kontúrjainak 

szegmentált éleit mutatom. Látszik, hogy a kontúrok nem pontos körök. Az 

érintkezéseknél összemosódnak, összenyílnak a szomszédos területek. A 

téglalappal jelölt részlet kinagyításán (16.b ábra) három összenyíló kör uniójából 

adódó terület van kiemelve példaképpen. Ehhez a területhez mutatok néhány 

Hough Circle algoritmussal illesztett kört a 16.c ábrán. Mivel a kontúrok nem 
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pontos körök, a különböző ívszakaszok görbülete különböző. Számos ívszakaszhoz 

illeszthető kör, amelyet a Hough Circle algoritmus el is végez. Nem látszik esély 

arra, hogy a Hough Circle algoritmussal illesztett körök között automatikusan, 

egyszerű módszerrel megtaláljuk a gömbhéj-metszet külső kontúrjához legjobban 

illeszkedő kört. 

  
a b 

  
c d 

16. ábra (a) A kerámia gömbhéjak külső kontúrjának szegmentált élei egy CT 

metszeten  (b) Az a ábrán téglalappal jelölt rész kinagyított képe.  

(c) A kinagyított részlet zárt kontúrjához Hough Circle algoritmussal illesztett néhány 

kör. (d) Az a ábrán a második téglalappal jelölt rész kinagyított képe. 
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A másik problémát a 16.d ábra példáján mutatom, amely a 16.a ábrán a második 

téglalappal jelölt rész kinagyított képe. A kinagyított részleten látszik, hogy a 

szomszédos kerámia gömbhéjak élei összefolynak, az összefolyásnál az élek ív 

mentén mennek át a szomszéd kör éleibe. Az érintkező és az ikergömbök miatt a 

metszeten egy adott kör kerületének csak egyes különálló szakaszai 

szegmentálhatók. Szemrevételezéssel könnyen össze lehet válogatni az adott 

körhöz tartozó ívszakaszokat. De általánosan működő algoritmus nincs adott 

körhöz tartozó különböző ívszakaszok összeválogatására, és ezt a problémát a 

leggyakrabban használt Hough Circle [81] algoritmus sem oldja meg. 

További kutatással sem találtam olyan kereskedelmi szoftvert vagy ismert 

algoritmust, amellyel a fenti problémák automatikusan, megbízhatóan 

megoldhatók. Ezért a gömbhéjak külső kontúrjához jól illeszkedő körök (a 3D 

szerkezetben gömbök) meghatározására saját algoritmusokat dolgoztam ki. Két 

különböző elven működő algoritmust fejlesztettem ki: a körszerűség elvén működő 

algoritmust és a rádiusz-inkrementálás algoritmusát. 

4.2.2 Körszerűség elvének algoritmusa 

Ebben a fejezetben a körszerűség elvén alapuló algoritmushoz először magára a 

körszerűség elvére adok leírást, majd a különböző területek szegmentálásának 

módját mutatom be. Az algoritmus futtatásánál természetesen fordítva dolgozunk: 

először végezzük el a területek szegmentálását, és ezután alkalmazzuk a 

körszerűség elvét. 

4.2.2.1 Körszerűség elve 

Egy CT rétegfelvételen elkülöníthető tartományok igen sokfélék. Ezek közül 

keressük a körszerű tartományokat. Egy alakzat körszerűségének vizsgálatához a 

következő mennyiségeket definiáltam: 

● Szegmentált terület: TS, amelyet egyszerűen egy adott szegmentált 

területhez tartozó pixelek területösszegeként határoztam meg. 

● A szegmentált terület szélső koordinátái (17.b ábra) segítségével 

meghatározott kör sugara: 

𝑅𝐶 =

𝑦𝑚𝑎𝑥 − 𝑦𝑚𝑖𝑛

2 +
𝑥𝑚𝑎𝑥 − 𝑥𝑚𝑖𝑛

2
2

 (9) 
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● Az RC sugarú kör területe: TC. 

Az RC sugarú kör középpontjának koordinátái: (
𝑥𝑚𝑎𝑥+𝑥𝑚𝑖𝑛

2
,

𝑦𝑚𝑎𝑥+𝑦𝑚𝑖𝑛

2
) 

 

  
 a b 

17. ábra: Szegmentált terület körszerűségi vizsgálatához szükséges szélső 

koordináták meghatározása a világoszöld alakzat példáján.  

(Részlet egy CT rétegfelvételen szegmentált alakzatokról.) 

 

Egy alakzat körszerűségét a következő körszerűségi paraméterrel definiáltam: 

𝐶 =
𝑇𝐶

𝑇𝑆
100% (10) 

A „C” körszerűségi paraméternek a következő tulajdonságokkal kell rendelkeznie: 

● Ha a vizsgált alakzat pontosan kör, akkor „C” értéke 100%.  

● Ha az alakzat formája eltér a körtől, akkor: 

o kismértékű eltérés esetén „C” értéke a 100%-hoz közelít,  

o nagymértékű eltérés esetén „C” értéke is nagymértékben eltér a 

100%-tól. 

Elvi hibák adódhatnak, ha az alakzatokat csak egyetlen orientációban vizsgáljuk. 

Például a 18. ábrán látható – a körtől erősen különböző – sárga színű alakzatok 

területe megegyezik a (9) összefüggéssel számított kör területével, mégis a „C” 

paraméter 100%-os értéket ad. Az elvi hiba elkerülése érdekében a „C” paramétert 

egy adott alakzatra több orientációban is kalkulálni kell. Ebben a munkában a 

koordinátarendszer 10o-onkénti elforgatásával, összesen 36 elforgatott 

orientációban számoltam a „C” paramétert. A körszerűség elvének alkalmazásánál 
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egy alakzat esetében tehát 36 értéket vizsgáltam, és minden egyes „C” értéknél 

elvártam a kívánt kritériumnak való megfelelést (100%-hoz közeli „C” érték). 

  
18. ábra: Körtől lényeges eltérő (sárga) alakzatokat hibásan körnek detektálhatunk,  

ha a „C” paramétert csak egyetlen orientációban számítjuk. 

A „C” körszerűségi paramétert használó körszerűségi vizsgálat rendkívül egyszerű 

és gyors megoldást ad olyan alakzat vizsgálatánál, amelyről feltételezhető, hogy 

teljes kör. Metszett körök esetében azonban, mint például a 17. ábrán a világoszöld 

terület, a „C” körszerűségi paraméter nem közelítheti elegendően jól a 100% 

értéket. A metszett körnek az elforgatásánál kedvezőtlen orientációk is adódnak 

(pl. a 19. ábra), amikor „C” értéke nem közelíthet elég jól a 100%-hoz, így tehát 

előfordulhat, hogy a körök detektálásánál a metszett köröket nem találjuk meg. 

 

19. ábra: Kedvezőtlen orientációban elhelyezkedő metszett kör 

A metszett körök problémája miatt a körszerűség elvének alkalmazását 

kiegészítettem egy művelettel, amelyet területuniók vizsgálatának neveztem el. A 

területuniók vizsgálatánál egy alakzat körszerűségének („C” értékének) 

megállapítása után megkerestem az alakzattal szomszédos szegmentált 

területeket. Egyenként vettem egy-egy szomszéddal való uniót. Ha az unióra 
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számított „C” érték közelebb esett 100%-hoz, mint az eredeti „C” érték, akkor az 

uniót használtam az eredeti terület helyett. Pl. a 17. ábrán a világoszöld területnek 

a szomszédos, szilvamag alakú szürke területtel vett uniója jóval pontosabb kört 

ad, mint a világoszöld terület önmagában. Ilyen módon a metszett körök (kerámia 

ikergömbök) problémáját sikerült megoldani. 

4.2.2.2 Területek szegmentálása 

Egy képben lehetnek belső összefüggések, melyek kihasználásával 

csoportosíthatóak a képek egyes részei, valamint objektumok detektálása 

végezhető el. Ilyenek például a képben található pixel értékei (R,G,B kód), amelyek 

alapján meghatározható az objektum detektálásának egyik fő szűrési feltétele. 

Például, ha egy képen több azonos színű objektum van, akkor hatékonyan 

detektálható az objektum területe az objektum színének R,G,B kódjának 

megadásával. Erre a feladatra alkalmasak az úgynevezett Flood-Fill [82], 

területszegmentáló algoritmusok. A területszegmentálás a már említett pixel 

értékek R,G,B kódja szerint történik. 

A CT kép sajátosságai közé tartozik az, hogy a keresendő körszerű kerámia 

területek szomszédosak egymással (sok helyen érintkeznek, egy-két helyen át is 

lapolódnak), így ha az R,G,B kód alapján a kerámia göbök egybefüggő területeit 

keressük, akkor eredményül hatalmas egybefüggő területeket kapunk. A 20. ábrán 

a Flood-Fill algoritmussal elkülönített területeket különböző színnel jelöltem.  

  

a: eredeti CT kép b: detektált egybefüggő területek képe 

20. ábra: Területek detektálása 

Az érintkezés, vagy átlapolódás miatt egybefüggő nagy területeket (20.b) szét kell 

darabolni ahhoz, hogy a körszerűség elvét alkalmazni tudjuk. A szintaktikus 

habról készült CT rétegfelvételek sajátosságából logikusan adódik, hogy 
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alkalmasan választott közelítő körökkel daraboljuk szét a nagy egybefüggő 

területeket. A közelítő körök megválasztásához a Hough Circle algoritmust 

használtam. Most előnyösnek bizonyult a Hough Circle algoritmusnak a korábban 

bemutatott problémája, hogy az automatikus alkalmazásnál körök sokaságait 

detektáljuk. Azon körök között kerestem közelítő kört, amelyeknek a középpontja 

a kerámia gömbhéjak metszetének belső körébe estek (a belső körök a CT 

analízisből már ismertek voltak).  A 21. ábrán ilyen detektált körök halmazát 

mutatom.  

  
21. ábra: Közelítő körök keresése Hough Circle algoritmussal 

A Hough Circle algoritmussal detektált körök halmazából a kerámia gömbhéj 

metszet külső körének meghatározásához közelítő körként azt a kört választottam, 

amelynek:  

● középpontja legközelebb esett a belső kör középpontjához, 

● átmérője a CT kezelőszoftver által detektált belső gömb középpontja köré írt 

1,5 mm átmérőjű (átlagos külső átmérő) gömb CT kép síkjába eső 

metszetének a sugarához legközelebb esett. 

A 22. ábrán ezen közelítő körökkel elkülönített területeket mutatom be egy CT 

metszeten. A közelítő körök keresésére az R=G=B<130 szűrési feltételt adtam meg, 

amely a kerámia körök szélein lévő pixelek színkódja. 
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22. ábra: A közelítő körökkel elkülönített területek 

A 23. ábrán közelítő körrel való területszegmentálás jellemző részleteit mutatom. 

Azonnal látszik, hogy az algoritmus legnagyobb kényelmetlensége és nehézsége ez 

a lépés. Hiszen ha kisebb közelítő köröket használunk, akkor ún. „héjhibákat” 

kapunk. A héjak problémája sajnos nem javul a területuniók vizsgálatával. 

Példaképpen nézzük a 23.b ábrán adódó citromsárga héjhibát. Világos, hogy a 

területunió vizsgálat nem oldhatja meg az ilyen, több szomszédos körből adódó 

héjhibákat. 

  
a: Közelítő körök b: Szegmentált területek 

23. ábra: Területek szegmentálása közelítő körökkel 
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A héjhibák javítására a közelítő körök átmérőjének növelése adhat megoldást. A 

24. ábrán mutatok átmérő növeléssel javított megoldásokat a 

területszegmentálására. A 24.a és a 24.b ábrákon az eredeti, a 24.c és a 24.d 

ábrákon pedig megnövelt átmérőjű közelítő körös területszegmentálás eredményét 

mutatom. Látszik, hogy a héjhibák elhanyagolható méretűre csökkentek. 

    
a. b. c. d. 

24. ábra: Héjhibák javítása a közelítő körök átmérőjének növelésével 

A közelítő körök méretét azonban csak korlátok között lehet növelni. Erre példa a 

25. ábra. Megnövelt átmérőjű közelítő körrel „nyúlványhibákat” kaphatunk, 

például ilyen a 25.b. ábra világoskék területe. Az algoritmus tehát nagyon 

érzékeny a közelítő körök méretének megválasztására. A közelítő körök 

átmérőjének növelését sok próbálkozás után, tapasztalatok szerint 10%-ra 

választottam meg. 

  
a: Területszegmentálás közelítő körrel b: Növelt átmérőjű közelítő körrel 

25. ábra: Nyúlványhibák fellépése a közelítő körök átmérőjének növelésével 

A körszerűség elvén alapuló algoritmus kiértékeléséhez futtatásokat végeztem 

szintaktikus fémhab mintáról készült CT rétegfelvételeken. A körök illesztésének 

minősítését a detektált területek és az illesztett körterületek összehasonlításával 
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végeztem. A 26. ábrán két rétegfelvétel kiértékelését mutatom. A diagramokon a 

detektált terület és az illesztett kör területe által meghatározott pontokhoz 

számított lineáris trendvonal meredeksége majdnem pontosan "1". A területeket a 

pixelek számával adtam meg, egy pixel területe 0.00021 mm². A detektált és az 

illesztett területeknek megfelelő pontokhoz számított regressziós egyenesnél az R2 

értéke közel áll „1”-hez, ami szintén az illesztés jóságát mutatja. 

  

  
26. ábra: Körszerűség módszerével illesztett körök (piros színnel) a CT 

rétegfelvételeken. A diagramokon a detektált terület és az illesztett körterület által 

meghatározott pontokat és a számított lineáris trendvonalat mutatjuk a jobboldali 

rétegfelvételre értelmezve. 

