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SZEMCSEERŐSÍTÉSŰ ALUMÍNIUM MÁTRIXÚ KOMPOZIT LEMEZEK 

ELŐÁLLÍTÁSA MELEGHENGERLÉSSEL 
 
PRODUCTION OF PARTICLE REINFORCED ALUMINUM COMPOSITE 

SHEETS BY HOT ROLLING TECHNIQUE  
 

VARGA CSABA1BARKÓCZY PÉTER1 
 

Számos technika terjedt el az alumínium mátrixú szemcseerősítéses kompozitok gyártására. A 
legtöbb esetben az erősítő szemcsét olvadékba keverjük, vagy az olvadékot igyekszünk az erősítő 
szemcsék halmazába infiltráltatni. Mindegyik technika alkalmas bonyolult alkatrészek gyártására, 
ellenben hosszméretében nagy alkatrészek gyártása az említett módszerekkel nehézkes, bár több 
megoldás található a szakirodalomban. Cikkünkben egy egyszerű, versenyképes technikát és annak 
kifejlesztését ismertetjük. Módszerünkben meleghengerléssel alakítjuk ki a szemcseerősítéses 
kompozit szerkezetet. Ez a technika alkalmas hosszú lemezalakú kompozit termékek gazdaságos elő-
állítására. 
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There are several technique to produce particle reinforced composites. Either the particle has been 

mixed to the molten metal or the molten metal has been infiltrated to the texture of reinforced mate-
rial in most cases. All of this technique is suitable to produce complex shaped pieces, but to produce 
pieces with great length are difficult to fabricated with these techiques. The literature shows devel-
opments to solve this problem. This article introduced a competitive process and the development of 
this which also produce long composites. In this method the composite is produced by hot rolling. 
The hot rolling is one of the best technology to produce sheet shaped composite products. 
Keywords: hot rolling, composite, particle reinforced 
 
Bevezetés  
 

Szemcseerősítéses alumínium mátrixú kompozit anyagok rendkívül kedvelt alapanyag-
ok, mert kis tömegük mellett szilárdsági tulajdonságaik, hőtágulásuk és egyéb tulajdonsága-
ik az alumíniuméhoz képest kedvezőbb értékre állíthatók be széles tartományban [1]. Gyár-
tásukra számos módszer terjedt el. A legtöbb esetben olvadék alumíniumból indul a gyár-
tás. Vagy az erősítő szemcséket igyekszünk az olvadékban elkeverni, vagy az olvadékot 
igyekszünk az erősítő szemcsék közé infiltráltatni. 

Az alumínium egyik legkedveltebb erősítő szemcséje a SiC. A SiC alumínium olvadék-
ba juttatása nehéz feladat a kialakuló határfelületi energiák miatt. Számos módszert dolgoz-
tak ki erre. Ezek közül megemlítjük a szemcsék felületének bevonását [2] és a 
monotektikus alumínium alapötvözetek alkalmazását [3]. 
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Az olvadékállapotú gyártás nehézségeit küszöböli ki a porkohászati eljárás, ahol az erő-
sítő port alumíniumötvözet-porral keverve, nagy nyomáson sajtolva, majd hőkezelve jön 
létre a kompozit szerkezet [4]. Ezzel a módszerrel jó minőségű alkatrészek állíthatók elő, 
azonban a technológia miatt mind az alak, mind a méret korlátozott. 

A porkohászati alapgondolatot figyelembe véve a hengerlés is alkalmas módszer a 
kompozit gyártásra, hiszen nagy nyomással tudjuk a porokat összenyomni, és meleghenger-
lés közben a megfelelő hőmérséklet is biztosítható. 

 
1. Felhasznált anyagok, gyártási technológia 
 

Az alapanyaghoz 6060 ötvözetű 25 mm külső átmérőjű, 2,5 mm falvastagságú préselt 
csövet alkalmaztunk. A csövekből 300 mm hosszú darabokat vágtunk le. A csövek egyik 
végét lezártuk úgy, hogy hidraulikus présen összenyomtuk a csövek végét, majd erősítőpor 
és alumíniumpor keverékével megtöltöttük az 1. táblázat adatainak megfelelően. A töltőpor 
mennyisége 18 cm3 volt. Majd a csövek másik végét összepréseltük, ezáltal lezárva teljesen 
a csövet. Ennek megfelelően 250 mm hosszú, porral töltött csőszakaszunk jött létre. Az 1. 
táblázatból kitűnik, hogy az alumíniumpor és az erősítőpor mellé még vas- és rézport is 
kevertünk. Hogy értékelni tudjuk az eredményeket, készítettünk erősítő por nélküli kompo-
zit lemezeket is. Az alumíniumötvözet-por ugyancsak 6060 ötvözetből készült, névleges 
átlagos szemcseátmérője 200 m volt. A SiC-por átlagos szemcsemérete 50 m. A rézpor 
99% tisztaságú, átlagos szemcsemérete 22m, amíg a vaspor redukált vaspor 99% tisztasá-
gú, átlagos szemcsemérete 90 m volt. A porkeverékeket mechanikus keveréssel homoge-
nizáltuk, és a keverést követően azonnal megkezdtük a porok alumíniumcsőbe töltését. A 
csöveket utána fektetve tároltuk hengerlésig, hogy a porkeverék homogenitása ne változ-
zon.  

