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 Bevezetés 

A tudományos érdekl dés már régóta irányul a valódi heterogén anyagok effektív 

tulajdonságainak leírására. A nehézségek a megfelel  háromdimenziós mikroszerkezeti 

jellemzési technikák hiányával kapcsolatosak, amelyek megnehezítik az eddig létez  elméleti 

közelítések alkalmazását. Annak ellenére, hogy a valódi heterogén anyagok effektív 

tulajdonságait csak kb. 25%-os pontossággal tudjuk megbecsülni, a kompozitok alkalmazása 

a gyakorlatban egyre gyakoribb. 

A kompozit anyagok alkalmazhatóságát fizikai tulajdonságaik határozzák meg, 

amelyek igen széles tartományban változtathatók, így speciális célokra optimalizálhatók. A 

kompozit anyagok sokféleségét az alkalmazási területek sokrét sége igényelte, és a számos 

el állítási módszer tette lehet vé. Mivel az el állításuk viszonylag drága, ezért f ként 

speciális igényeket kielégít  alkatrészekhez használják. Els dlegesen kis fajsúlyuk mellett 

nyújtott különleges mechanikai tulajdonságaik révén az rrepülésben, a hadiiparban és a 

repül gépgyártásban használtak ilyen anyagokat, majd a vasútijárm -gyártásban és a 

gépkocsigyártásban is el térbe került alkalmazásuk. Kedvez en hangolható h tágulási és 

h vezetési tulajdonságaik miatt az elektronikai iparban is népszer ek lettek, és nem 

utolsósorban a sportszergyártásban is el retörtek rendkívül jó tulajdonságaiknak 

köszönhet en. 

 A kutatás célja 

A kompozitokra egyre növekv  alkalmazási területük ellenére sincsenek kielégít  

anyagmodellek, amelyekkel tulajdonságaikat pontosan jósolni lehetne. Egy kompozitanyag 

minden részletére kiterjed  modell nem állítható fel, azonban kiemelve a f bb paramétereket, 

azok hatása tanulmányozható, és közelít  becsléseket végezhetünk a modellezett anyag 

tulajdonságaira vonatkozóan. Ezeket az eredményeket összehasonlíthatjuk a valódi anyagon 

mért értékekkel. Egyik célom annak meghatározása volt, hogy mely szerkezeti tulajdonságok 

határozzák meg dönt en a kompozitok mechanikai viselkedését, és melyek játszanak kisebb 

szerepet. 

Az értekezésben részecskeer sítés  fémmátrixú kompozitok mechanikai 

modellezésének lehet ségeit tárgyaltuk konkrét AA6061 ötvözet alapú 20%-ban Al2O3 

kerámiarészecskéket tartalmazó valódi anyag háromdimenziós röntgen holotomográfiával 

el állított mikroszerkezeti térképe alapján. Els sorban a legelterjedtebb anyagvizsgálati 

módszer, az egytengely  összenyomás mechanikai szimulációját t ztem ki célul, ugyanis 
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ekkor ismeretes, hogy kismérték  (kb. 2%-os) képlékeny alakítás hatására a kompozit még 

nem károsodik.  

A valódi mikroszerkezet ismeretében lehet ség nyílt a mikroszerkezeti tulajdonságok 

részletes statisztikus elemzésére is. Léteznek ugyanis mikroszerkezeti alapú analitikus 

elméleti közelítések heterogén anyagok rugalmas tulajdonságainak becslésére, azonban még 

nem történt összehasonlítás valódi anyagra alkalmazva ezeket a formulákat. Ezért 

megvizsgáltam, hogy vajon az elméleti közelítések mennyiben alkalmazhatóak a valódi 

anyagra. 

A valódi anyag modellezéséhez számítógépes szimulációkat végeztem. Azonban a 

pontos eredmények eléréséhez felépítend  modellek olyan nagyok és számításigényesek, 

hogy közvetlen módon nem lehetséges a kompozitból elegend en nagy térfogatot, kell  

szerkezeti finomsággal modellezni. Ezért olyan modellezési stratégiák kidolgozását céloztam 

meg, amelyek lehet vé teszik a mechanikai tulajdonságok gyakorlati szempontból kell  

pontosságú becslését. Továbbá úgy próbáltam optimalizálni bizonyos mechanikai 

tulajdonságok modellezését, hogy lehet leg pontos, ugyanakkor viszonylag rövid id  alatt 

elvégezhet  analízist tegyen lehet vé. 