4.2.3 Rádiusz-inkrementálás algoritmusa 

A körszerűség elvének algoritmusánál kényelmetlenséget okoz a területek 

szegmentálása. Olyan új módszert is kerestem, ahol nem függünk a szegmentálás 

jóságától, és általánosítható lehet más szerkezeteknél is. Ezen szempontok szerint 

fejlesztettem ki a rádiusz-inkrementálás algoritmusát. A rádiusz-inkrementálás 



45 

 

módszerénél abból indultam ki, hogy a gömbhéjak belső gömbfelülete ismert. A 

következő lépésekből áll az algoritmus: 

● Egy CT rétegfelvételen a belső, fekete körökből indultam ki.  

● A belső körök sugarát lépésről-lépésre növeltem egy pixelnyi mérettel.  

● Minden rádiusznövelés (rádiusz-inkrementálás) után megvizsgáltam, hogy 

elértem-e már a külső kör szélét. Ehhez megszámoltam, hogy a növelt 

sugarú kör által átmetszett pixelek között milyen arányban jelennek meg a 

világosszürke színű, alumínium mátrixnak megfelelő pixelek.  

● Tapasztalat szerint akkor kaptam jól illeszkedő kört, amikor az átmetszett 

világosszürke pixelek aránya elérte az 50%-ot. 

A fenti lépések sorozata egyszerű, könnyen programozható feladat. Ebben az 

esetben akkor adódik komplikáció, amikor a belső és külső körök nem 

koncentrikusak. Ezért minden rádiusz inkrementációs lépés után egy origó-

korrekciót is végeztem. Az origó-korrekció során a növelt rádiuszú körrel metszett 

körvonali pixelek alacsony intenzitású (sötétszürke pixelek) pontjai felé, egy 

lépésben egyetlen pixellel mozdítottam el az origót. Az origó elmozdításának 

irányát az eredeti középpontból az alacsony intenzitású pixelek felé mutató 

vektorok eredőjének végpontja határozza meg. Mivel a rádiusz inkrementálás is 

egy pixeles lépésekben történik, ezért az origó korrekciónál is elegendő egy pixelnyi 

vektorral módosítani az középpont helyét. Ezután a vezérlést az inkrementálás 

visszakapja, és eldönti, kell-e még korrigálni a rádiuszon, vagy az origón? 

 

27. ábra: Origó-korrekció a rádiusz-inkrementációs algoritmusnál. 
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A 27. ábrán látható kerámia gömbhéj metszeten a külső és belső körök nem 

koncentrikusak. Ezért az origót néhány pixellel mozgatni kellett (lila pixelek) a 

rádiusz-növekményes algoritmus során. 

A rádiusz inkrementációs algoritmus kiértékeléséhez futtatásokat végeztem 

szintaktikus fémhab mintáról készült CT rétegfelvételeken. A körök illesztésének 

minősítését a detektált területek és az illesztett körterületek összehasonlításával 

végeztem. A 28. ábrán két rétegfelvétel kiértékelését mutatom be. A diagramokon 

a detektált terület és az illesztett kör területe által meghatározott pontokhoz 

számított lineáris trendvonal meredeksége majdnem pontosan "1". A detektált és 

az illesztett területeknek megfelelő pontokhoz számított regressziós egyenesnél az 

R2 értéke közel áll „1”-hez, ami szintén az illesztés jóságát mutatja. 

  

 
 

28. ábra: Rádiusz inkrementálás módszerével illesztett körök (zöld színnel) a CT 

rétegfelvételeken. A diagramokon a detektált terület és az illesztett körterület által 

meghatározott pontokat és a számított lineáris trendvonalat mutatjuk a jobboldali 

rétegfelvételre értelmezve. 
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A rádiusz inkrementációs algoritmus kiválóan működött a szintaktikus hab CT 

metszetein. Az eredményességnek azonban feltétlenül oka volt a kép 

sajátosságainak kihasználása, azaz hogy ismertük a belső körök középpontjait, és 

hogy valóban körszerű alakzatokat kellett detektálni. 

Az algoritmus általánosítása érdekes folytatása lenne jelen PhD kutatásnak. Két 

fontos dolgot kellene tisztázni: 

● Foglalkozni kellene azzal, hogy az alkalmazási korlátokat pontosan 

meghatározzuk. Például az algoritmus ad-e valamilyen eredményt a körtől 

erősen eltérő alakzatok esetén is? De sok kérdés is felmerül: Ez a legjobban 

illeszkedő kör? Van egyáltalán értelme legjobban közelítő kör keresésére 

minden alakzatnál? 

● Érdekes lenne szabályt találni arra, hogy egy alakzat mely belső pontjaiból 

indítva lehet eredményes egy jól közelítő kör megtalálása. Lehet-e sikeres 

bármely tetszőleges belső pontból való indítás? 

4.2.4 Futtatási eredmények, CAD modell  

A szintaktikus hab próbatestről 1600 rétegfelvételt készítettem. Az összes 

rétegfelvételen lefuttattam a kördetektáló algoritmusokat. Egy gömbsugár két 

metszetből való meghatározását mutatom a 29. ábrán.  

 

29. ábra: Rétegfelvételek metszeti köreiből származtatott gömb paraméterek 

A 29. ábra jelöléseivel a gömbsugár (r) az alábbi összefüggéssel számítható: 

 

(11) 

ahol „a” és „b” két különböző rétegfelvételen illesztett metszeti kör sugara, „h” a 

metszetek közötti távolság. Az összefüggés módosulhat akkor, ha a két metszeti 

kör két különböző félgömbbe esik. Egy-egy kerámia-gömbhéj rekonstrukciója 
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esetén vigyáztam arra, hogy ugyanabba a félgömbbe eső metszetekből számítsuk 

a gömb sugarát és a középpont koordinátáit. 

A detektált gömbök adataiból a CAD modell már viszonylag könnyen előállítható. 

A CAD modellen lehetővé válik különböző mérnöki analízisek (pl. végeselemes 

analízisek) futtatása. Két próbatestről rekonstruált CAD modellt a 30. ábrán 

mutatok be, a gömbhéjak láthatása érdekében kettévágott modellt szemléltetek. 

  
30. ábra: CAD modellek 

Az egyes módszereket összefoglalva és értékelve megállapítható, hogy a 

gömbhéjak külső kontúrjához jól illeszkedő körök meghatározására kidolgozott 

saját algoritmusok jól működnek. Két különböző elven működő eljárást 

fejlesztettem: a rádiusz-inkrementálás algoritmusát és a körszerűség elvén 

működő algoritmust. Részletes számításokkal ellenőriztem a módszerek 

pontosságát és alkalmazhatóságát, kísérleti futtatásokkal megállapítottam, hogy 

a körszerűség elvén működő algoritmus kisebb pontossággal, de gyorsabban 

eredményre vezet, amíg a rádiusz inkrementálás módszere lassúbb, de pontosabb. 

Ezeket a megállapításokat a következőkre alapozom: 

● Pontossági elemzés:  

A módszerek összehasonlító pontossági elemzését a gömbhéj üregek belső 

határfelületével (belső átmérőjével) végeztem. A gömbhéjak ezen 

alaksajátossága egyezik a külső felülettel, azaz „gömbszerű”. A különbség a két 

futtatás között az, hogy a mátrix fázis helyett a levegő fázis az egyik paraméter. 

A belső köröket a CT kiértékelő szoftvere nagy pontossággal képes 
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meghatározni, az összehasonlító elemzésnél ezeket koordináta és átmérő 

értékeket vettem nominális adatoknak, majd hasonlítottam össze az 

algoritmusok futtatásából származtatott eredményekkel.   

● Futtatási idő: ugyanazon minta 850 metszetére vonatkozó futtatási 

időtartam. 
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4.3 Szintaktikus fémhab tönkremenetelének kvázi in-situ 

vizsgálata 

A fémhab struktúrája terhelés hatására jelentősen megváltozik. Tönkremenetel 

során az alakváltozás függvényében makroszerkezeti deformációk indukálódnak, 

megváltoztatva az erősítőanyagok kezdeti topológiai elrendezettséget, valamint 

azok alaksajátossági jellemzőit, térfogati mennyiségét. Az előző fejezetben 

ismertetett módszerrel meghatároztam a kiinduló minták ezen jellemzőit, ebben a 

fejezetben ismertetem azok változásának folyamatát kvázi statikus terhelés 

hatására. 

4.3.1 Egységes koordináta-rendszer meghatározása 

A tönkremeneteli folyamat során vizsgált mennyiségi értékek és deformációs 

trendek kiértékeléséhez elengedhetetlen az alakváltozott fázisok párosítása, azaz 

egy olyan közös koordináta-rendszer meghatározása a különböző mértéken terhelt 

fázisok között, ami az alakváltozástól függetlenül, globálisan csoportosítja a lokális 

változásokat. 

Az ipari koordináta méréstechnikában kidolgozott eljárásokat alkalmaznak két 

(vagy több) geometriai rekonstrukció közös koordináta-rendszerbe történő 

illesztésére, hogy a tényleges és az elvárt geometriák közötti különbség megfelelő 

elemzése lehetővé váljon. A fémhab struktúra geometriai adottságai kizárják a 

legszélesebb körben használt metrológiai illesztési módszert. Az RPS (Reference 

Point System) párosítás feltételez 6 (tengelyenként 3, 2 ill.1) olyan pont ismeretét 

illetve definiálását, amely valamilyen alaksajátosság alapján (kúp, sík, henger) 

kerül meghatározásra. A fémhab minták geometriája ezt a módszert nem teszi 

lehetővé. A 3-pont illesztés módszere, ahogy a nevében is szerepel, 3 kitüntetett, 

előre definiált ponttal határozza meg a két geometria illesztését, mind a 6 

szabadsági fok lekötését. A fémhab struktúra ebben az esetben alkalmas a módszer 

alkalmazására, a belső gömbhéjak gömbpalást felületére legjobban illeszkedő 

gömb középpontja definiálható illeszkedési pontként. 

Kiinduló koordináta rendszerként meghatároztam a próbatest tengelyét a kezdeti, 

alakításmentes rekonstrukción. „Z” azaz terhelés irányú síknak a minta 

homlokfelületét határoztam meg. A virtuális minta határfelületének 
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küszöbértékét a mátrixanyag denzitás értékével definiáltam. A hengeres próbatest 

palástfelületére simuló hengerfelületet illesztettem, ennek tengelyét határoztam 

meg az alakítás irányú z tengelynek. A hengeres próbatest álló “pofa” felöli 

alkotójára illesztett síkot a z0-nak rögzítettem. A további alakított fázisokat a 

kiinduló koordináta rendszerbe helyezett geometriához rendeltem az ipari 

méréstechnikában elterjedt BestFit illesztéssel. A BestFit, azaz a legjobb 

illeszkedés módszere közel teljesen azonos geometriák nagypontosságú 

összerendelését teszi lehetővé. Két, hisztogrammal meghatározott felületet a 

legjobb illeszkedés, legjobb átfedés alapján rendel egymáshoz, többszörös 

iterációval. A módszer előnye, hogy az illesztés jósága, azaz az illesztett felületek 

közötti távolság eloszlása meghatározásra kerül, az összerendelés ellenőrizhető. 

Az utolsó alakított fázis szerkezeti rekonstrukciója igazolta a szakirodalmi 

kutatásokat. 30%-os alakváltozás mellett is lokalizálhatók voltak az alakított 

próbatest térfogatában olyan zónák, ahol a gömbhéjak éppen maradtak. A végleges 

koordináta rendszert ezen ép gömbök középpontjával határoztam meg (3-pont 

illesztés). A legkisebb mértékben alakváltozott z0 sík környezetében 

kiválasztottam három gömbhéj struktúrát, amelyeknél nem volt detektálható 

deformáció, valamint a gömbszerűségi mérőszámuk közelített a maximális 

értékhez (1). A rekonstrukciók határfelületét az erősítőanyag denzitási értékével 

rögzítettem, a három kiválasztott gömbhéj belső palástfelületére a legjobb 

illeszkedésű gömböt szerkesztettem, ezzel meghatározva a koordináta rendszerét. 

A 3-pont illesztés módszere egzakt párosítást eredményez, feltételezve a három 

referencia pont koordinátáinak a stabilitását a teljes alakítási folyamat során. Ezt 

a stabilitást befolyásolhatja a nyomóvizsgálat alatt terhelés hatására fellépő 

lokális elmozdulás, valamint deformáció miatt megváltozott alaksajátosság. A 6. 

táblázat adatai az illesztett gömbök rádiuszait, valamint középpontjaik koordináta 

értékeit mutatja. Megállapítható, hogy a kiválasztott 3 gömbhéjnak sem a 

pozíciója, sem a gömbszerűsége nem változik az alakítási folyamat során, ezáltal 

az alakváltozott minták további elemzése adott a homogén koordináta-

rendszerben.  
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 Ref. Gömb"A" Ref. Gömb"B" Ref. Gömb"C" 

 X Y Z D X Y Z D X Y Z D 

ε: 0%  2,33 2,94 1,23 1.02  2,15 0,38 1,02 0,93 1,18 4,14 1,94 1,01 

ε: 2%  2,33 2,94 1,23 1.02  2,15 0,38 1,02 0,93 1,18 4,14 1,94 1,01 

ε: 11%  2,33 2,94 1,22 1.02  2,15 0,38 1,02 0,93 1,18 4,14 1,94 1,01 

ε: 18%  2,34 2,94 1,22 1.02  2,15 0,38 1,01 0,93 1,17 4,15 1,93 1,01 

ε: 27%  2,33 2,93 1,20 1.02  2,14 0,38 1,01 0,93 1,17 4,16 1,93 1,01 
6. táblázat: Koordináta rendszert meghatározó 3 gömb geometriai adatai az alakváltozás 

függvényében 

A 31. ábrán a közös koordináta-rendszerbe helyezett rekonstrukciók radiális 

irányú, X=0 síkra illeszkedő metszeti képeit mutatom be az alakváltozás 

függvényében. Radiális irányban végtelen sok metszeti sík képezhető le, ezek közül 

egy a korábban ismertetett, random három gömbhéjjal regisztrált X-Y irányultság. 

