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MAGAS HŐMÉRSÉKLETEN RADARSUGÁRZÁST ELNYELŐ 
ANYAGFEJLESZTÉS MAGYARORSZÁGON A GRIPENHEZ 

Absztrakt 

A lopakodó repülőgépek talán az egyik legközismertebb eredménye annak a sokszor 
több évtizedes megfeszített munkának, amelyet a tudósok és kutató-fejlesztő 
mérnökök végeznek egy a korábbiaknál sokkal hatékonyabb új katonai eszköz 
kifejlesztése érdekében. A hagyományosnak mondható lopakodó technológiák – 
elnyelő bevonat alkalmazása, radarhullámok szétszórása – mára már többé-kevésbé 
elérték teljesítőképességük határát. Magyar és svéd tudósok, mérnökök azonban 
egy teljesen új megoldást dolgoztak ki a sugárhajtóműves repülőgépek radarral való 
felderíthetőségének további csökkentésére. Az ún. magas hőmérsékleten 
radarsugárzást elnyelő anyag (High Temperature Radar Absorbing Materials – HT-
RAM) kifejlesztésére indított közös svéd-magyar haditechnikai kutatási-fejlesztési 
projekt első fázisa a közelmúltban eredményesen zárult. A cikk röviden bemutatja a 
projekt előzményeit, kutatási céljait, az első fázis eredményeit és a jövőbeni 
alkalmazás lehetőségeit. 

Kulcsszavak: lopakodó, radarsugárzás, elnyelés, magas hőmérséklet, 
nanotechnológia, Gripen. 

Előzmények 

Az 1. fázis eredményes befejezésével most már sikeresnek mondható svéd-
magyar haditechnikai kutatási-fejlesztési projekt gyökerei 2001-ig nyúlnak vissza, 
amikor a svéd fegyveres erők főparancsnoksága felkérte a svéd védelmi kutatásokat 
irányító és végrehajtó szervezeteket (FMV és FOI), hogy készítsenek egy kutatási 
programjavaslatot, amely megvizsgálná a robbanásszerűen fejlődő nanotechnológia 
védelmi célú alkalmazásának lehetőségeit. A 2003. október 1-én elindított svéd 
védelmi nanotechnológiai program hét potenciális katonai alkalmazást foglalt 
magában, ahol a szakértők esélyt láttak arra, hogy a nanotechnológia 
alkalmazásával új, minden korábbinál hatékonyabb katonai eszközöket lehet 
létrehozni. Ezek a következők voltak: 

- bionanolab, amely egyetlen kisméretű és olcsó elektronikus cheap 
alkalmazásával képes a biológiai harcanyagok érzékelésére és 
azonosítására, 

- magas hőmérsékleten radarsugárzást elnyelő anyag (High Temperature 
Radar Absorbing Materials – HT-RAM), amely több száz °C 
hőmérsékleten is képes a radarok által kibocsájtott elektromágneses 
hullámok elnyelésére, 

- kerámiaalapú nanoanyagból készült páncélzat, 
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- multispektrális álcázó bevonat, 
- nanokomponensek a THz-es frekvenciatartományban (pld. a falon átlátó 

radarokhoz), 
- önmentesítő felületek, 
- optikai szenzorok védelme (beleértve az emberi szemet is). 

 

A hagyományosan jónak mondható svéd-magyar katonai kapcsolatoknak 
köszönhetően a két védelmi minisztérium magas rangú tisztségviselői találkozóikon 
rendszeresen áttekintették azokat a területeket, ahol lehetőség mutatkozott a 
kölcsönös előnyöket nyújtó együttműködésre. A 2004 őszi és 2005 eleji 
megbeszélések során merült fel annak lehetősége, hogy a közismerten a világ 
élvonalába tartozó magyar nanotechnológiai kutatási potenciálra alapozva 
Magyarország is részt vehetne a svéd védelmi nanotechnológiai programban. 