 A vizsgálat és modellezés módszerei 

A vizsgálatokhoz AA6061-T6 ötvözet alapú 20% térfogati hányadban Al2O3 

kerámiarészecskéket tartalmazó keveréses öntéssel el állított, majd melegen sajtolt Duralcan 

kompozitot használtam. A mikroszerkezet háromdimenziós feltérképezését röntgen-

holotomográfiai rekonstrukcióval végeztem, a mérésekre a franciaországi European 

Synchrotron Radiation Facility elnevezés  szinkrotron ID19-es mér állomása adott 

lehet séget. A holotomografikus rekonstrukcióval kapott 5123 voxel nagyságú térfogatból egy 

1283 voxel nagyságú térfogatot használtunk a további szerkezeti analízishez és modellezéshez 

(1 voxel = 1,93 μm3).  

A mechanikai vizsgálatok során az egytengely  összenyomás közben felvett alakítási 

görbe szolgált a modelleredmények összehasonlítási alapjául. Végeselemmódszer 

segítségével állítottam össze a különböz  kompozitmodelleket, amelyeket MSC.Marc/Mentat 

kereskedelmi szoftvercsomaggal alkalmaztam számítógépre. A számításokat két 64-bites PA-

RISC processzorral és 13 GB RAM-mal rendelkez  HP J6000 Visual Workstation 

számítógépen futtattam. 
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 Tézisek 

1. Szerkezeti tulajdonságok [S1]–[S5] 

A holotomografikus rekonstrukció alapján részletes szerkezetanalízist végeztem. 

Meghatároztam különböz  kiértékelési szempontok alapján a részecskék karakterisztikus 

méreteit és alakját. Megadtam a lokális részecskekörnyezet részletes statisztikus jellemzését. 

A kompozitszerkezetet egészében is jellemz  statisztikus leírást adtam a kétpont-

valószín ségi függvények meghatározásával, amelyek alapján a különböz , alkalmas 

kritériumok szerinti szerkezeti korrelációs hosszakra következtettem. A párkorrelációs 

függvények alapján kapott korrelációs hossz a részecskeméret kb. 4-szeresének adódott. A 

korrelációs hosszak meghatározása elengedhetetlen a geometriailag reprezentatív térfogat 

méretének meghatározásához. A szerkezeti durvaság kiértékelésével a valódi szerkezet 

ergodikusságának pontosságát jellemeztem. A durvaságból származtatható korrelációs hosszat 

a valódi szerkezet esetén a részecskeméret kb. 3-szorosának, míg véletlen elrendezés  

gömbökb l álló modellszerkezetre a gömbátmér  1,2-szeresének adódott. Tehát a 

kompozitokra vonatkozó elméleti számítások alapját képez  modellek esetéhez képest 

lényegesen hosszabb szerkezeti korrelációkat tapasztaltam. Többféle analízis során is 

megmutatkozott a kompozit el állításának módjából fakadó, a sajtolási irányra mer leges 

irányokban tapasztalható szerkezeti izotrópia, amely a fizikai tulajdonságokban is 

tükröz dött. 

2. Végeselemmodellek 

A céltudatos szerkezetanalízis eredményeire támaszkodva már statisztikusan 

megalapozott számítógépes végeselemmodelleket építhettem fel, amelyeket els dlegesen 

abból a célból konstruáltam, hogy az egyébként kezelhetetlen számításigényt lecsökkentve, 

viszonylag gyors eredményre vezet  anyagmodelleket kapjak. Ezen anyagmodellek 

elemzésével a következ  eredményeket kaptam: 

2.a Átlagolásiablak-módszer [S1] 

A lokális szerkezet finom részleteinek elfedésén alapuló átlagolásiablak-módszerrel az 

egész rekonstruált, a reprezentatív térfogat méreténél jóval nagyobb térfogatot modelleztem. 

Az így felépített modellek a részecskék egymáshoz képesti elhelyezkedését viszonylag jó, 

míg a részecskék pontos alakját pontatlanabb közelítésben veszik figyelembe. Mivel ez a 

módszer extrapolációs modellezési stratégiát követ, viszonylag nagy modellezésb l fakadó 
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hiba várható, ennek ellenére meglep en jó közelítést kaptam. Megállapítottam, hogy a 

részecskék egymáshoz képesti elrendez dése els sorban az alakítási keményedést 

befolyásolja. 