 

 

31. ábra: CT rekonstrukciós metszeti kép a fémhab alakváltozásának függvényében, 

a koordináta-rendszer X- és Y-tengelye véletlenszerűen lett megválasztva. 

A tönkremeneteli törvényszerűségek megfigyeléséhez a mintát Z, azaz az alakítás 

irányú tengely mentén elforgattam. Az axiális irányú metszeti képeket a denzitás 

eloszlás függvényében értékeltem ki a 32. ábrán vázolt módon; a metszeti képek 

denzitás információit pixel-oszloponként mind a három fázisra meghatároztam. 

Elemeztem, hogy az adott metszeti képen valamelyik fázis felvesz-e lokális 

maximum vagy minimum értéket. Az elemzést lefuttattam 90°-os illetve 45°-os 
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transzformációkban is. A 32. ábra (b) részletén a végleges koordináta rendszert 

meghatározó metszeti képet mutatom meg. Az ε=20%-os alakváltozás metszeti 

képén 45°-ban a gömbhéjak összetörtek. Ezeknél a törött gömbhéjaknál a belső 

üreg, azaz a levegő fázis lokális minimumot vesz fel a 45°-ban felvett diagramon, 

miközben a kerámia fázis a lokális maximum értéken van.  

 

32. ábra: CT rekonstrukciós metszeti kép a fémhab alakváltozásának függvényében – 

a diagramok a három fázishoz tartozó pixelek mennyiségét mutatják vertikális irányban 

A módosított koordinátarendszerbe helyezett metszeti síkokat a 33. ábrán 

mutatom be. Látható, hogy ezzel a kereső algoritmussal sikerült a jellegzetes 

tönkremeneteli síkot azonosítani. 

 

33. ábra: Próbatest CT metszetei a nyomóvizsgálat különböző szakaszaiban, az 

alkalmasan választott koordináta-rendszer Y=0 síkján.  
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4.3.2 Tönkremeneteli folyamat elemzése metszeti képek alapján 

A fémhab próbatestek tönkremenetelének vizsgálatánál elemeztem az előző 

fejezetben alkalmasan választott koordináta-rendszerbe helyezett tomográfiás 

felvételek metszeti képeit. 

A tomográfiás metszeti képeken mutatkozó strukturális változások a fémhabok 

nyomóvizsgálati diagramjainak jellegzetes szakaszaival határolhatók, ahogy ezt a 

34. ábra szemlélteti.  

 

34. ábra: Nyomóvizsgálat erő-alakváltozás diagramja a jellegzetes szakaszok 

határain felvett CT-képekkel  

Az első szakaszban az alakváltozás nagyrészt rugalmas, a metszeti képek közel 

teljes egyezést mutatnak. Sem a mátrix, sem az erősítőanyagban károsodás, 

szerkezeti változás nem mutatható ki. Az alakítást növelve a mátrix anyag 

képlékenyen alakváltozik, repedések jelennek meg, amelyek jól detektálhatók a 

metszeti képeken. A repedések kezdetben csak a mozgó pofa oldali térrészben, az 

alakítás oldalon jelentkeznek. Tovább növelve a terhelést, a feszültségcsúcson – 



55 

 

vagy törési szilárdsági – szakaszban a képlékenyen alakváltozott mátrix repedései 

elérik az erősítőanyagot. Az érintkezési ponttól kiindulóan a gömbhéjakban 

terhelés irányú repedések alakulnak ki (35. ábra).   

 

35. ábra: Terhelés irányú repedések kialakulása 

A feszültségrelaxációs szakasz az alakváltozás ε: ~2 – 5% tartománya. Nyíró 

igénybevétel következtében a terhelés irányával ~45°-ot bezáró keskeny sávban 

(gömbhéj sorban) valamennyi gömbhéj falán repedés alakul ki a terhelés hatására. 

Ebben a sávban a gömbhéjak törnek és egy törési síkot képeznek. Az ε:~ 5%-os 

alakváltozáson túl, a platós szakaszban a törési sík sávvá vastagodott, a próbatest 

szegmensei egymáson csúszni kezdtek. A minták törési sávon kívüli szegmensei 

fokozatosan károsodtak. A csúszási sík környezetében elhelyezkedő gömbhéjakban is 

tengely irányú repedések keletkeztek, ahogy a 35. ábra releváns képei mutatják. A 

törési sávtól távolabbi próbatest részeken a gömbhéjak szerkezete homogén, alakítás 

kezdeti állapotot mutat. Az ε=20%-os alakváltozásig a gömbhéjak nagyjából fele ép 

geometriájú, további alakváltozás során azonban már nem csak a nyírási sávban 

növekszik a tönkremenetel, hanem a minták teljes térfogatában is tömörödés 

mutatható ki. Az ε=30%-os alakváltozást elérve a homogén, nem törött gömbhéjak 

mennyisége az összes gömbhéjnak már csak mintegy 5%-a. 
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A 36. ábra a gömbhéj üreg rekonstrukciós képét mutatja. Ezen látható, hogy a határoló 

felület nem görbületfolytonos, az axiális irányú repedések jelentősen megváltoztatják 

a gömbhéj üreg geometriát, komoly mértékben tagolják azt.  

 

 

36. ábra: Gömbhéj üreg rekonstrukciós képe. A nyúlványok a repedések 3D-s 

rajzolata, a színek a gömbhéj üregtől mért távolságot, azaz a repedés mélységet 

mutatják. 

4.3.3 Tönkremenetel leírása gömbhéj jellemzők alapján 

Ebben a pontban három gömbhéj jellemző számszerű meghatározásával és 

ábrázolásával írtam le a tönkremenetel folyamatát. Ezek a következők: 

 A gömbhéj üregek térfogatának változása 

 Az ép és törött gömbhéjak számának változása 

 A törött gömbhéjak pozíciójának meghatározása 

A két első jellemzőt a nyomódiagramban ábrázoltam és megállapítottam, hogy a 

mérnöki feszültség-alakváltozás görbe jellegzetes pontjaival összhangban vannak 

az újonnan meghatározott változók töréspontjai és sokoldalúan jellemzik a 

tönkremenetel folyamatát. A törött gömbhéjak pozíciójának vizsgálatával további 

alátámasztást nyert, hogy a tönkremenetel a 45o-os sík mentén megy végbe. 

A CT vizsgálati technika nagy előnye, hogy a mérési eredmények nem csak képi 

információt tartalmaznak, hanem a rétegfelvételek vastagság értéke alapján 

térfogati információt is. A fémhab mintákon három különböző denzitású anyag, 

három fázis szegmentálható. A legkisebb denzitású a levegő, ezt követi a mátrix 

valamint az erősítő anyag. Az utóbbi kettő a felvételeken küszöbérték megadásával 
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jól szegmentálható, ezt követően külön térfogat egységként, külön entitásként 

értelmezhetők, térfogati adataik meghatározhatók (37. ábra).  

 

 

37. ábra: Fémhab CT rekonstrukciójának hisztogram alapú szegmentálása 

A gömbhéjak belső üregeinek meghatározása 

A gömbhéjak belső üregeinek térfogati adatait hisztogram alapon nem lehetséges 

meghatározni. Ennek oka, hogy a levegő denzitású voxelek nem csak a gömbhéjak 

belső üregeiben vannak jelen, hanem a fémhab minta környezetében is. A 

problémát a CT berendezés képfeldolgozó szoftverével küszöböltem ki. A 

VolumeGraphics porozitás moduljával lehetséges belső, zárt cellák detektálása. 

Ehhez bemeneti adatként szükséges megadni a keresendő zárt cellák, azaz 

gömbhéj üregek legkisebb és legnagyobb átmérőjét vagy térfogat adatát, valamint 

az üregek denzitás értékét. A szoftver automatikusan detektálja a beállított 

paramétereknek megfelelő zárt cellákat. A térfogati adatokon túl, a futtatásból 

nyert topológiai és mennyiségi adatok széles elemzést tesznek lehetővé. A 

módszerrel meghatároztam a minták minden egyes alakított fázisában az alkotók 

térfogat értékeit, ezt a 38. ábra mutatja. Az ábrán a térkitöltés % a kerámia 

gömbhéj (narancssárga) és a gömbhéj üregek (kék) térfogatának összege 

viszonyítva a teljes térfogathoz. A térfogatváltozás % a teljes próbatest 

térfogatának változását, a lila terület a mátrix térfogatarányát jelenti. 
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38. ábra: Alakítás során végbemenő térfogat ill. térkitöltési értékek 

Homogén anyagok nyomóvizsgálatánál általában térfogat állandóságot 

feltételezünk, a fémhab minták azonban inhomogén anyagok, alakítás során a 

kerámia erősítőanyagban először repedések jönnek létre, majd összetörnek, 

miközben az üregek térfogata változik, az üregekben lévő levegő részben 

komprimálódik, részben eltávozik. 

A szegmensek térfogat adatait alakítási fázisonként meghatároztam a fent leírtak 

alapján. Megjegyzendő, hogy az üregek térfogatváltozása hatással van a minták 

térkitöltésére is. A vizsgált minták térfogat adatai alapján a kiindulási állapot 

megfelel a véletlenszerű gömb pakolás 64%-os, az irodalomban ismertetett 

irányszámának. Az alakítás során azonban a belső üregek térfogata csökken ezért 

a térkitöltés is ennek megfelelően változik. A kezdeti 64%-os térkitöltés a próbatest 

30%-os alakváltozott állapotára 55%-ra módosul a kiindulási térfogat közel 10%-

os csökkenése mellett. 
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A törött gömbhéjak számának meghatározása 

Kutatásom során vizsgáltam a gömbhéj üregek térfogata mellett a törött 

gömbhéjak számának változását is a zömítési folyamat során. Munkámban törött 

gömbhéjnak tekintem azokat az erősítőanyag elemeket, amelyekben repedés 

keletkezett. Ezek meghatározása azonban további képmanipulációs eljárásokat 

igényel. Digitális képfeldolgozással – ahogy korábbi fejezetben leírtam – 

meghatároztam a gömbhéj üregek belső térfogatát. A módszer kritikájaként 

megjegyzem, hogy a gömbhéjak falában kialakult repedések eltorzítják a legtöbb 

mérési adatot, úgymint a valós térfogatot, gömbhéj súlypontot és felszínt. Ezért a 

tényleges adatok feldolgozása céljából a metszeti adatokat digitális 

képfeldolgozással javítottam. A 39. ábra bal felső képén egy próbatest metszeti 

képének szegmensét mutatom be. A képen szereplő gömbhéjak jelentősen 

töredezettek. A jobb felső kép ugyanazt a tomográfiás részletet mutatja egy 5x5-ös 

medián szűrés után. Az alsó két kép a detektált és meghatározott zárt cella 

kontúrjait mutatja a nyers tomográfiás, valamint a szűrt képen. 

 

39. ábra: Tomográfiás metszeten meghatározott gömbhéj üregek 

A törött gömbhéjak számának meghatározásánál ezeket a korrigált adatokat 

használtam fel, kiterjesztve 3D-s topológiákkal. Meghatároztam minden egyes 

gömbhéj térfogati és felületi értékét a nyers tomográfiás adatokon. A repedések 
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  alakjellemző jelentősen megváltozik a kiinduló geometriához 

képest. A törött gömbhéjakat a gömbszerűség küszöbértékével határoztam meg az 

alakítás során, a küszöbértéket 0,8Ψ formában definiáltam. 

Az így meghatározott jellemzőket, vagyis a gömbhéj üregek térfogatváltozási 

adatait és az ép gömbhéjak számát illesztettem a minták nyomódiagramjába, 

amelyet a 40. ábra szemléltet. 

 

40. ábra: Fémhab nyomódiagram térfogatváltozási jellemzőkkel 

Az alakváltozás első fázisában a gömbhéj üreg térfogat értékek igazolják a 

szakirodalomban tárgyaltakat. A vizsgált minta esetében a gömbhéj üreg térfogat 

eleinte minimális növekedést mutat, összhangban a [40] irodalommal, majd a 

feszültségcsúcs közelében meredeken csökkenni kezd. A térfogat csökkenés 

görbéjének meredeksége közel 4%-os alakváltozásnál módosul újra és a platós 

szakaszban közel lineárisan változó csökkenést mutat. Az előző fejezetben 

bemutatott metszeti képek elemzése alapján hozott következtetés, miszerint ~2% 

és ~5%-os alakváltozási intervallumban a fémhab struktúra jelentősen 
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megváltozik, ezzel a vizsgálattal is igazolást nyer. A maximális feszültég elérését 

követően, további terhelés hatására a kerámia gömbhéjak falán repedések 

keletkeznek, ezért az ép gömbhéjak száma csökken. A további terhelés során a 

minta tömörödik a vizsgálati minta teljes térfogatában. A nyomódiagram platós 

szakasza alatt a térfogatcsökkenés közel lineáris, 30%-os alakváltozás követően 

ép, töredezettség mentes gömbhéjak elhanyagolható számban detektálhatók, a 

gömbhéjak üregeinek térfogata közel a kimutathatósági határértékre csökken. 

A korábban bemutatott metszeti képek elemzése alapján is megállapítottam, hogy 

a nyírási sík a ~2% és ~5%-os szakaszban alakul ki, amelyet a törött gömbhéjak 

számának változása is alátámaszt. Az alakítással ~45°-os szöget bezáró sík 

hatásvonalában eltörött gömbhéjak a diagram ezen szakaszának végét határozzák 

meg. A törési sáv kialakulása és vastagodása során az ép gömbhéjak számát 

meghatározó görbe meredeksége megváltozik, a tönkremenetel lefutásának 

intenzitása csökken egészen ε~18%-os alakváltozásig. Az ezt követő fázisban – 

összhangban a metszeti képek elemzésének eredményeivel – a tömörödési 

szakaszban az erősítőanyag részecskék tönkremenetele a törési sáv mellett 

kiterjed a vizsgált minta teljes térfogatára, az ép gömbhéjak száma további 

alakítás során meredeken csökkenni kezd. 