1. táblázat 
A kompozitgyártáshoz készített porkeverékek összetétele 

porok Al, cm3 SiC, cm3 Cu, cm3 Fe, cm3 
1. lemez 9 9 - - 
2. lemez 6 6 6 - 
3. lemez 6 6 - 6 
4. lemez 9 - 9 - 
5. lemez 9 - - 9 
6. lemez 6 - 6 6 

 
A megtöltött és lezárt csöveket melegen hengereltük a 2. táblázatban foglaltak szerint. A 

táblázatból is látható, hogy a csöveket 2,5 mm vastagságig hengereltük. Innen a lemezeket 
három részbe vágtuk, egymásra helyeztük, 1070 alumíniumhuzallal megkötöztük az elejét 
és a végét az elkészített pakettnek, majd újrahengereltük melegen 2,5 mm-ig a 3. táblázat-
nak megfelelően. Ezt a darabolást és összehengerlést 4x-5x megismételtük. A hengerléseket 
az intézetünk Képlékenyalakító Laboratóriumában működő Von Roll-hengerállványon vé-
geztük el. Minden hengerlést 500 °C-ról kezdtünk, ahová a lemezeket Borel típusú légkeve-
réses villamos fűtésű kemencével hevítettük fel. 
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A kapott lemezekből mintát vettünk, és a hossz és normális irány által kifeszített síkban 
síkcsiszolatot készítettünk. A csiszolatot mechanikus csiszolás és polírozás után optikai 
mikroszkóppal vizsgáltuk. 

2. táblázat 
Az első hengerlési sorozat szúrásterve   

szúrás lemez vastagsága, mm hengerlés sebessége, m/perc 
1. 18 75 
2. 13 120 
3. 9 150 
4. 5 150 
5. 2,5 150 

3. táblázat 
A hajtogatás után alkalmazott hengerlés szúrásterve  

szúrás lemez vastagsága, mm hengerlési sebesség, m/perc 
1. 3x2,5 = 7,5 150 
2. 4,5 150 
3. 2,5 150 

 
Az eredmények értékelésénél láthatjuk majd, hogy több probléma is jelentkezett a gyár-

tás során, amelyek miatt át kellett gondolnunk a technológiai lépéseket. Ennek megfelelően 
a reprodukciós kísérletek során a csöveket az átmérő felére belapítottuk hengerléssel. Ezzel 
biztonságosabbá tettük a hengerlések első lépéseit, csökkentettük a szélrepedés mértékét, és 
csökkentettük a portöltet mennyiségét a cső anyagához képest. Ebben az esetben is az 50-
50%-os keverési arányt alkalmaztuk az 1. táblázat 1. sorának megfelelően. Továbbá már 
nem alkalmaztuk a vas és rézpor kiegészítést. Készítettünk csak wolfram erősítőport (5 m) 
tartalmazó kompozit lemezt is. Az elkészített porkeverékek összetételét a 4. táblázat mutat-
ja. Az első hengerlési sorozatból a lapítás miatt kimaradt az 1. és a 2. szúrás. A tervben lát-
ható 3. szúrástól kezdtük a hengerlést. 

4. táblázat   
A wolfram porral kevert töltetek összetétele  

porok Al, cm3 W, cm3 
7. lemez 5,8 11,7 
8. lemez 9 9 
9. lemez 5 15 

 
Ugyancsak megvizsgáltuk a lemezek mikroszerkezetét a fent leírt módon. Ellenben ez-

zel a technológiával már olyan minőségű termék állt elő, aminek már a mechanikai tulaj-
donságai is mérhetőek voltak, így a kompozit lemezekből szabványos lemezszakító próba-
testeket munkáltunk ki, és elvégeztük a szakítóvizsgálatát intézetünk Instron 9810 szakító-
berendezésével.  
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2. Eredmények 
 