Az ötlet felvetését követően a svéd és magyar haditechnikai kutatást-
fejlesztést irányító és végző szervezetek (FMV és HM Technológiai Hivatal) – a 
nanotechnológiai kutatásban élenjáró svéd és magyar kutatóintézetekkel, illetve 
egyetemekkel együtt – megvizsgálták a közös projektek indításának lehetőségét.  A 
2005 második felében lezajlott kétoldalú szakértői értekezleteket követően a már 
korábban említett hét terület végül kettőre szűkült magyar szempontból: a 
bionanolab-ra és a HT-RAM-ra. A svéd és magyar kutatók eltérő kutatási 
megközelítése miatt idővel azonban a bionanolab is kihullott a rostán, és a HT-RAM 
maradt egyedüli esélyesként arra, hogy Svédország és Magyarország közös védelmi 
nanotechnológiai kutatási-fejlesztési projektet indítson. 

Ezt követően – miután minden figyelem és erőfeszítés a HT-RAM-ra 
összpontosult – az események meglehetősen felgyorsultak, és alig néhány hónap 
alatt megtörtént a projekt szakmai, jogi és pénzügyi előkészítése, amelynek 
eredményeként 2006. augusztus 31-én az FMV és a HM Technológiai Hivatal 
vezetői aláírták a projektegyezményt. 

Kutatási célok 

Az ma már közismert tény, hogy a repülőgépek radarral történő 
felderíthetőségének csökkentése érdekében a kutatások már az 1950-es években 
megkezdődtek az USA-ban, de az első lopakodó repülőgépet – az F-117 Nighthawk-
ot – végül is csak 1983-ban állították hadrendbe az Egyesült Államok légierejében. 
Az F-117-et aztán követték az 1980-as évek végén és az 1990-es évek elején a 
második generációs lopakodók: a B-2 Spirit és az YF-13.  

A lopakodó repülőgépek a kisugárzó radarokba jutó visszavert jel 
csökkenését alapvetően kétféleképp érik el. Egyrészt a speciális külső formai 
kialakítással (a meghatározott szögben álló felületek a radarhullámokat eltérítik) és a 
burkolat alatt lévő szóróprizmák alkalmazásával (a többször ide-oda verődő 
radarhullámok szétszóródnak és végül elnyelődnek), másrészt a nagy radarhullám 
elnyelő képességű bevonó anyagok alkalmazásával. A lopakodó képesség 
kialakításának szintén lényeges eleme a nagy radarhullám visszaverődést okozó 
hajtómű kompresszorlapátok elrejtése és a hajtómű infravörös kisugárzásának 
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csökkentése. Az előbbit a szívócsatorna S-alakú kialakításával, míg az utóbbit a 
sugárhajtómű kiömlőnyílásának a repülőgép tetején való elhelyezésével, lapított 
fúvókákkal, valamint az égéstermékbe történő hideg levegő keverésével érik el. Az 
azonban kevésbé közismert, hogy a magas hőmérsékleten üzemelő repülőgép 
hajtóművek lényegesen nagyobb mértékben verik vissza a radarkisugárzást, mint a 
repülőgép más részei, amely szintén jelentősen növeli a sugárhajtóműves 
repülőgépek radarral való felderítésének valószínűségét. 

 

 

1. ábra. A Gripen repülőgép RM-12 típusú hajtóműve 

Ennek a ténynek a felismerése vezette a svéd kutatókat arra, hogy 
fejlesszenek ki olyan anyagot, amely jelentősen csökkenti a radarhullámok fokozott 
visszaverődését a repülőgép sugárhajtóművek nagy hőmérsékletű fúvócsöveinek 
felületeiről. A hagyományosan jó radarhullám elnyelő képességgel rendelkező 
anyagok azonban sok tekintetben nem bizonyultak alkalmasnak erre a célra, és 
ekkor fogalmazódott meg annak lehetősége, hogy a nanotechnológia által nyújtott 
lehetőségek révén találjanak megoldást a problémára. A nanotechnológia mint új 
tudományág lehetőséget nyújt arra, hogy az anyagszerkezet molekuláris és atomi 
szintű módosításával az anyagokat korábban soha nem ismert tulajdonságokkal 
ruházzák fel. Az már a projekt indításakor nyilvánvaló volt, hogy a kitűzött kutatási 
célt kizárólag olyan nanokompozitok előállításával lehet elérni, amelyek főtömege a 
radarsugárzást átengedi, ugyanakkor adalékanyagai felveszik a radarsugárzás 
energiáját, és hő, elektromos valamint mágneses veszteség formájában kisebb-
nagyobb részben elnyelik. 