A törött gömbhéjak pozíciójának jellemzése 

A metszeti képeken (2D) végzett elemzéssel megállapítottam, hogy az alakítás 

irányával ~45°-os szöget bezáró sík mentén kezdődik a gömbhéjak tönkremenetele. 

A korábban definiált paraméterek alkalmasak a tönkrement gömbhéjak térbeli 

lokalizálására is az alakítás függvényében. A gömbszerűségi kritérium alapján 

töröttnek minősített erősítőanyag részecskék térfogati adatai mellett 

meghatároztam azok súlypontjának 3D-s koordinátáit is. Az alakváltozás 

függvényében jelölt törött gömbhéjak képsorozatát a 41. ábrán mutatom be. 

Megjegyzendő, hogy az alakváltozási tartományonként csak az adott, abban az 

alakítási szakaszban tönkrement gömbhéjakat jelöltem. Megállapítható, hogy a 

képi és diagramban jelölt eredményekkel megegyezően a kvázi rugalmas 

tartományban a gömbhéjak homogén szerkezetűek maradnak. A feszültségcsúcs 

alakváltozási tartományában megindult tönkremenetel a minta keresztirányában 

elhelyezkedő gömbhéjaknál kezdődik. Ebben a szakaszban a törött gömbhéjak 
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alacsony száma nem tesz lehetővé korrelációs vizsgálatot. Az alakítás 

feszültségrelaxációs tartományában és a platós szakasz kezdeti szegmensében 

(ε~2,5 – 10%) a tönkremenetel intenzitása növekszik, jelentős számú törött 

gömbhéj lokalizálható. Ahogy a 41. ábra (c) részlete is mutatja, a károsodott erősítő 

szemcsék egy jól definiálható minta szegmensben rendeződtek. A további alakítási 

fázisok kiterjesztik ezt az alakítás irányával ~45°-os szöget bezáró szegmenst. 

 

 

41. ábra: Törött gömbhéjak pozíciója az alakváltozás függvényében 

A tönkremeneteli folyamatban változás az ε=18%-os alakváltozást követő terhelés 

hatására lép fel. A platós szakasz tömörödési fázisában a tönkremenetel kiterjed a 

minta teljes térfogatára. Az ábra „d” képe mutatja, hogy a gömbhéjak már nem 

csak a törési sáv mentén törnek össze, hanem a minta további részein is. 

A tönkremenetel kezdete, a nyírási sík kialakulása az alakváltozás feszültségcsúcs 

közeli tartományában meghatározható mind a metszeti képek, mind a törött 

gömbhéjak száma és lokalizációja alapján is (41.c ábra) A tönkrement, ábrán jelölt 

gömbhéj középpont koordináták egy síkkal közelíthetők, a pontok egy síklap 
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környezetében helyezkednek el. A legkisebb négyzetek módszerének 

alkalmazásával meghatároztam a közelítési sík egyenletét (42. ábra). A sík az 

alakítás irányával ~45°-os szöget zár be, helyzete és (0,714; 0,335; 0,624) normál 

vektora megegyezik a tomográfiás képekkel meghatározott nyírási síkkal. 

 

42. ábra: Törött gömbhéjakra illesztett sík szemléltetése 

4.3.4 Tönkremenetel leírása elmozdulásmező alapján 

Vizsgáltam a tönkremeneteli folyamatot a minták belső struktúrájának 

változásával. Ehhez az elemi gömbhéjak topológiai és geometriai változását 

használtam fel. A CT képfeldolgozó szoftverével, a már említett porozitás modullal 

minden egyes alakítási fázisban meghatároztam minden egyes elemi gömbhéj 

térfogati, átmérő és súlypont koordináta adatait. Az adatok tárolásához és 

kezeléséhez adatbázist használtam. Az adatbázis első szegmense a gömbhéj 

adatok közül csak a koordinátákat tartalmazta. Célom a kiindulási állapot, azaz 

az alakításmentes minta gömbhéj pozícióinak összehasonlítása az alakított minták 

gömbhéj pozícióival. Az elmozdulások számításához és kiértékeléséhez a GOM 

Inspect nevű szoftvert használtam. 

 

a b c d 

43. ábra: Gömbhéj súlypontok identifikációja 
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Utóbbi tette lehetővé, hogy mint egy koordináta mérőgépből származó mérési 

pontokat, a gömbhéj koordinátákat importáljam és ábrázoljam a virtuális térben. 

Mivel az alakított minták koordináta rendszerét a korábbiakban meghatároztam 

és egymáshoz illesztettem, adódott, hogy a gömbhéj súlypontok koordinátái is 

azonos koordináta rendszerbe kerülnek, azonban identifikációt nem mutattak. 

Identifikáció alatt az adatok összekapcsolását kell érteni. Ez azt jelenti, hogy bár 

a behívott pontseregek koordinátái illeszkednek, kapcsolat a pontok között nincs. 

A kiindulási állapot minden egyes gömbhéj koordinátájához egyedi azonosítót 

rendeltem. Célom az volt, hogy ez az azonosító az alakítás minden egyes fázisában 

azonos gömbhéjhoz tartozzon. Azonos pontok egymáshoz rendelését a legközelebbi 

szomszéd módszerrel oldottam meg. Az algoritmussal a legközelebbi szomszédot 

keressük meg, minden egyes alakítási fázisban. A futtatás peremfeltétele a 

keresési távolság definiálása, az a tartomány, ahol a legközelebbi pontot keressük. 

Ezt a paramétert az átlagos gömbhéj átmérőben határoztam meg. 

A gömbhéj súlypontok, azaz a rendszerbe behívott koordináta pontok pozíció 

változása leírható vektoriális formában. Ez azt jelenti, hogy a kiindulási 

súlypontot az alakított, új pozíciójú súlyponttal egy vektor köti össze. Az így kapott 

vektornak nem csak iránya van, hanem nagysága is. A különböző nagyságú 

vektorokhoz különböző színeket rendeltem, ezzel az elmozdulás és annak mértéke 

egyértelműen meghatározható, ahogy a 44-45. ábrák mutatják. 
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44. ábra: Metszeti képek és gömbhéj elmozdulások az alakváltozás függvényében 

A 44-45. ábrákon látható eredmények azt mutatják, hogy a tönkremenetel első 

szakaszában, amely a nyomódiagram feszültség maximumáig tart, közel ~2%-os 

alakváltozásig a fémhab próbatest alakváltozása hasonló képet mutat, mint a 

homogén anyagoké. A minták hordósodnak, az elmozdulás vektorok kis mértékűek 

és tengelyirányból közel azonos mértékben a próbatestek palástfelületi irányába 

illetve az alakítás irányába mutatnak. A fémhab viselkedése magyarázható az 

alumínium mátrix képlékeny alakváltozásával, ebben a szakaszban a gömbhéjak 

nem vették fel a kritikus terhelést. További alakítás hatására megindul a 

tönkremenetel. Ebben a ~5% alakváltozásig tartó fázisban a terhelés irányával 

~45°-ot bezáró törési sáv alakul ki. Az elmozdulás vektorok jellege is határozottan 

változik. A terhelés irányával bezáró 45°-os szög két különböző elmozdulás 

struktúrát határol. Az egyik szegmensben megmaradt a hordósodási jelleg, kis 
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homogén elmozdulásokkal, míg a minta másik területén nagyméretű diszlokációk 

lépnek fel, jellemzően azonos irányba. A vektortérkép alapján a törési sáv egyben 

egy nyírási sík, amely a további alakítás során csúszósik is egyben. Az 

alakváltozást 5%-nál tovább növelve a tönkremeneteli folyamat homogenizálódik. 

A nyírási sík a zömítés folytatásával törési sávvá vastagodik. 

 

45. ábra: Gömbhéj elmozdulások az alakváltozás függvényében, két különböző 

nézetben 

A gömbhéj elmozdulásokat elemeztem az X, Y és Z irányú elmozdulás 

komponensek függvényében is. Az eredmények megerősítették a korábbiakban 

leírtakat. A Z irányú, azaz alakítás irányú elmozdulásmező (46. ábra) a várt 

eredményt mutatja. A terhelés palástfelületén a legnagyobb az elmozdulás, a 

nyugvó pofa felé haladva a vektorok hossza egyre csökken.  
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46. ábra: Gömbhéjak alakításirányú (z) elmozdulása 2%-os alakváltozás után 

Az x és y irányú elemzés (47. ábra) megerősíti az alakítás kezdeti fázisában a 

homogén anyagokra jellemző viselkedést. 2%-os alakváltozásig az elmozdulások az 

x illtve y síkokhoz képest szimmetrikusan helyezkednek el, csak ellenkező irányba 

mutatnak. A mintákat tovább terhelve a vektorok nagysága, azaz az elmozdulás 

jelentősen megnövekszik. A növekedés mellett a kezdeti szimmetria síkhoz képest 

aszimmetrikus képet mutat. Megfigyelhető, hogy ez a sík az alakítást növelve sem 

párhuzamos már az terhelés irányára, hanem azzal szöget zár be.  

  

a b 

47. ábra: Gömbhéjak alakítási irányra merőleges (x) elmozdulása a: 2%-os b: 5%-os 

alakváltozás után 

A szögeltérés e jellemző szerint is 2%-os alakváltozást követően folyamatosan 

növekszik, ahogy a 48. ábra mutatja. Például a 3.5%-os alakváltozás mellett a 

terhelés irányával ~12°-os, az 5%-os alakváltozást követő mérési pontban pedig 

már 45°-os szöget zár be. Nyíróerő hatására a csúszás a gömbhéj elmozdulások 

alapján az alakváltozás 2% és 5%-os tartományában megy végbe. 
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a b c 

48. ábra: Gömbhéjak alakítási irányra merőleges (y) elmozdulása  

(a) 2%-os, (b) 3,5%-os, (c) 5%-os alakváltozás után 

Ezt támasztja alá a 49. ábrán bemutatott elmozdulás hisztogram is. Az ábra a 

korábban grafikusan bemutatott elmozdulásvektorok numerikus adatainak 

mennyiségi összefoglalója az alakváltozás függvényében. A diagram X tengelyén 

az adott terhelés hatására történő elmozdulási értékek, az Y tengelyen a 

helyzetváltoztató gömbhéjak száma olvasható ki. 

 

49. ábra: Elmozdulás hisztogramok az alakváltozás függvényében 

Az eredményekből látható, hogy 2%-os alakváltozásig fokozatosan nő a terhelés 

hatására pozíciót váltó gömbhéjak száma, további terhelés hatására a mennyiségi 

tényező érdemben nem változik, állandósul. Ugyanakkor a korábbi méréseket és 

megállapításokat támasztja alá az elmozdulások nagyságának eloszlása az 

alakítás során. A „hordósodási”, homogén elmozdulási jelleg ugyanúgy 2%-os 

alakváltozásig figyelhető meg, a hisztogram görbéje nem mutat kitüntetett lokális 

csúcsokat, az elmozdulások nagysága normál eloszlásúnak tekinthető. 3,5%-os 
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alakváltozásnál elmozdulásmező homogenitása megszűnik, 2 lokális csúcs 

különböztethető meg. A két csúcs alatti terület – azaz az adott elmozdulási 

mértékekhez tartozó gömbhéjak száma – nagyságrendileg megegyező. Ez az 

azonosság két azonos térfogatot feltételez, ugyanúgy, ahogy a lokális csúcsok 

között lineárisan növekvő távolság. 

A 50.  ábra az egyik vizsgált minta gömbhéjainak elmozdulás vektorait mutatja 

2%-os alakváltozást követően. 

 

50. ábra: Gömbhéj elmozdulás vektorok 2%-os alakváltozás után 

Az ábrák mellé szerkesztettem a vektorok elmozdulásának hatásvonalait, azaz a 

hordósodására utaló jelleget. Ezek alapján kimutatható, hogy a fémhab 

alakításának ebben a fázisában a homogén anyagokra jellemző alakváltozást 

mutat; nyomási kúp mentén deformálódik, a terhelést tovább növelve alakul ki az 

anyagra jellemző nyírási sík. 

4.3.5 Tönkremenetel meghatározása alakjellemzők alapján 

A súlypontok elmozdulása mellett vizsgáltam a gömbhéj felületek deformációját az 

alakítási folyamat során. A CT szkennelés térfogati adatait konvertáltam felületi 

modellekké, majd elemeztem az eltéréseket. A 51. ábra (a) részletén a kiindulási 

geometria (kék) valamint az 5%-os alakváltozáshoz tartozó geometria látható 

(szürke). 

Az 51. ábra (b) illetve (c) képe a két geometria közötti eltérést mutatja be különböző 

nézőpontból. A pirossal jelzett szín anyagtöbbletet, a kékkel jelzett anyaghiányt 

mutat. 
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a b c 

51. ábra: Gömbhéj felületek deformációja 

Az elemzés igazolja a korábbi következtetéseket; a minta szerkezetében 

lokalizálhatók olyan részek, ahol deformáció nem mutatható ki. A geometriák 

közötti nagy eltérések a tengellyel 45°-os szöget bezáró sík felett jelentkeznek. A 

detektált felületi különbségek sem jellemzően tengely irányú eltérést mutatnak. A 

lokális geometria eltérések szintén 45°-os irányultságban jelentkeznek. 

A globális felületi adatokból kiválasztottam 5, elhelyezkedésben jellemző gömbhéj 

geometriát (52. ábra), ezek lokális jellemzőit tovább elemeztem. A nyírási síkra 

merőleges irányban jelzett SPH_A gömbhéj közvetlenül a felső nyomólap 

közelében, az SPH_B gömbhéj a tönkremeneteli sáv felső nyomólap felöli határán, 

az SPH_C gömbhéj a tönkremeneteli zóna centrumában, az SPH_D a 

tönkremeneteli sáv alsó nyomólap felöli határán, az SPH_E gömbhéj pedig az alsó 

nyomólap közvetlen közelében, a legkevésbé alakváltozott szegmensben került 

kijelölésre. 