2.b Egységcellamodellek [S2]–[S3] 

Az el z  ponthoz képest ellentétes irányból közelítve a lokális részecskekörnyezet 

statisztikus tulajdonságai alapján, els sorban az alaki anizotrópia figyelembevételével 

különböz  egyrészecskés egységcellamodelleket építettem. A valódi anyag viselkedésére a 

modelleredmények térfogati részesedés szerinti eloszlásfüggvény alapján súlyozott 

összegzésével következtettem.  

Az els dleges elemzési paraméter a lokális modellek térfogati hányada volt. 

Megállapítottam, hogy a közel Gauss-függvényt követ  eloszlás szerinti összegzés hasonló 

eredményt adott, mint az átlagos egységcellamodell. A modell alapján jó közelítést kaptam a 

valódi anyag képlékeny alakítási görbéjére is, azonban ki kell emelni azt a hiányosságát, hogy 

csak igen behatároltan alkalmazható univerzálisan a különböz  mechanikai tulajdonságok 

becslésére, valamint a szerkezet transzverzális izotrópiáját sem adja vissza. Az 

egységcellamodellek további javításaiként figyelembe vettem a lokális térfogatban a 

részecskék középpontból való eltolódásának és elfordulásának eloszlásfüggvényeit is, 

lényeges javulást azonban nem tapasztaltam az eredményekben.  

Megmutattam, hogy a térfogati hányad az els dlegesen meghatározó fontosságú 

anyagi paraméter a mechanikai tulajdonságok vizsgálatához. Ezen túlmen en a részecskék 

alakja is fontos geometriai paraméter, viszont az effektív anyagmodellek szempontjából a 

részecskék pontos alakja nem számottev , csak a részecskék körvonalának közelít  alakja 

lényeges. Továbbá a részecskék és az ket körülvev  lokális mátrixkörnyezet átlagos 

karcsúsági viszonyainak figyelembevétele kiemelten szükséges. Megállapítottam, hogy a 

részecskék pontosabb alaki leírása a képlékeny alakítási görbe kezdeti, könyökpont környéki 

szakaszának becslését javítja.  

2.c Multiskálamodellek [S2]–[S3] 

Az egységcellamodellek eredményeire épül  multiskálamodellekkel megkíséreltem az 

egyes lokális modellek mechanikai kölcsönhatását közelíteni. A térfogati reprezentáltságot 

jellemz  statisztikus eloszlásfüggvények alapján véletlenszer en egymás mellé kerül  

különböz  alapmodellek szimulációjakor azt tapasztaltam, hogy az átlagos 

egységcellamodellhez képest nem szolgáltatott lényegesen jobb eredményt ez a közelítés sem. 

A reprezentatív térfogatelem nagysága becsülhet vé vált aszerint, hogy a véletlenszer  
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felépítés elrendezése mekkora méret  modellek esetén nem számít. Megbecsültem, hogy az 

ilyen típusú modellek legfeljebb 2–2,5%-os deformációig alkalmazhatóak, ezen túl a 

részecskék kollektív viselkedését is feltétlenül számításba kell venni. 

2.d Közvetlen modellek, átlagablak-módszer [S4]–[S5] 

A tomografikus rekonstrukcióból kapott háromdimenziós mikroszerkezeti térképre 

közvetlenül épül  modellezési stratégiák vizsgálata során arra a f  következtetésre jutottam, 

hogy ezek segítségével a korábbi modellekhez hasonló pontosságú, azonban min ségileg 

jelent sen jobb, univerzálisabb közelítések adhatók. Jobban figyelembe veszik az egyes 

szemcsék közötti kölcsönhatásokat, általánosabb anyagi válasz is megkapható bel lük, az 

elvárt transzverzális szimmetriát jól mutatják, a reprezentatív térfogatelem méretére 

megbízható becslési lehet séget adnak. 

A teljes rekonstruált térfogatból kivágott olyan mintavételi ablakokat, amelyek 

térfogati hányada éppen az átlagos térfogati hányaddal egyezik meg, átlagablakoknak 

nevezzük. Ezekb l képzett közvetlen modellek eredményeinek átlagolásával becslést adtam a 

kompozit effektív tulajdonságaira. Rámutattam arra, hogy viszonylag széles körben 

alkalmazható az átlagablakmódszer, mivel a szükséges feltételei általában jó közelítéssel 

teljesülnek. Továbbá arra, hogy optimális modellezést valósít meg abban az értelemben, hogy 

a lehet  legkevesebb számítási er forrás felhasználásával is már kell en általános érvény , és 

mindemellett viszonylag gyors eredményre vezet  módszert valósít meg.  