Aligha kétséges, hogy a kitűzött cél elérése meglehetősen kockázatosnak tűnt 
a projekt indításakor, de a bizalom megvolt mind a kutatókban, mind a finanszírozó 
szervezetekben. 
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Végrehajtás 

A projekt 1. fázisát a HM Technológiai Hivatala (majd később annak 
utódszervezetei: a HM Fejlesztési és Logisztika Ügynökség Technológiai 
Igazgatósága és a HM Fegyverzeti és Hadbiztosi Hivatal Hadfelszerelési 
Igazgatóság Haditechnikai Intézete) és az FMV felügyelete alatt egy magyar és svéd 
kutatóintézetek, illetve egyetemek szakembereiből álló kutatócsoport hajtotta végre 
2006 és 2010 között. Az 1. fázisban résztvevő kutatóintézetek és egyetemek az 
alábbiak voltak: 

Magyarország részéről: 

- MTA Kémiai Kutatóközpont Anyag- és Környezetkémiai Intézete (MTA KK 
AKI); 

- MTA Műszaki Fizikai és Anyagtudományi Kutatóintézet (MTA MFA) 
- Kerámia és Nanokompozit Osztálya;  
- BME Villamosmérnöki és Informatikai Kar Szélessávú Hírközlés és 

Villamosságtan Tanszéke. 
 

Svédország részéről: 

- Volvo Aero Corporation – VAC; 
- Swedish Defence Research Agency – Totalförsvarets forskningsinstitut 

(FOI); 
- Saab AB (Saab); 
- Chalmers University of Technology (Chalmers). 

 

2. ábra. Nanopor előállítása az MTA Kémiai Kutatóközpont Anyag- és Környezetkémiai 
Intézetének laboratóriumában 
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Az 1. fázis teljes költsége mintegy 2,2 millió Euró volt, amelyen a svéd és 
magyar fél 50-50%-ban osztozott. A hazai finanszírozás hasonló arányban oszlott 
meg a Honvédelmi Minisztérium és a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal 
között. 

A projekt 1. fázisa 2010 márciusában sikeresen zárult: a nagy hőmérsékleten 
radarsugárzást elnyelő anyag nagyobb részt kifejlesztésre került, amelynek 
hatékonyságát a szobahőmérsékleten, illetve nagy hőmérsékleten végzett kezdeti 
tesztek is visszaigazolták. A 2011. év hátralevő részében megtörténik a HT-RAM 
anyag jellemzése és előállítása nagyobb mennyiségben, egyes gyártási folyamatok 
adaptálása üzemi körülményekre, valamint a koaxiális vizsgálatok végrehajtása és 
az elnyelési sajátságok mérése az S frekvenciasávban. 

Eredmények 

A projekt 1. fázisának célja olyan nanoszerkezetű kerámia bevonatok és 
társított rendszerek kifejlesztése volt, amelyek a képesek a radarsugárzást magas 
hőmérsékleten is elnyelni. Magyar részről a projekt során többkomponensű, 
fémfelületre atmoszférikus plazmaszórással 1-2 mm-es vastagságban is felvihető 
kerámia kompozitok kifejlesztése történt meg. Hasonló összetételű társított kerámia 
testek is készültek. Ezeken a svéd partnerek olyan, a szakirodalomban nem 
hozzáférhető anyagparamétereket mértek, amelyek segítségével modellezni lehetett 
hasonló összetételű és vastagságú kompozit rétegek radarelnyelő tulajdonságait. 
Ezek alapján megállapíthatóvá vált, hogy a kifejlesztett kompozitok számottevően 
csökkentik a radarsugarak visszaverődését. 

3. ábra. Elnyelőanyaggal bevont hajtómű terelőlemez 
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A fémfelületekre felvitt – többféle összetételű – kerámia kompozit bevonatok 
magas hőmérsékletű tesztelése Svédországban, repülőgép sugárhajtóműbe 
beépítve, jelenleg is folyik. Az első tesztelési szakasz után a svéd fél véleménye az, 
hogy annak ellenére, hogy az alapfém és a bevonat hőtágulási együtthatói 
jelentősen eltérnek egymástól, a magyar fél által kialakított kerámia bevonatok a 
nagy hőmérséklet-ingadozásokat jól tűrték, nem repedtek meg. 