 

52. ábra: Egyedileg elemzett gömbhéjak a CT rekonstrukción 
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A gömbhéj elmozdulásokat az 53. ábrán mutatom be. Az elmozdulási értékek 

mindegyik gömbhéj esetében lineárisnak mondhatók az alakváltozás 

függvényében, azonban mértékük függ pozíciójuktól. Szignifikáns eltérés a törési 

sáv felett és alatti 2-2 gömbhéj között nem jelentkezik. Az alakítás során a 

gömbhéjak deformálódnak, alaki jellemzőjük megváltozik. Ennek értékét a Ψ 

gömbszerűségi tényezővel jellemeztem a korábbi fejezetben ismertetett képlet 

szerint. A mért értékeket a 54. ábra szemlélteti. 

  
53. ábra: Lokális gömbhéj elmozdulások 

az alakváltozás függvényében 
54. ábra: Gömbszerűségi tényezők 

változása az alakítás függvényében 

A gömbszerűségi jellemzőben a legnagyobb eltérést a törési sávban jelölt 

gömbhéjon mértem, a változást az 55. ábra képsorán mutatom be. A további 

gömbhéjak deformációjának mértékét pozíciójuk határozza meg. A felső nyomólap 

közelében a legnagyobb a deformáció, az alsó nyomólap közelében jelentős 

deformáció nem mutatható ki. 

 

55. ábra: A tönkremeneteli sáv centrumában lévő gömbhéj deformációja az 

alakváltozás függvényében. 



72 

 

4.3.6 Tönkremenetel meghatározása digitális képkorrelációval 

A fémhab struktúrákat kedvező energiaelnyelő képességük okán leginkább nyomó 

igénybevételre tervezik, ezért leggyakoribb vizsgálati módszere ezeknek az 

anyagoknak a zömítő vizsgálat. Ezen tesztek során lehetséges az alakváltozások 

és feszültségek in situ mérése, ezekre több módszer is létezik. A hagyományos 

eljárások közé tartoznak a nyúlásmérő bélyegek, induktív útadók vagy a teljes 

testre kiterjedő fotóelasztikus vizsgálatok. Manapság azonban jellemzően 

képkorrelációs módszerek használatosak, amelyek a próbatestről készített 

fényképeket feldolgozva adnak eredményeket. 

A digitális képkorrelációs eljárás (Digital Image Correlation, DIC) olyan optikai 

méréstechnológia, amellyel utólagos eredményfeldolgozás mellett akár teljes 

elmozdulás- és nyúlásmező elemezhető a vizsgált próbatesten. A technológia 

használata során nem kell előre definiálni a tönkremenetel helyét, a mérési 

eredmények a teljes próbatestre vonatkoznak, és feldolgozásuk utólag történik. A 

DIC alapvetően egy képsorozat képeinek összehasonlítását elemzi, az eredeti 

állapotból indulva a kívánt terhelési és deformált állapotig. A képfeldolgozó 

szoftver a próbatestre előzetesen rögzített sztochasztikus mintát vizsgál, a minta 

deformációja alapján képes a próbatest egyedi részleteinek azonosítására, 

melyeket a deformáció során követni tud. Az egyedi részletek relatív elmozdulásai 

alapján aztán a teljes nyúlásmező leképezhető. Egy kamerával rögzített 

képsorozatot síkbeli (2 dimenziós) elmozdulások és nyúlások, két kamerával 

térbeli (3 dimenziós) elmozdulások és nyúlások mérése lehetséges. 

A szintaktikus fémhab minta kvázi statikus nyomóvizsgálatához a Széchenyi 

István Egyetem GOM Aramis nevű DIC rendszerét használtam. A berendezés 2db 

5 MP-es kamerával rögzítette a próbatestre felvitt mintát 5 Hz-es 

mintavételezéssel. A kiértékelés során a digitális felvételekre vetített színskálával 

jelöli az adott alakváltozási állapothoz tartozó elmozdulásokat és feszültség 

állapotokat. A 56. ábra felső képei az alakváltozás mezőket mutatják, az alsó 

sorban lévő diagram pedig a mintán jelölt pontok elmozdulását az alakváltozás 

függvényében. 
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56. ábra: Képkorrelációval összehasonlított pillanatfelvételek  

a nyomóvizsgálat különböző szakaszaiból. 

 

A vizsgálat alapján megállapítható, hogy a fémhab minta az alakítás 

feszültségcsúcsáig homogén anyagként viselkedik, a vizsgált terület egyenletes 

alakváltozást mutatott. 5%-os alakváltozást követően az alakításra mintegy 45-os 

irányában a próbatest deformációja elérő képet mutatott, ahogy a 56. ábra 

szemlélteti. 
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4.4 Szintaktikus fémhab tönkremenetelének végeselemes 

modellezése 

4.4.1. Modell alkotás 

A fejezet célkitűzése a CT adatokból rekonstruált geometriai modellek 

felhasználásával az alakváltozás arányos szakaszában meginduló/megbecsülhető 

károsodás jelenségének végeselemes vizsgálatára alkalmas szimuláció elkészítése, 

mely a későbbiekben tovább fejleszthető a nemlineáris szakaszban történő 

vizsgálatok lefolytatása céljára is. 

A laborvizsgálatok magas költség és erőforrás igénnyel jellemezhetők. A kutatások 

és előzetes elemzések elvégzésének mára már bevett módja a végeselemes analízis. 

A legelterjedtebb szoftverek képesek a feszültség-alakváltozás viszonyok 

nemlineáris szakaszban történő számításának elvégzésére is. A VEM (végeselem-

módszer) alkalmazásával komolyabb költségű ráfordítások elkerülése mellett 

vizsgálhatók a terhelések hatására kialakuló feszültségviszonyok, károsodások, 

tönkremeneteli folyamatok jellemző szakaszai. Az alakváltozás nemlinearitása 

mellett a másik említendő probléma a végeselemes modell magas elemszáma, 

melyhez magas számítási kapacitás igény társul. Éppen ezért a legtöbb cellás 

szerkezet vizsgálatával foglalkozó cikk a szimmetriák maradéktalan 

kihasználásával operál, továbbá csak egy kis térrész vizsgálatára koncentrál, a 

végzett analízis nem a teljes próbatestre vonatkozik. 

A végeselemes módszer akár kis-, akár nagyméretű feladatoknál történő 

számítógépes alkalmazhatóságának egyik elengedhetetlen feltétele egy gondos, 

stabil üzemelésre képes programcsomag használata. Az alkalmazás során az 

általános megfontolásokon túl figyelembe veendő és kitűzendő célból nem 

kereskedelmi forgalomban kapható szoftverek alkalmazása mellett döntöttem. A 

MATLAB szoftver keretein belül (toolbox-ok, függvények alkalmazásával) egyedi, 

a feladatra optimalizált VEM vizsgálati környezetet hoztam létre. 

A VEM vizsgálatok megkezdésekor előzetesen feltett szándékom volt, hogy 

egyetlen program felhasználásával váljon lehetővé a komplex végeselemes feladat 

definiálása, megoldása és az eredmények megjelenítése ezért olyan eszköz 
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kerestem, mely illeszkedik a MATLAB szoftver környezetébe. Ezeknek a 

kritériumoknak az iso2mesh toolbox felet meg. 

A fent említett program egy MATLAB/Octave alapú szoftver, melynek segítségével 

lehetővé válik tetraéder végeselemekből felépülő háromdimenziós modellek 

létrehozása. A program választása mellett szólt annak jónak mondható mértékű 

dokumentáltsága (eszköz honlapja, fórumok, stb.), valamint nyílt forráskódú 

mivolta. Utóbbi magába foglalja az ingyenes felhasználás lehetőségét is [83]. 

Mátrix modellje 

Kompozit anyagok esetében legalább két különböző alkotó anyagról beszélhetünk: 

a mátrix-, valamint az erősítőanyagról. A legtöbb esetben az erősítőanyag egy rideg 

tulajdonságú, a mátrixanyagnál nagyságrendekkel magasabb rugalmassági 

modulusszal rendelkező anyag (anizotróp anyag esetében legalább egy térbeli 

irány mentén (pl.: üvegszál, szénszál)), míg a mátrixanyag egy nagyobb rugalmas 

és képlékeny alakváltozásra képes - többségében izotróp - az előbbi hordozó 

anyaga.  

A zömítéses vizsgálatok során használt szabványos próbatest egy 1-es karcsúságú 

(12mm átmérőjű és 12mm magasságú) hengeres alakú test. Első lépésben a 

hengertest felszínének, ezt követően a hengertest térbeli hálójának létrehozását 

mutatom be.  

Ssz. Paraméter Érték Me. 

1. A henger szimmetria-tengelyének kezdőpontja. [0 0 0] 

[mm] 2. A henger szimmetria-tengelyének végpontja. [0 0 12] 

3. A henger keresztmetszetének sugara. 6 

4. 
A görbületeken elhelyezkedő háromszög lapok 

minimális mérete. 
0 [mm2] 

5. Maximális elemméret. 100 [mm] 

6. 
A keresztmetszet kerületének közelítését leíró 

paraméter. 
35 [1] 

7. táblázat. A meshacylinder függvény paraméterei és azok értékei. 

A modell- és hálóalkotáshoz felhasznált iso2mesh program rendelkezik bizonyos 

primitív beépített függvényekkel, mint például az esetünkben szükséges hengert 

és annak hálóját létrehozó meshacylinder függvénnyel. A függvény help-jét 

segítségül hívva könnyen kideríthető, hogy a függvény a kívánt visszatérési 

értékek meghatározásához mely bemeneti paramétereket követeli meg. A kívánt 

paraméterek és azok értékei a 7. táblázatban, a generált háló az 57. ábrán látható. 
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a) b) 

57. ábra: (a) a próbatest kontúrjának hálója, (b) a háló hosszmetszeti ábrája 

A háló finomsága a megengedett legnagyobb elemméret értékének változtatásával, 

valamint a keresztmetszet kerületének közelítését leíró paraméter változtatásával 

szabályozható. Előbbi az elemek térfogati méretének szabályozásán túl, 

értelemszerűen a tetraéderek oldalainak méretét is befolyásolja, míg utóbbi 

paraméter mindössze csak a paláston, a háló részét képező, berajzolt alkotók 

számára gyakorol hatást. 

Erősítőanyag modellje 

Ez esetben a kompozit erősítőanyagát kerámiából készült gömbhéjak alkotják. A 

valóságban a héjak vastagsága közel sem azonos és a gömbfelületek sem 

centrikusak, ugyanakkor a gömbhéj adatok a 4.2 fejezetben alkalmazott 

rekonstrukciós megoldásból ismertek voltak. A használt toolbox szintén 

rendelkezik az itt szükséges gömbtest alakú hálót létrehozó függvénnyel 

(meshasphere). A függvény által megkövetelt paramétereket és azok értékeit az 8. 

táblázat tartalmazza. A generált hálót az 58. ábra mutatja. 

Ssz. Paraméter Érték Me. 

1. A gömb középpontja. [0 0 0] 
[mm] 

2. A gömb sugara. 0,7 

3. 
A görbületeken elhelyezkedő háromszög lapok 

maximális mérete. 
0,15 [mm2] 

4. Maximális elemméret 1 [mm] 

8. táblázat. A meshasphere függvény paraméterei. 
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a) b) 

58. ábra: (a) az erősítőanyag kontúrjának hálója, (b) a háló metszeti ábrája 

Miután a tömör, gömb alakú erősítőanyag létrehozása megtörtént, el kell 

távolítani annak egy részét, hogy a kívánt gömbhéj modellt megkapjuk. Az 

alkalmazott szoftver lehetőséget ad erre, a következő módon: két, különböző 

középponttal rendelkező, és különböző sugarú gömböt hozunk létre, ugyanakkor 

most nem térfogati hálót generálunk, hanem két felületi hálót, majd a két háló 

által közrezárt térfogatból hozzuk léte a térfogati hálót. Ehhez a gömb két régióra 

történő osztása szükséges, az egyik régió a kerámia anyagot tartalmazó héj, a 

másik az anyaghiányt/üreget behatároló gömbfelszín. A térbeli háló 

létrehozásához használt surf2mesh függvény a két (vagy több) felületi hálón túl 

igényel legalább egy-egy, a régiók által önmagukba foglalt pont koordinátáit. Ez 

esetben ez azt jelenti, hogy két pontot kell deklarálni: egyet mely az erősítőanyag 

gömbhéj belsejében található üreghez tartozik, valamint egy másik pontot, mely a 

gömbhéj anyagában található. Az erősítőanyaghoz generált háló a 59. ábrán 

látható.  

  
a) b) 

59. ábra: (a) az erősítőanyag felületi hálójának metszete, (b) az erősítőanyag térbeli 

hálójának metszete. 
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A háló finomsága az előző alfejezethez hasonlóan a megengedett legnagyobb 

elemméret értékének változtatásával, valamint a tetraéderek gömbfelszíneken 

található oldalainak maximális méretére vonatkozó paraméter által 

befolyásolható. 

Kompozit anyag modellje 

Miután a kompozitot alkotó elemek modellje elkészült, lehetségessé vált magának 

a kompozit anyag modelljének megalkotása. Az előző alfejezetben bemutatott 

eljárás jó algoritmizálhatósága lévén a modellalkotás folyamata elvégezhető 

néhány ciklus felhasználásával. 

Amennyiben ismertek a gömbhéjak középpontjainak koordinátái, úgy az előző 

alfejezetben létrehozott háló pontjait kell a kívánt pozíciókba másolni. (Ez az 

állítás igaz mind a csomópontok, mind a régiókat definiáló belső pontok 

koordinátáira.) Végül az egymásba foglalt felületi hálók felhasználásával 

létrehozható a térfogati háló.  