Az alumíniumpor és SiC-por keverékével töltött csőből hengerelt kompozit 
mikroszerkezetét mutatja az 1. ábra. Látható, hogy túl sok erősítőpor került így a kompozit-
ba, nem sikerült homogén mikroszerkezetet létrehozni, az erősítőfázis több helyen összeta-
padva csoportokban helyezkedik el. Ennek következménye hengerléskor is jelentkezett. 
Néhol túl vékony „borító” réteg alakult ki a lemez felületén, ami a hengerekre feltapadt, és 
letépte az alumíniumot a porerősítésről, így a por a felszínre került. Ekkor a hengerlést nem 
folytattuk tovább a hengerek védelmében, és a kompozitot nem sikerült elkészíteni. Ezt 
próbáltuk kivédeni, hogy minden hajtogatásnál egy vékony (1 mm vastag) 1050 minőségű 
alumíniumlemezzel borítottuk be a pakettet. Az így kialakított fedőréteg esetenként levált a 
pakettről, esetenként ezen is átnyomódtak a kemény SiC-csoportosulások. Stabil, jól kézben 
tartható technológiát nem sikerült kialakítani mindamellett, hogy az elkészült kompozit sem 
alkalmazható. 

 

 

1. ábra. Az alumínium+SiC-por töltetű  
kompozit mikroszerkezete 

Mikor vasport is kevertünk a töltethez, akkor a felületi felszakadások kisebb mennyiségben 
jelentkeztek. A mikroszerkezet vizsgálat kimutatta (2. ábra), hogy ebben a konstrukcióban 
is csomókban helyezkednek el a SiC-szemcsék, és a szemcsék jelentős mennyisége a vas-
por által alkotott felhőben foglal helyet. Ez okozza a felszakadások jelentkezését. Homogén 
szerkezetet ebben az esetben sem sikerült létrehoznunk, mert a vaspor „összegyűjtötte” a 
SiC-port, és nagy agglomerátumokat láthatunk.   
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2. ábra. Az alumínium+vas+SiC-por töltetű kompozit mikroszerkezete 

Csak vasport keverve az alumíniumporhoz jól gyártható kompozitot kapunk, hengerlési 
problémák nem jelentkeztek. Természetesen a tulajdonságegyüttes sem az, amit vártunk, 
ellenben a mikroszerkezeteket érdemes összehasonlítani. A csak alumínium- és vasport 
tartalmazó kompozit mikroszerkezetét a 3. ábra mutatja. Annak ellenére, hogy keveréssel 
homogenizáltuk a porkeveréket, a vasporból felhők jönnek létre a hengerlés során, a vaspor 
nem oszlik el homogénen a szerkezetben. Ha jobban összehasonlítjuk a 2. és 3. ábrákat, 
akkor ugyanazokat a vasfelhőket látjuk a mikroszerkezetben, és ezekbe a felhőkbe gyűlnek 
össze a SiC-szemcsék. 

 

 

3. ábra. Az alumínium+vaspor-keverékkel  
töltött kompozit mikroszerkezete 

A vaspor után a rézpor adagolással próbálkoztunk. A rézpor adagolásakor a hengerlés-
kor fellépő, fent leírt problémák nem jelentkeztek, stabilan lehetett kompozit lemezt gyárta-
ni a leírt technológiával. A mikroszerkezet vizsgálatkor azonban kiderült, hogy ebben az 
esetben sem sikerült homogén mikroszerkezetet előállítani. A rézporból ebben az esetben is 
felhők jöttek létre, amik magukban foglalták a SiC-szemcséket. A felhőkön kívül a beke-
vert SiC töredéke volt megtalálható (4. ábra). 
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4. ábra. Az alumínium+réz+SiC-por keverékkel  
töltött kompozit mikroszerkezete 

Kérdésként merült fel, hogy a homogenizáló keverés volt-e elégtelen. Emiatt ugyanaz-
zal a paraméterekkel elkészítettük az alumínium- és rézpor keverékkel töltött kompozitot is. 
Mind a két anyag képlékenyen jól alakítható. Ennek megfelelően a várt mikroszerkezetet 
kaptuk. A hajtogatásnak megfelelően nagy réz- és nagy alumíniumtartalmú sávok váltogat-
ják egymást (5. ábra), a 4. ábrán látható csoportosulást nem látjuk a szerkezetben, mint a 
vas esetében, azaz a porok kölcsönhatása hozza létre a 4. ábrán látható felhőket. 