Hazai hatás értékelése 

Az 1. fázis több vonatkozásban is ösztönzőleg hatott a hazai műszaki 
kutatásra és fejlesztésre. Elősegítette, hogy egy csúcstechnológiai területen 
hosszabb távú együttműködés alakuljon ki hazai kutatóhelyek és a világ élvonalába 
tartozó svéd hadiipari cégek között. Az 1. fázis erősítette a hazai kutatóhelyek 
kutatási-fejlesztési-innovációs együttműködését is. 

A projekt keretében több új anyagféleséget és gyártási eljárást sikerült 
kifejleszteni, amely további számos – a védelmi célú felhasználáson messze 
túlmutató, új alkalmazási lehetőséget és technológiát – alapoz meg. A magyar 
kutatóhelyek aktív szerepvállalása további gazdasági előnyökkel is járhat a projekt 
finanszírozásában részt vevő hazai szervezeteknél. 

A finanszírozás révén mód nyílt a résztvevő hazai kutatóhelyek kutatási 
infrastruktúrájának fejlesztésére is, aminek a projekt keretein túlmutató, előnyös 
hatásai lehetnek már a közeli jövőben is. 

Eredmények hasznosítása 

A magas hőmérsékleten radarsugárzást elnyelő anyag kifejlesztésének és 
sikeres tesztelésének eredményeként mind az illetékes svéd védelmi szervezetek 
(FMV és FOI), mind az érintett svéd nagyvállalatok (Volvo Aero és Saab) mind a 
fejlesztésben magyar részről vezető szerepet játszó MTA Kémiai Kutatóközpont 
Anyag- és Környezetkémiai Intézete szándékát fejezte ki a projekt folytatására. A 
projekt folytatásának fő célja az egy vagy többrétegű elnyelőanyag és annak gyártási 
folyamatának optimalizálása, a ragasztóanyag optimalizálása, valamint a 
nagyhőmérsékletű reflexiós vizsgálatok elvégzése. 

A projekt magyar részről e tekintetben kritikus pontjához érkezett. Jóllehet a 
magyar kutatók ugyan kifejlesztették a megfelelő anyagot, de a folytatás a hazai 
finanszírozási nehézségek miatt jelenleg meglehetősen kétségesnek tűnik. Fennáll 
annak a veszélye is, hogyha Magyarország nem képes finanszírozni a második 
fázist, akkor Svédország fogja a továbbiakban fizetni a magyar kutatókat. Enek 
következtében Magyarország feltehetően elveszíti a szellemi tulajdonjogok döntő 
hányadát vagy egészét, és ezzel a majdani esetleges hazai gyártás lehetőségét és 
az abból származó, várhatóan jelentős bevételeket is. Figyelembe véve, hogy a 
projekt sikeres befejezése messze túlmutat a honvédelmi tárca érdekein, a HM 
Fegyverzeti és Hadbiztosi Hivatala mindent megtesz annak érdekében, hogy az 1. 

 135



 136

fázishoz hasonlóan civil költségvetési források is bevonásra kerüljenek a 2. fázis 
finanszírozásába. 

Amennyiben a projekt 2. fázisa is eredményesen zárul (remélhetően magyar 
részvétellel), akkor az újonnan kifejlesztett anyag gyártása jelentős és hosszú távon 
garantált bevételhez juttathatná a magyar nemzetgazdaságot. Erre az nyújtana 
lehetőséget, hogy az elsődleges alkalmazásnak tekintett Gripen repülőgép hajtómű 
mellett számos más katonai és civil alkalmazás is hasznosíthatná az újonnan 
kifejlesztett, több szempontból is egyedülálló jellemzőkkel bíró anyagot. Ilyen 
felhasználási területek lehetnek például: 

- rakétahajtóművek vagy bármilyen más katonai eszközben lévő, magas 
hőmérsékletnek kitett részegységek és alkatrészek, 

- a repülőgép- és rakétahajtóművek üzemi hőmérsékletének növelésével az 
üzemanyag hatékonyságának fokozása, 

- bármilyen olyan polgári alkalmazás, ahol magas hőmérsékletnek kitett 
részegységek vagy alkatrészek találhatók, 

- radar és akusztikus elnyelésre is képes anyag, 
- kerámia kompozit anyag, amely nemcsak bevonatként, hanem szerkezeti 

anyagként is funkcionálhat a repülőgép hajtóművekben és bármilyen más 
katonai vagy civil alkalmazásban. 