 

60. ábra: Az erősítőanyag modelljének hosszmetszete. 

Az anyagmodell létrehozásának utolsó lépése az anyagtulajdonságoknak az egyes 

elemekhez történő hozzárendelése. Ezt a következő módon definiáltam: az 

elemeket leíró elem nevű mátrix ötödik oszlopában elhelyezésre került egy index. 

(Azért az ötödik oszlopban, mert az első négy oszlop az elemet meghatározó négy 

csomópont indexét tartalmazza.) A kérdéses index a következőképpen alakult: 
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amennyiben az adott elem a mátrixanyaghoz tartozik, úgy az index értéke 1, míg 

ha az adott elem az erősítőanyaghoz tartozik, annak indexe 3 lesz. Ezt kezdetben 

egy feltételvizsgálatot tartalmazó ciklus felhasználásával került elvégzésre. 

Azonban ez csak kis elemszámú modellek esetén járható út, mert a program futási 

ideje rendkívüli mértékben megnőhet nagyobb modellek esetén. A fejezetben leírt 

eljárással megalkotott gömbhéj modellek hálójának ábrája a 60. ábrán látható. 

A fejezetben a végeselemes modell futtatási eredményeinek bemutatását 

hangsúlyozom. Meg kell azonban említeni, hogy a VEM rendszer összeállítása 

MATLAB környezetben jelentős feladatot jelentett, mely során kidolgozásra 

került: 

● Peremfeltételek definiálása 

o Kinematikai peremfeltétel definiálása 

o Dinamikai peremfeltétel definiálása 

● Merevségi mátrix definiálása 

o Egy végeselem merevségi mátrixának előállítása 

o Globális merevségi mátrix összeállítása 

● Származtatott mennyiségek meghatározása 

o Csomóponti erők meghatározása 

o Feszültségtenzor meghatározása 

o Redukált feszültség meghatározása 

 

A MATLAB műveletek tervezésében és kidolgozásában Pálmann Márton 

gépészmérnök hallgató segített. A részleteket (műveletek tervei, algoritmusai) 

mesterszakos diplomamunkájában mutattuk be [84]. 

A végeselem módszer kidolgozását követően szükséges az elkészített program 

ellenőrzése, hogy valóban megbízhatóan működik, a számítási eredmények 

valóban helytállónak tekinthetők-e? A validálási folyamatot két részletben, két 

megközelítéssel végeztem el. Nulladik lépésként egy, a vizsgált kompozit próbatest 

kontúrjával egyező geometriájú testet vettem (D=12 mm, H=12 mm), melyet egy z 

irányú, 5500 N nagyságú erővel terheltem (nyomóvizsgálat). Analitikus módon 

meghatároztam a legnagyobb z irányú elmozdulást. Ez az elmozdulás érték 

szolgált egyfajta etalonként, hogy milyen értékek megjelenésére számíthatok a 
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validálási folyamatban. A validálás során felhasznált anyagtulajdonságok a 9. 

táblázatban találhatóak. 

E [MPa] Young-modulus 70e3 

Re [MPa] Folyáshatár 75 

𝜐 [1] Poisson tényező 0,3 

9. táblázat: Validálási modell anyagtulajdonságai 

A maximális vertikális irányú elmozdulás analitikus meghatározása során 

eltekintettem a súrlódás jelenségétől, így a Hook-törvény (12-es egyenlet) 

alkalmazásával könnyedén meghatározhatóvá vált az elmozdulás értéke.  

𝜎 = 𝐸 ∙ 𝜀 (12) 

𝜎 =
𝐹

𝐴
 (13) 

𝑞𝑧𝑚𝑖𝑛
= 𝜀 ∙ 𝐻 (14) 

𝜀 = −2,43 ∙ 10−4                       𝑞𝑧𝑚𝑖𝑛
= −2,91 ∙ 10−3[mm] 

 

A validáláshoz választott etalon eszköz az ANSYS program volt, mely ipari-

szakmai konszenzus alapján elfogadott végeselemes szoftver. Azonban, hogy ne 

csak egy viszonyítási alap álljon rendelkezésre, a PTC Creo nevű háromdimenziós 

gépészeti modellező program szimulációs alkalmazását is használtam a validálás 

során. Az egyes programokban elkészített modellek kényszerezését és a terhelések 

definiálását követően a végeselem hálók generálása azonos paraméterek 

alkalmazása mellett történt.  

 
  

a) b) c) 

61. ábra: Az egyes programokban, 2 mm –es maximális elemméretnél generált 

végeselem hálók ábrája. (a) ANSYS, (b) Creo, (c) Saját program 

A szimulációk alkalmával meghatároztam a stacioner állapotban mérhető 

csomóponti elmozdulásokat, majd az elmozdulásokhoz tartozó feszültségeket, 

redukált feszültségeket. Végül meghatároztam a feladatoknál értelmezhető 
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biztonsági tényező értékét. Az egyes programok által generált hálókat a 61. ábrán 

mutatom meg. 

A szimulációkat több, a maximális elemméretre vonatkozó korlát alkalmazásával 

létrehozott végeselem hálóval is elvégeztem. Az eredményeket és azok hibanégyzet 

számításával történő összehasonlítását a dolgozat melléklete tartalmazza. A 

táblázat adataira tekintve látható, hogy a meghatározott értékek előjelei közt nem, 

az értékek nagyságrendje közt csak elvétve tapasztalható eltérés. Az eltérés oka, 

hogy a számításhoz használt programok nem ugyanazt a végeselemes hálót 

használták a szimulációk során. A hálók eltérő elemszámmal és csomópont 

számmal rendelkeznek. Ebből is következik, hogy a csomópontok nem 

ugyanazokkal a koordinátákkal rendelkeznek, így az azokban meghatározott 

elmozdulás-koordináták és az azokból származtatott feszültségek, biztonsági 

tényezők értékei is eltérnek.  

A fenti magyarázat alapján a saját program által meghatározott értékek és az 

ANSYS szoftver eredményei közti hiba elenyészőnek tekinthető, az elkészített 

program a további munkára alkalmasnak, és a mérnöki munka során általános 

érvényűnek mondható odafigyelés mellett megbízható működésűnek minősíthető. 

A validálási eredményeket az 1.sz és a 2.sz. melléklet tartalmazza. 

4.4.2. VEM szimulációk eredményei 

A számítások során felhasznált anyagtulajdonságok értékeit a 10. táblázat 

tartalmazza. A táblázat értékeire tekintve jól látható, hogy a két anyag Young-

modulusa és a folyáshatára között nagyságrendi eltérés van. 

 Mátrix anyag [85] Erősítő anyag [86] 

ρ [g/cm3] 2,68 3,7-3,97 

E [MPa] 68e3 393e3 

Re [MPa] 76 2620 

𝜐 [1] 0,33 0,27 

10. táblázat. Kompozit szerkezet alkotóelemeinek anyagtulajdonságai.  

A számítási eredmények áttekintésének sora értelemszerűen a háló 

csomópontjainak elmozdulásának tárgyalásával folytatódik. A 62. ábra bal oldalán 

látható a háló csomópontjainak z irányú elmozdulása, jobb oldalon pedig az xy 

síkban mérhető elmozdulás értékek.  
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a) b) 

62. ábra: A próbatest „hordósodása” az elmozdulás értékek 2000x-es nagyítása 

mellett (a) z irányú alakváltozás megjelenítése, (b) az xy síkban értelmezett alakváltozás 

megjelenítése 

Az alakváltozás könnyebb megfigyelhetősége érdekében az alakváltozott 

geometria létrehozásakor az elmozdulás értékek 2000x-es nagyítás mellett 

kerültek ábrázolásra. Ez azt jeleni, hogy alakzat trajektória a nagyított 

alakváltozásokkal, az ábrázolt mennyiségek az eredeti értékek alkalmazásával 

kerültek megjelenítésre. Ebből következik, hogy az ábrákon látható tengelyek 

menti méretskála már nem felel meg a valóságnak, azokon a nagyított (torzított) 

értékek olvashatók le.  

A következőkben az elemekhez tartozó változók ábrázolását, azok vizsgálatát 

mutatom be. A 63. ábrán a legnagyobb redukált feszültséggel rendelkező elem 

súlypontját jelöltem egy piros ponttal. Ez esetben a piros szín nem az adott 

mennyiség értékének relatív, a többi azonos változóhoz viszonyított nagyságát 

szemlélteti; a mártixanyagot kékkel, míg az erősítőanyagot piros színnel jelölöm. 

A 63.a ábráról levont következtetést, miszerint a legmagasabb redukált 

feszültséggel jellemezhető végeselem egy erősítő gömbhéj anyagában található, 

alátámasztja és megerősíti ugyanazon ábra (b) oldala is, ahol az érintett végeselem 

súlypontjának ábrája kiegészítésre került a kompozitban található független 

alkotóelemek kontúrfelszíneivel. Az ábrára tekintve belátható, hogy az érintett 

elem valóban az erősítő anyag halmazába sorolható. 
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a) b) 

63. ábra: Maximális redukált feszültséggel rendelkező elem végeselem ábrázolása. 

Az előbbi ábra értelmezéséhez kapcsolódik az 64. ábra is, ahol a legkisebb 

biztonsági tényezővel jellemezhető végeselem súlypontját jelöltem. Ez esetben a 

jelölés kék színű, tehát az elem a mátrix anyaghoz tartozik. 

  
a) b) 

64. ábra: Legkisebb biztonsági tényezővel rendelkező végeselem ábrázolása. 

Az előbbi két ábrán látottak alapján igazolható a szakirodalom kompozit szerkezet 

alkotóelemeinek funkcionalitására vonatkozó azon állítása, hogy az erősítő 

gömbhéjak a „teherviselő” elemek, a bennük kialakuló feszültség értéke magasabb 

a mátrix anyagban kialakuló értékeknél. Ugyanakkor, mivel a mátrix anyag 

lágyabb, alacsonyabb folyáshatárral rendelkezik, ezért az azon anyagminőségű 

elemekre vonatkozó biztonsági tényezők értékei alacsonyabbak lesznek az erősítő 

anyagnál értelmezhetőknél. Összefoglalva: az erősítő elemek a teherviselő 

komponensek, a mátrix anyag pedig az előbbiek hordozójaként szolgál. 

Amennyiben nem csak a legalacsonyabb biztonsági tényezővel rendelkező elemet 

ábrázolom, hanem az elemek egy részintervallumát, ahol a legalacsonyabb 

értékekkel rendelkező elemek találhatók, akkor meghatározható a próbatest 
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kritikus térrésze/térfogata. Az 65. ábrán látható a 700 legalacsonyabb biztonsági 

tényezővel jellemezhető elem kék pontokkal jelölve. Megállapítható, hogy a 

próbatest kritikus térrésze a szimmetria tengelyének és a test magassági 

felezőpontjának környezetében helyezkedik el. Ez azt is jelenti, hogy a kialakult 

feszültségek vizsgálatát ebben a térrészben érdemes elkezdeni. 

  
a) b) 

65. ábra: Legalacsonyabb biztonsági tényezővel rendelkező elemek súlypontjainak 

ábrája 

Az előzőekhez hasonlóan ábrázolható az elemekben kialakuló feszültség is. Az 

irodalom feldolgozása során szerepelt egy elgondolás, miszerint a gömbhéjak 

károsodását a próbatest közepe táján a nyomásból származó normálfeszültségek 

okozzák. Ugyanakkor a vizsgált test sarkaihoz közelebb eső térrészekben található 

héjak jellegzetes igénybevétele a nyírás. Adódik, hogy normál és nyírófeszültségi 

maximumok alapján is végezzek vizsgálatokat. Az elgondolást a 66. ábra igazolja. 

Látható, hogy mindkét esetben a maximumok a gömbhéjak (teherviselők) 

szerkezeteiben mérhetők, nem a mátrixanyagban. 

  
a) b) 

66. ábra: (a) a 30 legnagyobb normálfeszültséggel jellemezhető elem súlypontja;  

(b) a 25 legnagyobb nyírófeszültséggel jellemezhető végeselem súlypontja 
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Meghatároztam a von Mises feszültségeket, megjelenítésük a 67. ábrán látható. 

Az (a) ábrán az első szimuláció eredménye található. Miután az ábrára tekintve 

megállapítható, hogy a feszültségváltozás meglehetősen intenzív az erősítő anyag 

gömbhéjában, indokoltnak tűnt, hogy egy finomabb hálóval végzett számításokat 

is futtassak. A sűrűbb végeselemes háló felhasználása mellett meghatározott 

eredmények a 67. b…d ábráin láthatók. Az ábrákon jól kivehető, hogy a finomabb 

háló segítségével az előzetes elgondolásnak megfelelően egy nagyobb felbontású, 

részletgazdagabb megjelenítés eredményezhető. Ennek okán a feszültségek 

további vizsgálataihoz az utóbbi eredményeket vettem ábrázolási alapul. A 67. 

ábrán az is megfigyelhető, hogy a σred maximális értékét az erősítő héjelem xy sík, 

𝑧 = 0 metszetében éri el, ott is inkább az üreg határoló felületének közelében. 

Ugyanekkor az előbbire merőleges irányban, a héj középfelületén jelentkezik a σred 

alsó szélsőértéke. A mátrix anyagot illetően pedig pont az ellenkező mondható el; 

az érték az xy sík, 𝑧 = 0 metszetében éri el minimumát. Ez alapján is 

megállapítható, hogy nem a gömbhéj környezetében található mátrix szerkezet a 

teherviselő szereplő a kompozit anyagában.  

  
a) b) 

  
c) d) 

67. ábra: A redukált feszültség alakulásának ábrája, (a) erősítő gömbhéj és 

környezete, (b) ugyanazon héj és környezete egy finomabb háló mellett, (c) a feszültség 

erősítő gömbhéjbeli alakulása, (d) a feszültség mátrixanyagbeli alakulása 
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A 68. ábrán látható, hogy a z irányú normálfeszültség értéke a redukált 

feszültséghez hasonlóan a héjelem xy sík, 𝑧 = 0 metszetében a legnagyobb. Az 

elemre vonatkoztatott koordinátarendszerben a 𝑧 = 𝑟 pozíció környezetében pedig 

közel zérus a feszültség értéke (itt r a gömbhéj közép-felületének sugara). 

 
a) 

  
b) c) 

68. ábra: A σz alakulása egy erősítő héjelem falában és környezetében. 

