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1. Bevezetés 

• Fémhabok: celluláris anyagok 

• Nyílt és zárt cellás fémhabok [5] 

 

1. ábra. Nyílt és zárt cellás fémhabok [5] 



2. Fémhabok megmunkálhatósága 

• AlSi-SiC kompozit habok vágása [6] 
– Mérési módszer: konfokális mikroszkópia 

– Cél: vágási síkok paramétereinek elemzése 

– Eredmények: 
•  körfűrész :Ra=5,75 µm, Sa=8,73 µm 

• plazma vágás  

• lézer vágás : Ra=19,4 µm, Sa=29,5 µm 

• EDM: Ra=20,2 µm, Sa=26,5 µm 

 

 

 

Legjobb minőség: körfűrészes vágás [6] 



2. Fémhabok megmunkálhatósága 

•  Alumíniumhab lemezek összehegesztése koncentrált 

napenergia használatával [9] 
– Töltőanyag: alumínium –szilícium ötvözet 

– A hegesztés vizsgálata: mikroszerkezet tanulmányozása, 
szakítóvizsgálat 

– Eredmények:  
• Nem habosodik teljesen a töltőanyag 

• A teljes habosodást lehetővé válik túlhevítés által 

• A kohéziós kötés létrejöttét akadályozza: a cellafalak természetes oxidrétege, a 
hevítés alatti cellafalak oxidációja 

• A tesztlemezek hegesztésének törését okozzák: a jelentkező nyíróerők, a töltőanyag 
viszkozitása [9] 



2. Fémhabok megmunkálhatósága 

2. ábra. Az első és a második futam utáni hegesztési keresztmetszet 
bemutatása(felső) és a lemezek szakítótesztjén lévő törés (alsó). A 
szakító teszt irányát a nyilak mutatják. [9] 



2. Fémhabok megmunkálhatósága 

Megmunkálás: ultrahangos marás [11] 

 

3. ábra. DMG – Sauer Ultrasonic technológia elvi vázlata [11] 



2. Fémhabok megmunkálhatósága 

– Eredmények: 
• A felület megőrizte eredeti küllemét az ultrahangos megmunkálásnál 

• A konvencionális gépeken elveszítette cellás szerkezetét a felület 

• Ha a struktúra megőrzése fontos: ultrahangos technológiát  használjunk 
[11] 

 



3. Polimer-kerámia-fém kompozit rendszer 
alkalmazása 

Az elektromos járművek akkumlátor házának 
könnyítési lehetősége [2] 
Cél: legkönnyebb akkumlátortelep, az akkutelep energiasűrűsége  minél 
nagyobb legyen 

Megoldás: 
– Alumíniumhab gyártása granulátum formában, granulátumok bevonása ragasztóval hőkezeléssel 

– Alumínium-polimer hibrid létrehozása az „alumíniumhab granulátumok polimerhab mátrixba 
ágyazásával” [2] 

 

 

 
4. ábra. A hibrid hab technológia folyamat lépései: a) előregyártott, vágott 
alumínium b) APM habosított granulátumok c) APM habzó polimerrel bevonva, d) 
hibrid habszendvics [2] 



4. Polimer-kerámia-fém kompozit rendszerek 
tanulmányozása 

• Eredmények: 
• „Nő a hibrid anyag folyáshatára az alumínium mennyiség növekedésével, 

ennek megfelelően az APM sűrűsége növekedésével növekszik az elnyelt 
fajlagos energia és a feszültségplató” [2] 

•  „A feszültségplató arányosan növekszik a burkolat vastagságának 

növekedésével” [2] 

• „Ütközéskor nagyobb védelem érhető el az alumíniumhab szendvics jó 
energiaelnyelő képessé-gének és vastagságának köszönhetően” [2] 
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