Az átlagablakmódszer kiemelkedik az egyszer  térfogati lefedésen alapuló közvetlen 

modellhez képest kisebb szükséges modellmérete és kevesebb létrehozott modellszám, azaz 

összességében kisebb számításigénye révén. Megközelítése lehet séget ad a képlékeny 

tulajdonságok széleskör  vizsgálatára is. 

3. Reprezentatív térfogatelem nagysága [S4]–[S5] 

A rekonstruált szerkezet kisméret  modellekkel történ  térfogati lefedésére épül  

közvetlen modellek esetén viszonylag nagy, míg az átlagablakok esetén már jóval kisebb 

méret  reprezentatív térfogatot kaptam. Néhány, legalább ekkora átlagablak mechanikai 

válaszát átlagolva már igen jó becsléseket adhattam a kompozit mind rugalmas, mind 

képlékeny tulajdonságaira. Megállapítottam, hogy a lineáris tulajdonságok becsléséhez 

elegend  a geometriailag reprezentatív térfogatelemnek megfelel  nagyságú átlagablakokat 

modellezni, míg az általunk vizsgált kompozit nemlineáris anyagi válaszának vizsgálatához 

már körülbelül kétszer nagyobb lineáris méret  átlagablakokat kell modellezni a kb. 2% 

mérési hibának megfelel  modellezési pontosság eléréséhez. Ez azt jelenti, hogy rugalmas 
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tulajdonságok esetén a modellezend  térfogat lineáris méretének az átlagos részecskeméret 

legalább 3-szorosának, míg képlékeny tulajdonságok esetén 5–6-szorosának kell lenni. 

4. Elméleti modellek és valódi szerkezet kapcsolata [S4]–[S5] 

Az elméleti modellekkel való összehasonlítások során megállapítottam, hogy a Voigt- 

és Reuss-féle rugalmassági határoknál lényegesen sz kebb, izotróp Hashin–Shtrikman-féle 

kétponthatárok elfogadható közelítést adnak a rugalmas együtthatókra a különböz  térfogati 

hányadú modellek esetén. A Beran–Molyneux–Milton-féle izotróp háromponthatárok 

azonban már nem közelítik jól a gyengén anizotróp valódi szerkezetet. A transzverzális 

izotrópiát figyelembe vev  Willis–Weng-féle anizotróp határok azonban már jól közelítik a 

különböz  irányokban tapasztalható rugalmas együtthatókat a konkrét modellszerkezet 

esetén. Rámutattam, hogy ez utóbbi analitikus becslést hatékonyan lehet használni a 

gyakorlatban a vizsgált kompozithoz hasonlóan statisztikusan transzverzális izotrópiát mutató 

szerkezetek esetén. 

 Konklúziók 

Összekapcsoltam a holotomografikus szerkezetmeghatározásból kapott 

háromdimenziós szerkezeti információkat végeselemmódszerrel, amellyel a kompozit effektív 

mechanikai tulajdonságainak jósolhatóságát vizsgáltam. Rámutattam a háromdimenziós 

szerkezetanalízis szükségességére, amely segítségével mind a rugalmas tulajdonságokat, mind 

a képlékeny tulajdonságokat kontinuummechanikai módszerekkel jól tudtam becsülni. 

Meghatároztam a modellezéshez szükséges reprezentatív térfogatelem nagyságát. 

Összességében kimondható, hogy alkalmas modellezési stratégia megválasztásával a 

rekonstruált mikroszerkezet ismeretében kiváló becslések adhatók a mechanikai 

tulajdonságokra.  

A célok eléréséhez öt különböz  modellezési stratégiát dolgoztam ki, amelyeket 

részletesen kiértékeltem. A modellek segítségével a Young-modulus a gyakorlatilag elégséges 

2%-os pontossággal közelíthet . A képlékeny alakítási görbét 1–1,5%-os deformációig 

kiválóan tudtam közelíteni, ezen deformációértéken túl a modellek nagyobb alakítási 

keményedést szolgáltattak, mint az a mérések során adódott. Ez a jelenség a jöv ben további 

részletes vizsgálat tárgyát képezheti. 
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