A 69. ábrán az x irányú normálfeszültség látható. A σx szélsőértékeit a gömbhéj 

külső és belső felületeihez közel (𝑥 = 0 − 𝑛á𝑙) éri el. A jelenség magyarázata az, 

hogy z irányú terhelés esetén a héj külső felszíne a nyomott szál-, míg az üreg 

határoló felülete a húzott szál szerepében van. A nyomott szálnál mérhető a σx 

minimális értéke (-10 MPa), valamint a húzott szálnál a maximális (10 MPa) 

értéke. 
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a) 

  
b) c) 

69. ábra: σx alakulása egy erősítő héjelem falában és környezetében. 

4.4.3. Csúszási sík közelítése 

Ha a biztonsági tényezők legalacsonyabb értékeihez tartozó végeselemek 

súlypontjainak ábrázolásával folytatunk vizsgálatot, feltűnik egy érdekes jelenség. 

Az első 55 legkisebb értékhez köthető elem súlypontjai egy jól körülhatárolható 

régióban helyezkednek el. A 70. ábrán több nézetből is bemutatom a ponthalmazt. 

A további lépések megkezdése előtt, a zömítő kísérletek és a 4.3 fejezet eredményei 

alapján feltételezhető, hogy a szóban forgó régió akár egy síkkal is közelíthető, a 

pontok egy síklap környezetében helyezkednek el. A legkisebb négyzetek 

módszerének alkalmazásával meghatározott közelítési sík ábrája a 71. ábrán 

látható. A sík normál-vektorát piros színnel jelöltem. 



88 

 

  
a) b) 

70. ábra: Az 55 legalacsonyabb biztonsági tényezővel rendelkező elem súlypontjainak 

ábrája. 

  
a) b) 

71. ábra: A súlypontokra illesztett sík ábrája. 

A közelítő sík ábrája kiegészíthető. A kiegészítés történhet a könnyebben átlátható 

ábra érdekében előbb az erősítő anyag gömbhéjainak, majd pedig a mátrix anyag 

hozzáadásával (72. ábra).  

  
a) b) 

72. ábra: A közelítő sík kompozittal kiegészített ábrája. 
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A közelítő sík normálvektora ismert, melynek alakja 𝑛 = (𝑛𝑥, 𝑛𝑦, 𝑛𝑧). A 

normálvektor és a z tengely által közösen meghatározott sík xy síkra vetített 

egyenesének egyenlete meghatározható a normálvektor komponenseinek 

felhasználásával. A vetületi egyenes leírásához a (15), a közelítő sík xy síkkal 

bezárt szögének meghatározásához az (17)-es egyenlet alkalmazható. 

𝑦 = 𝑎𝑥 + 𝑚 (15) 

𝑎 =
𝑛𝑦

𝑛𝑥

 (16) 

𝑡𝑎𝑛 𝑡𝑎𝑛 (𝛼)  =
𝑛𝑧

√(𝑛𝑥
2 + 𝑛𝑦

2)

 
(17) 

A számítási eredményéből meghatározott sík normálvektorát a következő alakban 

határoztam meg, mint egységvektort: 𝑛1 = (0,6093; 0,3241; 0,7237 ). A csúszási sík 

és az xy sík által közre zárt szög értékére α=46,36o adódott (tehát a terhelés 

irányával bezárt szög: α=43,64o). A közelítő sík térbeli lépét a 73. ábra mutatja. 

 

73. ábra: A próbatest hosszmetszete és a közelítő sík ábrája 

A 74.a. ábrán a nyírófeszültségek maximumaival jellemezhető elemek súlypontjai 

láthatók. Az itt található pontokra is illesztettem egy síkot (74.b. ábra), a sík 

paramétereit összehasonlítottam az előzőekben meghatározott síkra vonatkozó 

értékekkel. Az összehasonlítást a 11. táblázat tartalmazza, az ábra a következő 

oldalon látható. 

Jellemző Illesztett sík normálvektora 
Terhelés irányával bezárt 

szög 

Biztonsági tényező 𝑛1 = (0,6093; 0,3241; 0,7237 ) 𝛼 = 43,64° 

Nyírófeszültség 𝑛2 = (0,5690; 0,5870; 0,5759 ) 𝛼 = 58,84° 

11. táblázat: Különböző jellemzőkből számított csúszási síkok paraméterei. 
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a b 

74. ábra: (a) a nyírófeszültségek maximumainál értelmezett súlypontok ábrája,  

(b) a súlypontokra illesztett sík ábrája 

A táblázat adatainak feldolgozása alapján elmondható, hogy ugyan mutatkozik 

némi eltérés a két módszer, két megközelítés által meghatározott paraméterek 

között, de az nem mondható jelentősnek.  

  

a) b) 

75. ábra: A tapasztalt és szimulált csúszási síkok összehasonlító ábrája. 

A laborvizsgálatok eredményével történő összehasonlítás céljából azonos 

hosszmetszet és nézet mellett készített képek egymás mellé helyezése látható a 75. 

ábrán. 

VEM szimulációs módszerrel, két megközelítéssel is sikerült igazolni a 

nyomóvizsgálatok eredményeit, a kompozit szerkezet csúszási síkra vonatkozó 

jelenségeit. Az elkészített program felhasználásával bizonyítást nyert, hogy a 

gömbhéjak károsodását főként a nyírás okozza, valamint a minta középső 

térrészeiben a nyomás a jellemző igénybevétel. 

A csúszási síkot sikerült két különböző közelítéssel is megbecsülni. A kapott 

eredmények magyarázatául szolgál, hogy az érintett síkban a legnagyobb a 
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nyírófeszültség. Utóbbit nem csak szakirodalmi források támasztják alá, hanem az 

Anyagtudományi és Technológiai Tanszék laborjában végzett kísérletek 

eredményei is. 

5 Összefoglalás, új tudományos eredmények 

5.1. Tartalmi összefoglalás 

A PhD munkám első részében a szintaktikus fémhabok szerkezetének CT alapú 

rekonstrukcióját oldottam meg. A hagyományos röntgenfelvételnél több probléma 

is nehezíti a kép értékelését; a nagyobb méretű, nagyobb denzitású objektumok 

eltakarják a kisebbeket, a különböző mélységben elhelyezkedő objektumok 

különböző méretben jelennek meg a detektoron. A CT felvételi technika ezeket a 

hibákat kiküszöböli, és valóságos 3 dimenziós képet készít, mely 2D metszetekből 

(rétegfelvételekből) épül fel. Ez azt jelenti, hogy a térbeli alakzatok 

rekonstrukcióját tulajdonképpen a metszetekből építik fel az értékelő szoftverek, 

az elsődleges információhordozó a rétegfelvétel. Ezek alapján a CT 

rétegfelvételeket feldolgozó szoftverek (pl. Mimics, Geometry, YXlon CT 

berendezés kezelő szoftvere) képesek a szerkezetben detektált légzárványok (pl. 

öntvényekben található lunkerek) gömbök formájában való közvetlen 

rekonstrukciójára. Ez a rekonstrukció azonban a kerámia gömbhéjaknál csak a 

belső gömbfelületeket modellezi, a külső felületek rekonstrukciója a CT feldolgozó 

szoftverekkel nem megoldott. A CT rétegfelvételek elemzésénél azt tapasztaltam, 

hogy az egyes kerámia gömbhéjak metszetének falvastagsága nem azonos, ezen 

kívül előfordul az is, hogy nem koncentrikusak a külső és belső határoló gömbök 

Továbbá a szerkezetben számos helyen találhatók metsződő gömbök 

(síkmetszetben metsződő körgyűrűk) is, és ez tovább komplikálja a rekonstrukciót. 

Ezen problémák miatt a CT kezelő és képfeldolgozó szoftverek segítségével nem 

lehetett közvetlenül megoldani a szerkezet teljes rekonstrukcióját. Első lépésben 

a képek szűrését oldottam meg, aminek eredményeként korrigálhatók voltak a 

metsződő és egymással átfedésben lévő gömbök képei. Az így rekonstruált kerámia 

gömbhéjak belső üregeinek jellemzőit (középpont koordináták és rádiusz) 
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közvetlenül a mérésekből tudtam kinyerni, ezeket fel is használtam a kompozit 

teljes modelljének építéséhez. 

A kerámia gömbhéjak külső gömbfelületeinek rekonstrukciójához a CT 

rétegfelvételeken található körök (gömbhéjak metszetei) detektálására kerestem a 

megoldást. A körök detektálásához először a Hough Circle algoritmust [21] 

alkalmaztam. A Hough Circle algoritmus egy adott alakzat kontúrjának több 

részletéhez, több ívéhez illeszt köröket. A legtöbb esetben azonban a körök egyike 

sem lesz az adott alakzat külső kontúrjához legjobban illeszthető kör. A gömbhéjak 

külső kontúrjához jól illeszkedő körök (a 3D szerkezetben gömbök) 

meghatározására saját algoritmusokat dolgoztam ki. Két különböző elven működő 

eljárást fejlesztettem: a körszerűség elvén működő algoritmust és a rádiusz-

inkrementálás algoritmusát. 

A körszerűség szerinti vizsgálathoz körszerűségi paramétert vezettem be a 

szegmentált területek körszerűségének eldöntésére. A metsződő gömbök (a CT 

rétegfelvételen metsződő körök) miatt szükség volt a szomszédos szegmentált 

területek unióján végzett körszerűség ellenőrzésével bővíteni az algoritmust. 

A rádiusz inkrementálásnál a CT kezelő szoftver segítségével detektált körökből 

indultam ki. Kis lépésekben fokozatosan növeltem a belső körök rádiuszát. A külső 

körök elérését a körvonal által metszett pixelek intenzitása alapján határoztam 

meg. Az excentrikus körök felismerése érdekében minden inkrementálási lépés 

után középpont eltolás lehetőségével egészítettem ki az algoritmust. 

Ellenőriztem a módszerek pontosságát, alkalmazhatóságát, megmutattam a 

különböző módszerek előnyeit és eltéréseit. Az így nyert metszeti adatokból egy 

azon gömbhöz tartozó, alkalmasan választott négy metszetből közelítő eljárással 

meghatároztam a gömb térbeli középpontjának és sugarának értékeit.  

A PhD munkám második részében szintaktikus fémhab minták nyomóvizsgálata 

során végbemenő szerkezeti változásokat analizáltam. Az általam tervezett új 

módszernél a nyomóvizsgálatot lépcsőzetesen növekvő elmozdulással végeztem, az 

egyes lépések után megszakítottam a terhelést és CT felvételeket készítettem a 

próbatestről. A próbatestek szerkezetét a CT metszeti képek alapján új 

algoritmusokat felhasználva rekonstruáltam. A szerkezet rekonstrukció mellett 
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további új, saját algoritmusok készítésére volt szükség a zömítő ciklusok CT 

metszeteinek feldolgozásához: 

● A zömítő ciklusok után kialakult szerkezetek összehasonlíthatóságához 

alkalmas közös koordinátarendszer meghatározására, 

● A lokális hibahelyek detektálására, 

● Térfogatváltozás kalkulálása, 

● Nyírási sík meghatározása. 

A nyomóvizsgálat során végbemenő tönkremeneteli folyamatot részletesen 

analizáltam. A károsodás első jeleit 1,5…2 %-os alakváltozásnál detektáltam. Az 

első repedések nem a mátrix anyagban, hanem a gömbhéjakban keletkeztek. A 

szakaszos zömítés során meghatároztam a törött gömbhéjak számát, valamint a 

törött és ép gömbhéjak belső térfogatát. Megmutattam, hogy a két jellemző 

értékeinek törési pontjai az alakváltozás során egybeesnek a feszültségváltozás 

tartományaival. A rugalmas szakasz tartományában a két vizsgált jellemző nem 

változik. A feszültségcsúcs megjelenése után fokozott ütemben törnek össze a 

gömbhéjak, majd a tendencia a platós szakasznál módosul, a törések számának 

üteme csökken. A tömörödési szakasz kezdetén az ép gömbhéjak száma az 

kiindulási értéknek már csak 10%-a. 

A tönkremenetel jellemző szakasza irodalmi adatok szerint általában az a szakasz, 

amikor az alakítási kúp zónájában elindul a gömbhéjak törése. A CT-vel kombinált 

lépcsőzetesen növekvő alakváltozású nyomóvizsgálatok során azt tapasztaltam, 

hogy a tönkremeneteli folyamat közben a kis fajlagos falvastagságok miatt a 

nyomási kúpok nem szimmetrikusan alakultak ki, hanem egy, a próbatest teljes 

keresztmetszetére kiterjedő jól definiálható nyírási sík mentén indult meg a 

tönkremenetel. A nyírási sík helyét, mind az alakváltozás, mind a térbeli 

elhelyezkedés tekintetében a metszeti képek feldolgozásával határoztam meg.  Az 

alakítási folyamat minden mintájánál meghatároztam a metszeti képeket, ezek 

transzformációjával, és a képi intenzitások változásával követtem a nyírási sík 

kialakulását az alakváltozás függvényében, és megállapítottam, hogy a nyírási sík 

megjelenése egyértelműen hozzárendelhető a tönkremeneteli folyamat 

meghatározott szakaszához. A gömbhéj elmozdulások alapján megállapítottam, 
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hogy a nyírási sík kialakulása előtt, a minta 5%-os alakváltozásáig homogén 

anyagként viselkedik, „hordósodik”.  