 

 

5. ábra. Az alumínium- és rézport tartalmazó  
kompozit mikroszerkezete 

Összegezve megállapítottuk, hogy ezekkel a technológiai variánsokkal nem kapunk jó 
szerkezetet, mert sok a SiC-karbid mennyisége, és a rézpor alkalmazásával nem kapunk 
homogén szerkezetet. Ezek alapján a tapasztalatok alapján újraértékeltük a paramétereket, 
és az előző fejezetben leírt változtatásokat végrehajtottuk. 

A wolfram por alkalmazásakor a vaspor adagolásához hasonlóan felhőkbe tömörül, de 
ezeknek a felhőknek a mérete kisebb és homogénebb eloszlásban található az alumínium 
mátrixban. A mikroszerkezete alapján a wolfram porral kevert alumíniumporral töltött 
kompozit anyagok már felhasználásra tarthatnak számot, ezért megmértük a szakítószilárd-
ságukat. Az alapanyag nem hőkezelt állapotban 125130 MPa, amely állapotot az alkalma-
zott meleghengerlésünk biztosítja. Ehhez képest a legnagyobb wolfram por tartalmú lemez 
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szakítószilárdsága 285 MPa, az 50-50%-ban alumínium- és wolfram port tartalmazó lemez 
szakítószilárdsága 251 MPa. Sajnos a legkisebb wolfram por tartalmú lemez olyan henger-
lési hibákat szenvedett a hengerre való feltapadás miatt, hogy abból nem sikerült szakító 
próbatestet kimunkálni, a pótló hengerlési kísérletekre pedig még nem került sor idő hiá-
nyában. 

 

6. ábra. Az 50-50%-ban alumínium- és wolfram  
port tartalmazó kompozit mikroszerkezete 

A lapított csőbe töltött 50-50% alumínium- és SiC-por töltettel elkészült kompozit 
mikroszerkezetét a 7. ábra mutatja. A mikroszkópi felvételen látható, hogy a SiC-szemcsék 
homogén eloszlásban helyezkednek el az alumínium mátrixban. A hengerlés során semmi 
zavar, hiba nem fordult elő, stabilan volt gyártható ez a minőségű kompozit anyag. A leme-
zekből szakító próbatestet munkáltunk ki. A szakítószilárdság értéke 264 MPa-ra adódott. 
Látható, hogy ezzel is jelentős szilárdságnövekedést sikerült elérnünk. Mindegyik mért 
kompozit anyagról el kell mondani azonban, hogy folyáshatára nagyon közel volt a szakító-
szilárdsághoz, és nyúlásuk 1% alatti volt, amit a felhasználásnál figyelembe kell venni. 

 

7. ábra. A lapított csővel gyártott 50-50% alumínium-  
és SiC-port tartalmazó kompozit mikroszerkezete 
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Összefoglalás 
 
A porkohászati eljáráshoz hasonlóan meleghengerléssel is gyártható szemcseerősítésű 

kompozit anyag. Maga a technológia megadja, hogy csak lemez alakú kompozit termék 
gyártható ezzel a módszerrel hatékonyan és termelékenyen. 

Kísérleteinkben 6060 alumíniumötvözetű csöveket töltöttünk meg alumíniumporhoz 
kevert SiC, réz, vas és wolfram porkeverékekkel, és vizsgáltuk a kapott kompozit lemezek 
mikroszerkezetét. Megállapítottuk, hogy csak az alumíniumötvözet-porhoz kevert SiC- 
vagy wolfram por biztosítja a megfelelő mikroszerkezetű kompozit anyag előállítását. A 
porok mennyiségére is ügyelni kell, mert túl nagy mennyiségű erősítő por esetén a henger-
lés során hibák keletkeznek, amelyek lehetetlenné teszik a kompozit gyártását. 

A kidolgozott technológiában 25 mm külső átmérőjű 2,5 mm falvastagságú csövet az 
átmérő felére hengerlünk, majd 50-50% alumíniumpor és wolfram vagy SiC-por keveréké-
vel töltjük homogenizáló keverés után. Majd meleghengerléssel 2,5 mm vastagságúra hen-
gereljük. Ez után a lemezeket megharmadoljuk, a három lemezt egymásra hengereljük újra 
2,5 mm vastagságúra, és ezt ismételgetjük 3x-4x egymás után. 

Az így kapott kompozit lemez szakítószilárdsága SiC erősítés esetén 264 MPa, wolfram 
por erősítés esetén 251 MPa, az alapanyag 125 MPa szakítószilárdságához képest. Meg kell 
jegyezni azonban, hogy a szakítószilárdság és a folyáshatár között nagyon kicsi a különb-
ség, és a kapott lemez nyúlása 1% alatti. 
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