A mikroszerkezeti változások magyarázatára új végeselem analízist dolgoztam ki 

MATLAB platformon. Ezzel igazoltam, hogy a próbatest hossztengelyével 

közelítően 45o-os szöget bezáró intenzív károsodás a legnagyobb nyírófeszültségi 

síkok, illetve a biztonsági tényezők legalacsonyabb értékeihez tartozó végeselemek 

súlypontjainak síkjával esnek egybe. 

5.2 Tudományos eredmények 

1. tézis. Új, a rádiusz inkrementáció elvén működő algoritmust fejlesztettem ki 

gömbszerű, nem egyenletes falvastagságú héjak metszeteinek detektálására. 

a) A módszer fő lépései: 

 Az egymást metsző vagy átfedésben lévő héjakat alkalmasan választott 

szűrő algoritmussal korrigáljuk. 

 Egy rétegfelvételen a gömbhéj metszetén a belső kontúrt közelítő kört a 

sugarával és a középpontjával definiáljuk. 

 A közelítő kör rádiuszát kis lépésekben növeljük (rádiusz 

inkrementálás), miközben a nem koncentrikus külső kontúr detektálása 

érdekében az inkrementált kör középpontját az inkrementált kör 

kerületi pixeljeire értelmezett intenzitásvektor irányában eltoljuk. 

 A rádiusz inkrementálást a gömbhéjak külső kontúrjának eléréséig 

folytatjuk. 

b) Eljárást dolgoztam ki a rétegfelvételekből a kerámia gömbhéjak 3D 

rekonstrukciójára. Megmutattam, hogy az új módszer alkalmas kerámia 

gömbhéjakkal erősített fémkompozitok szerkezetének jellemzésére iker és nem 

egyenletes falvastagságú gömbhéjakat tartalmazó szerkezetek esetén is.  

Tézishez kapcsolódó publikációk: [87-90] 

 

2. tézis. Új, a körszerűség elvén működő algoritmust fejlesztettem ki gömbszerű, 

nem egyenletes falvastagságú héjak detektálására.  

a) A módszer fő lépései: 

 Egy rétegfelvételen a gömbhéjak metszetének külső kontúrja szerint 

adódó területeket szegmentáljuk. 
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 A területek közül a közelítőleg kör alakúakat alkalmasan definiált 

körszerűségi paraméterrel válogatjuk ki. 

 Metsződő gömbök detektálása érdekében egy adott terület esetén 

egyenként megvizsgáljuk a szomszédokkal alkotott területek unióját. Ha 

az unió körszerűségi paramétere jobb (közelebb áll a szabályos kör 

paraméteréhez), akkor az eredeti terület helyett az uniót vizsgáljuk 

tovább. 

b) Megmutattam, hogy ez a módszer is alkalmas kerámia gömbhéjakkal 

erősített fémkompozitok szerkezetének CT rétegfelvételeken alapuló 3D 

rekonstrukciójára. 

c) Kísérleti futtatásokkal megállapítottam, hogy a körszerűség elvén működő 

algoritmus kisebb pontossággal, de gyorsabban eredményre vezet, amíg a 

rádiusz inkrementálás módszere lassúbb, de pontosabb.  

Tézishez kapcsolódó publikációk: [87-90] 

 

3. tézis. Alumínium mátrixú szintaktikus hab szakaszos zömítéssel alakított 

mintáinak CT szerkezetanalízisével, valamint a kerámiagömbök elmozdulás-

vektorainak vizsgálatával megmutattam, hogy a tönkremeneteli folyamat 

számszerű, mikroszerkezeti jellemzőivel értelmezhetők a makroszinten észlelet 

nyomódiagram speciális pontjai és szakaszai. 

A törött kerámiagömbhéjak számát, valamint a gömbhéj üregek 

térfogatváltozását mutató görbéket a nyomódiagrammal közös 

koordinátarendszerben ábrázolva megállapítottam, hogy a nyomódiagram 

töréspontjainak és különböző meredekségű szakaszainak alakulása 

egyértelműen a gömbhéj struktúra változásának következménye.  

 A tönkremenetel első fázisa az ép gömbhéjak számának és a gömbhéj 

üregek térfogatának meredek csökkenésével magyarázható, amely 

jelenség a nyomódiagramon a maximális feszültségnél kezdődik és a 

meredeken csökkenő szakasz végén fejeződik be. 

 A tönkremenetel második szakaszában a nyírósík sávvá vastagodik, 

végbemegy a nyírósík mentén való elcsúszás, melynek során az ép 

gömbhéjak számát meghatározó görbe meredeksége megváltozik, a 
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tönkremenetel lefolyásának intenzitása csökken. Ez a jelenség a 

nyomódiagram platós szakaszához kapcsolható. 

 Az ezt követő tömörödési szakaszban – összhangban a metszeti képek 

elemzésének eredményeivel – a gömbhéjak tönkremenetele a törési sáv 

mellett kiterjed a vizsgált minta teljes térfogatára, az ép gömbhéjak 

száma további alakítás során meredeken csökken a törés 

bekövetkezéséig. A gömbhéjak törésének kiterjedése a teljes térfogatra 

magyarázza a nyomódiagramban tapasztalt kismértékű feszültség 

növekedést. 

Megállapítottam továbbá, hogy a törött gömbhéjak pozíciójának, valamint minden 

egyes gömbhéj pozíciójának változását jellemző elmozdulás-vektormező 

elemzésével is jellemezhető az alakítás hatására bekövetkező tönkremenetel 

folyamata. 

 Az alakítás feszültségrelaxációs tartományában és a platós szakasz 

kezdeti szegmensében (ε:~2,5 – 10%) jelentős számú törött gömbhéj 

lokalizálható. A károsodott erősítő szemcsék egy jól definiálható minta 

szegmensben rendeződnek, a törött gömbhéj súlypontok síkkal 

közelíthetők, melynek irányvektora a próbatest tengelyével 45 fokos 

szöget zár be. 

 Az összes gömbhéj alakítatlan állapotbeli pozíciójából kiindulva minden 

alakítási lépéshez egy elmozdulás vektort rendeltem hozzá. A gömbhéj 

súlypontok elmozdulás vektortrének elemzésével megállapítottam, hogy 

a tönkremenetel első szakaszában közel 2%-os alakváltozásig a próbatest 

homogén anyagként viselkedve hordósodik, majd ~5% alakváltozásig 

kialakul a törési sáv, mely ezen marker szerint is 45 fokos szöget zár be 

a tengellyel. 

 Az alakváltozást 5%-nál tovább növelve a tönkremeneteli folyamat 

homogenizálódik. A nyírási sík a zömítés folytatásával törési sávvá 

vastagodik. A terhelés irányával 45 fokot bezáró sík két különböző 

elmozdulás struktúrát határol. Az egyik szegmensben megmarad a 

hordósodási jelleg kis homogén elmozdulásokkal, míg a minta másik 

területén nagyméretű diszlokációk lépnek fel, döntően azonos irányba 

mutató vektorokkal jellemezve. 

 Tézishez kapcsolódó publikációk: [62, 91-93] 
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4. tézis. A mikroszerkezeti változások magyarázatára új végeselem analízist 

dolgoztam ki MATLAB platformon, speciálisan a gömbhéjakkal erősített 

kompozitok elemzésére.  

a) A kidolgozott módszer főbb sajátosságai a következők: 

 Geometriai modell- és hálóalkotás 

 Peremfeltételek definiálása 

 Merevségi mátrix definiálása 

 Származtatott mennyiségek meghatározása 

b) A végeselem futtatásokkal megállapítottam, hogy a redukált feszültség 

maximális értékét az erősítő héjelem xy sík, 𝑧 = 0 metszetében éri el, minimum 

értéke pedig az előbbire merőleges irányban, a héj középfelületén jelentkezik. 

Ezzel ellentétben a mátrix anyagban a redukált feszültség az xy sík 𝑧 = 0 

metszetében éri el a minimumát. Ebből megállapítható, hogy nem a gömbhéj 

környezetében található mátrix szerkezet a teherviselő szereplő a kompozit 

anyagában.  

c) A legnagyobb nyírófeszültségű pontokra, illetve a biztonsági tényezők 

legalacsonyabb értékeihez tartozó végeselemek súlypontjaira illesztett síkok 

normálvektorainak egybeesésével igazoltam, hogy a próbatest hossztengelyével 

közelítően 45o-os szöget bezáró intenzív károsodási sík a mechanikai 

feszültségek eredményeként alakul ki. 

Tézishez kapcsolódó publikációk: [93] 
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Mellékletek 

 ANSYS  CREO  Saját program 

 Érték  Érték Hibanégyzet  Érték Hibanégyzet 

Elem méret 
[mm] 

0.5 

qz_min [mm] -2,90E-03  -2,91E-03 1E-10  -2,90E-03 0 

qx_max [mm] 4,51E-04  4,52E-04 1E-12  4,44E-04 4,9E-11 

σz_min [MPa] -1,13E+02  -1,99E+02 7396  -8,49E+01 789,61 

σred_max [Mpa] 8,82E+01  1,60E+02 5155,24  7,81E+01 102,01 

n_min [1] 2,83  1,55 1,6384  3,19 0,1296 

εz_min [1] -2,42E-04  -2,43E-04 6,9444E-13  -2,42E-04 0 

εx_max [1] 3,76E-05  3,77E-05 6,9444E-15  3,70E-05 3,4028E-13 

        

 ANSYS  CREO  Saját program 

 Érték  Érték Hibanégyzet  Érték Hibanégyzet 

Elem méret 
[mm] 

0.8 

qz_min [mm] -2,90E-03  -2,91E-03 1E-10  -2,80E-03 1E-08 

qx_max [mm] 4,51E-04  4,52E-04 1E-12  4,44E-04 4,9E-11 

σz_min [MPa] -9,45E+01  -1,73E+02 6162,25  -7,62E+01 334,89 

σred_max [Mpa] 7,49E+01  1,34E+02 3492,81  6,06E+01 204,49 

n_min [1] 3,33  1,86 2,1609  4,12 0,6241 

εz_min [1] -2,42E-04  -2,43E-04 6,9444E-13  -2,33E-04 6,9444E-11 

εx_max [1] 3,76E-05  3,77E-05 6,9444E-15  3,70E-05 3,4028E-13 

        

 ANSYS  CREO  Saját program 

 Érték  Érték Hibanégyzet  Érték Hibanégyzet 

Elem méret 
[mm] 

2 

qz_max [mm] -2,90E-03  -2,90E-03 0  -2,80E-03 1E-08 

qx_max [mm] 4,53E-04  4,51E-04 3,24E-12  4,35E-04 3,24E-10 

σz_max [MPa] -7,38E+01  -1,30E+02 3158,44  -6,48E+01 81 

σred_max [Mpa] 6,10E+01  1,01E+02 1600  6,01E+01 0,81 

n_min [1] 4,09  2,43 2,7556  4,15 0,0036 

εz_min [1] -2,42E-04  -2,42E-04 0  -2,33E-04 6,9444E-11 

εx_max [1] 3,78E-05  3,76E-05 2,25E-14  3,63E-05 2,25E-12 

1.sz. melléklet: Az egyes programkörnyezetekben végzett szimulációk – különböző 

elemméretek és azonos terhelések (-5500 [N]) esetén - eredményeinek táblázata 

 

 



105 

 

 ANSYS  CREO  Saját program 

 Érték  Érték Hibanégyzet  Érték Hibanégyzet 

Fz [N] -1950 

qz_min [mm] -1,03E-03  -1,03E-03 0  -1,00E-03 9E-10 

qx_max [mm] 1,60E-04  1,60E-04 0  1,55E-04 2,5E-11 

σz_min [MPa] -3,16E+01  -5,70E+01 645,16  -2,32E+01 70,8964 

σred_max [Mpa] 2,52E+01  4,47E+01 380,25  2,14E+01 14,5161 

n_min [1] 9,93  5,59 18,8356  11,68 3,0625 

εz_min [1] -8,58E-05  -8,58E-05 0  -8,33E-05 6,25E-12 

εx_max [1] 1,33E-05  1,33E-05 0  1,29E-05 1,7361E-13 

        

 ANSYS  CREO  Saját program 

 Érték  Érték Hibanégyzet  Érték Hibanégyzet 

Fz [N] -3500 

qz_min [mm] -1,85E-03  -1,85E-03 0  -1,80E-03 2,5E-09 

qx_max [mm] 2,87E-04  2,87E-04 0  2,79E-04 6,4E-11 

σz_min [MPa] -5,67E+01  -1,03E+02 2143,69  -4,16E+01 228,01 

σred_max [Mpa] 4,51E+01  8,02E+01 1232,01  3,83E+01 46,24 

n_min [1] 5,53  3,11 5,8564  6,51 0,9604 

εz_min [1] -1,54E-04  -1,54E-04 0  -1,50E-04 1,7361E-11 

εx_max [1] 2,39E-05  2,39E-05 0  2,33E-05 4,4444E-13 

        

 ANSYS  CREO  Saját program 

 Érték  Érték Hibanégyzet  Érték Hibanégyzet 

Fz [N] -11520 

qz_max [mm] -6,08E-03  -6,09E-03 1E-10  -5,90E-03 3,24E-08 

qx_max [mm] 9,46E-04  9,46E-04 0  9,19E-04 7,29E-10 

σz_max [MPa] -1,86E+02  -3,40E+02 23716  -1,36E+02 2500 

σred_max [Mpa] 1,48E+02  2,64E+02 13456  1,26E+02 484 

n_min [1] 1,68  0,94 0,5476  1,97 0,0841 

εz_min [1] -5,07E-04  -5,08E-04 6,9444E-13  -4,92E-04 2,25E-10 

εx_max [1] 7,88E-05  7,88E-05 0  7,66E-05 5,0625E-12 

2. sz. melléklet: Az egyes programkörnyezetekben végzett szimulációk – azonos 

elemméret (1[mm]) és különböző terhelések esetén - eredményeinek táblázata. 


